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Πρόλογος Δημάρχου Αμοργού 
Ελευθερίου Καραΐσκου

Το 1821 αποτελεί ένα εμβληματικό ορόσημο στην ένδοξη ελληνική ιστορία. Καταδει-
κνύει πως η πνευματικότητα, η αλληλεγγύη και η αποφασιστικότητα του ελληνικού 
έθνους οδήγησαν στην απελευθέρωση του από τον οθωμανικό ζυγό και στην εθνική 
ανεξαρτησία.

Τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία αποτελούν μια εορτή μνήμης, 
υπερηφάνειας, συλλογικής γνώσης και ταυτότητας τόσο για τον ελληνισμό όσο και 
για κάθε έθνος που εμπνέεται  από τα ιδεώδη του Εθνικού Αγώνα. Ο εορτασμός 
αυτός συμπίπτει με μία περίοδο πρωτόγνωρων προκλήσεων και κλιμακούμενης 
αβεβαιότητας για την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο, καθιστώντας και το 2021 
ένα νέο ορόσημο στην σύγχρονη ιστορία. Η μνήμη γίνεται πηγή έμπνευσης και 
φωτοδότης για το μέλλον του έθνους μας. 

Η Αμοργός, ο ιερός τούτος βράχος που κατοικείται από την 5η π.Χ. χιλιετία, 
δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από αυτές τι εκδηλώσεις. Ο Δήμος μας μέσα από 
το ιστορικό λεύκωμα “200 χρόνια Εθνικής Παλιγγενεσίας. Αμοργός, Αγώνας για 
την Ελευθερία και την Παιδεία” της φιλολόγου Νεκταρίας Πρασίνου, επιχειρεί 
να σκιαγραφήσει την Αμοργιανή κοινωνία της προεπαναστατικής και επαναστα-
τικής περιόδου, να αναδείξει την συμμετοχή των Αμοργίνων στον Αγώνα και να 
συνθέσει την λαμπρή ιστορία του Αμοργιανού Σχολείου. Παραθέτοντας μεγάλο 
αριθμό βιβλιογραφικού υλικού, ιστορικών πηγών, πρωτότυπων εγγράφων και 
αρχειακού υλικού το λεύκωμα αυτό αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο της συλλογικής 
μας ταυτότητας και ιστορίας.
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Μέ ἰδιαίτερη χαρά προλογίζω τό πόνημα τῆς Νεκταρίας Πρασίνου μέ τόν τίτλο 
«200 Χρόνια Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἀμοργός. Ἀγώνας για την Ἐλευθερία καί 
τήν Παιδεία».

Συγχαίρω τό Δῆμο Ἀμοργοῦ γιά τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος πονήματος στό πλαίσιο 
τῆς συμμετοχῆς του στόν ἑορτασμό τῶν 200ων ἐτῶν τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

Σέ μία ἐποχή πού ὡς Ἔθνος καί ὡς κοινωνία ἀναζητοῦμε τήν ταυτότητα καί 
τήν ἰδιοπροσωπεία μας, τό πόνημα αὐτό προσφέρει πολύτιμη ὑπηρεσία, καθώς 
περιέχει πλούσιο ὑλικό γιά τήν πορεία τῆς Ἀμοργοῦ ἀπό τά χρόνια τῆς Λατινοκρα-
τίας καί τῆς Τουρκοκρατίας, γιά τή συμβολή τῶν Ἀμοργίνων στήν προετοιμασία 
γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, γιά τή συμμετοχή τους στόν Ἀγῶνα ἀλλά καί γιά 
τήν περίοδο τῆς Ἀνεξαρτησίας.

Εὕχομαι ὁλοψύχως ὀ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογεῖ τήν συγγραφέα. 
Νά εὐλογεῖ ἐπίσης πλουσίως τούς ἐκπροσώπους τοῦ Δήμου Ἀμοργοῦ γι’αὐτή την 
ὁμολογουμένως σπουδαῖα πρωτοβουλία. 

 Ὁ Μητροπολίτης

 † Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ & Νήσων κ.κ. Ἐπιφάνιος

Συγχαίροντας όλους, όσους εργάσθηκαν για την έκδοση του Λευκώματος εύ-
χομαι από καρδιάς ο καθένας από εμάς να βρει στις σελίδες του την έμπνευση 
και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να δώσουμε συνέχεια σε αυτήν την 
ιστορική πορεία μέσα από την ατομική και συλλογική μας προσπάθεια. 

Το οφείλουμε στην ιστορία μας και στο μέλλον του τόπου μας.

 Ελευθέριος Καραΐσκος
 Δήμαρχος Αμοργού

Πρόλογος Δημάρχου Αμοργού

Πρόλογος Σεβασμιωτάτου  
Μητροπολίτου Θήρας, 
Ἀμοργοῦ & Νήσων κ.κ. Ἐπιφανίου
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«Μπερδεύουνται κραυγὲς παιδιῶν μὲ τὸ κελάδημα τοῦ πουνέντε/ […]/ Καὶ μία 
καμπάνα μακρινὴ βάφει τὸν οὐρανὸ μὲ λουλάκι». Η «Αμοργός» του Νίκου Γκά-
τσου, η Αμοργός της λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας, η Αμοργός του Αγώνα 
και της Ελευθερίας. Όλες οι παραπάνω ιδιότητες του νησιού που είναι συνώνυμο 
με την ομορφιά του Αιγαίου, περιλαμβάνονται στην επετειακή έκδοση του λευ-
κώματος με τίτλο «200 χρόνια Εθνικής Παλιγγενεσίας. Αμοργός, Αγώνας για την 
Ελευθερία και την Παιδεία» της φιλολόγου Νεκταρίας Πρασίνου. 

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», έθεσε υπό την αιγίδα της την έκδοση του λευκώ-
ματος, το οποίο καταγράφει την πορεία της Αμοργού από τα χρόνια της λατινικής 
και οθωμανικής κυριαρχίας ως την Ανεξαρτησία. Περιλαμβάνει, επίσης, τη διαδρο-
μή της τα μετέπειτα χρόνια, μέσα από ιστορικά τεκμήρια για τους μικρούς και 
μεγάλους ήρωες του νησιού, οι οποίοι με τη δράση τους και με το παράδειγμά 
τους διαμόρφωσαν το ελεύθερο μέλλον των απογόνων τους.

Γραμμένο σε ενεστώτα χρόνο, αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της μεσαιωνικής 
και νεότερης ιστορίας της Αμοργού μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δη-
μόσια έγγραφα, επιστολές, διεθνείς συνθήκες, σφραγίδες, χάρτες του νησιού από 
το 1480, πηγές και υλικό από το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αμοργού.

Το συγκεκριμένο λεύκωμα φέρνει στο προσκήνιο της συλλογικής μας μνήμης 
γνωστά, αλλά και λιγότερο προβεβλημένα γεγονότα της αμοργιανής ιστορίας. 
Συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην άυλη κληρονομιά που ευελπιστεί η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021 να αφήσει πίσω της, μετά το πέρας της επετειακής χρονιάς: Να 
θυμόμαστε, να μαθαίνουμε και να τιμούμε το παρελθόν, αλλά και να επενδύουμε 
στο μέλλον και στις μελλοντικές γενιές, μέσα από τη μάθηση και την παιδεία. 

Πρόλογος Προέδρου Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» Γιάννας  
Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη
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Πρόλογος Προέδρου Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 

Ως τυπωμένο εγχειρίδιο αποτελεί και μια ένυλη κληρονομιά όχι μόνο για τους 
κατοίκους αυτού του νησιού, αλλά και για τους πολυπληθείς επισκέπτες του. 
Δεν θα πωλείται, αλλά θα παρέχεται δωρεάν στα αμοργιανά σχολεία και στα 
σχολεία των υπολοίπων νησιών του Αιγαίου, θα διατίθεται σε ερευνητές, και, 
φυσικά, θα κοσμεί τη νεοσύστατη, σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία επίσης 
βρίσκεται υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Η ψηφιακή αποτύπωση 
του λευκώματος, στο πλαίσιο της μελλοντικής ψηφιοποίησης των συγγραμμάτων 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα το καταστήσει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, 
όπου και να βρίσκεται.  

Το εγχείρημα αυτό, το οποίο εμπνεύστηκε ο αείμνηστος Μάρκος Γαβράς, είναι 
σημαντικό γιατί ενισχύει την ιστορική και πολιτιστική παρακαταθήκη της Αμοργού. 
Τη συμβολή της στην Επανάσταση, αλλά και τη συνεισφορά της στη νεότερη 
Ιστορία της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να βάλει ένας τόπος 
γερά θεμέλια για το μέλλον του.

Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη,
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί μεγάλη χαρά προλογίζω τήν μετά χείρας ἔκδοση τοῦ Δήμου 
Ἀμοργοῦ μέ τίτλο «200 χρόνια Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἀμοργός. Ἀγώνας γιά τήν 
Ἐλευθερία καί τήν Παιδεία», μετά ἀπό τήν εὐγενική πρόσκληση τοῦ Δημάρχου  
κ. Λευτέρη Καραΐσκου, τόν ὁποῖο θερμά εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή ἀλλά καί ὁλό-
θυμα συγχαίρω γιά τήν παρούσα ἐκδοτική πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια ἐπίσης 
ἀνήκουν σέ ὅσους κοπίασαν γιά ἐπιμέλεια τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ ἐπετειακοῦ τό-
μου. Ἰδιαιτέρως δέ τήν συμπατριώτισσα φιλόλογο Νεκταρία Ἰ. Πρασίνου, ἡ ὁποία 
ἐπωμίσθηκε τό βάρος τῆς ἔρευνας καί τῆς συγγραφῆς τοῦ Λευκώματος, ἀλλά 
καί ὅσους προσέφεραν ὑλικό καί ἀνάλογες πληροφορίες. 

Ἡ ἔκδοση αὐτή πραγματοποιεῖται μέ τήν εὐκαιρία τῆς διακοσιοστῆς ἐπετείου 
ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί ἡ συνεισφορά της εἶναι 
ἐξόχως σημαντική. Ἡ ἐθνική μας παλιγγενεσία συνιστᾶ μία σύνθετη ἱστορική 
διαδικασία πού σμιλεύθηκε μέσα ἀπό τήν ποικιλία τῶν διαφορετικῶν 
γεωγραφικῶν περιοχῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τῆς ἀντίστοιχης ἀνθρωπογεωγραφίας 
τους. Τό κατόρθωμα τῆς ἀποτίναξης τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ εἶναι καρπός ὄχι μόνο 
ἑνός συγκεκριμένου μέ-ρους τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου ἀλλά μίας ἀληθινά συλλογικῆς 
καί ἐθνικῆς ἀφύπνισης πού συγκίνησε καί κινητοποίησε ὅλους τούς Ἕλληνες 
ἀλλά καί ξένους φιλέλληνες. Στόν κοινό ἀγῶνα δέν μποροῦσε νά ἀπουσίασει καί 
τό νοτιοανατολικό ἄκρο τῶν Κυκλάδων, ἡ  μικρή ἀλλά συνάμα ἱστορική καί 
πανέμορφη Ἀμοργός.

Μέσα ἀπό τίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ Λευκώματος καταγράφονται πολλά ἱστορικά 
στοιχεῖα πού μαρτυροῦν τήν ἐν γένει συμβολή τῆς Ἀμοργοῦ κατά τήν περίοδο τῆς 

Πρόλογος  
Πρωτ/ρου Θωμᾶ Λ. Συνοδινού
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Πρόλογος Πρωτ/ρου Θωμᾶ Λ. Συνοδινού

Την επετειακή αυτή χρονιά, που η Ελλάδα συμπληρώνει διακόσια χρόνια από την 
έναρξη της Επανάστασης του 1821, κάθε σπιθαμή της χώρας, κάθε τόπος, μικρός 
και μεγάλος, θυμάται το παρελθόν και τη διαδρομή του ως σήμερα. Έτσι και η 
πορεία της ακριτικής Αμοργού βρέθηκε στο προσκήνιο και έγινε αντικείμενο έρευ-
νας, με στόχο την δημιουργία ενός βιβλίου - οδηγού, το οποίο θα συγκεντρώνει τις 
μέχρι τώρα σκόρπιες πληροφορίες και θα συμπληρώνει τα κενά με νέα στοιχεία. 
Μολονότι ο πυρήνας του είναι τα χρόνια του οθωμανικού ζυγού και της επανά-
στασης, καθώς ξεφυλλίζουμε τις σελίδες του, θα ψηλαφήσουμε επιπλέον τα χρόνια 
των λατίνων κατακτητών στις Κυκλάδες αλλά και τη μετεπαναστατική περίοδο, 
κατά την οποία η παιδεία έγινε όπλο που έδιωξε το σκοτάδι της αμάθειας και 
βοήθησε την Ελλάδα να αναγεννηθεί από τις στάχτες του πολέμου.

Αξιόλογες προσπάθειες έχουν γίνει ανά τα χρόνια από επιστήμονες, δημοσι-
ογράφους, δασκάλους αλλά και ερασιτέχνες λάτρεις της ιστορίας, ώστε να ανα-
δειχθούν άγνωστες πτυχές της μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας της Αμοργού. 
Η πολύπονη εργασία όλων εκείνων των μελετητών αποτέλεσε τη βάση ώστε να 
συντεθεί μια διαυγής εικόνα του παρελθόντος του νησιού, συνδεδεμένη με την 
πορεία ολόκληρης της Ελλάδας. Στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, νέες ψηφίδες προ-
στίθενται από ανέκδοτες πρωτογενείς πηγές, παρμένες κυρίως από το Ιστορικό 
Αρχείο του Δήμου Αμοργού. 

Παρά τα προβλήματα που ανέκυψαν εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς χρό-
νου για συστηματικότερη έρευνα και διατηρώντας επιμέρους επιφυλάξεις για 
το ακλόνητο της επιστημονικής θεμελίωσης, επιχείρησα να επεξεργαστώ νέα 
τεκμήρια και πρωτογενείς πηγές, έχοντας απόλυτη επίγνωση των κινδύνων 

Αντί προλόγου

Τουρκοκρατίας  στήν πανεθνική προσπάθεια τῆς Παλιγγενεσίας μας. Ὁ ἀναγνώ-
στης θά γνωρίσει, μεταξύ ἄλλων, διάφορες ὄψεις τῆς περιόδου τῆς Λατινοκρατίας, 
τῆς Τουρκοκρατίας, τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου στό νησί μας ἤ τήν πλούσια 
ἐκπαιδευτική καί ἐθνική προσφορά τῆς παλαίφατης βυζαντινῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, ἑνός ἀπό τά ἀρχαιότερα καί σημαντικότερα μοναστικά 
κέντρα στό Αἰγαῖο, τό ὀποῖο ἀσφαλῶς δέν ἔμεινε ἀμέτοχο καί στόν μεγάλο ἀγῶνα 
γιά τήν ἐλευθερία.

Χαρακτηρίσαμε σημαντική τήν ἔκδοση αὐτή διότι ἀποτελεῖ μία πρωτότυπη 
συνεισφορά στήν ἱστορική μας βιβλιογραφία πού ἔλειπε. Πράγματι, δέν ἔχουμε 
πολλά βιβλία καί ἐκδόσεις πού νά καταγράφουν τήν ἱστορία τῆς Ἀμοργοῦ κατά 
τήν ἑλληνική Ἐπανάσταση καί γιά τήν συνεισφορά τοῦ νησιοῦ μας στήν ἐθνική 
Παλιγγενεσία. Ὁ τόμος αὐτός δέν καλύπτει ἁπλῶς τό κενό αὐτό ἀλλά συγχρό-
νως ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἀποτυπώνεται ἀπό ἕνα πλούσιο 
ψηφιδωτό στό ὀποῖο κάθε ἑλληνική γωνιά συνεισέφερε καί τήν δική της μοναδική 
ψηφίδα. Ἡ ἔκδοση αὐτή παρουσιάζει τήν ψηφίδα τῆς Ἀμοργοῦ καί, ταυτόχρονα, 
τήν ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας καί ὁμοψυχίας πού ἐκπροσωπεῖ τό ψηφιδωτό. 
Γιά τόν λόγο αὐτό, πιστεύω ὅτι δέν θά ὑπῆρχε καλύτερος τρόπος ἀπό τήν πα-
ρούσα  ἔκδοση  γιά νά τιμήσει ἡ Ἀμοργός τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση.  

 Πρωτ/ρος  Θωμᾶς Λ. Συνοδινός,
 τ. Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν-
 Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν.
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Αντί προλόγου

πρωτογενών πηγών στο Αρχείο Μπενάκη και στην Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού. 

Στον ομότιμο καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστο Λούκο και 
στον φιλόλογο Γιάννη Στεντούμη για την πολύτιμη βοήθειά τους στην επεξεργασία 
των πρωτογενών πηγών της Αρχειακής Συλλογής Αμοργού.

Στην φιλόλογο Άννα Πρασίνου, τον αρχαιολόγο Νικήτα Πάσσαρη, τον δημο-
σιογράφο Νίκο Νικητίδη, τον εκπαιδευτικό Νικόλαο Πιπίνο, τον δημοσιογράφο 
Μιχάλη Στρατουδάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ανδρου Λάζαρο Θεόφιλο, 
την εκπαιδευτικό Μαριάννα Θεολογίτη και τον Γεώργιο Μαύρο από το Μουσείο 
Μπενάκη για την διάθεση υλικού και την πρόθυμη συμβολή στην εύρεση της βι-
βλιογραφίας και στη διασταύρωση στοιχείων για ποικίλα θέματα. 

Στον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης Σπυρίδωνα Δεναξά, τον Αρ-
χιερατικό Επίτροπο Αμοργού Γεώργιο Θεολογίτη και τον Περικλή Γ. Γρίσπο, οι 
οποίοι επέτρεψαν την πρόσβαση και την φωτογράφιση στη Μονή και στους ναούς 
της Χώρας. 

Στον Γιάννη Δεσποτίδη οφείλονται πολλές από τις φωτογραφίες της παρούσας 
έκδοσης και στον Φάνη Βρεττό, που διέθεσε ιστορικό φωτογραφικό υλικό από το 
έργο του Boissonas. Επίσης στον Βαγγέλη Δεσποτίδη και τον Γιώργο Βλαβιανό 
για τη δική τους βοήθεια.

Στον Αντώνη Κυρίκο που συνέβαλε στην υλοποίηση αυτού του έργου.
Στην Μαρίνα Κουριδάκη-Ψύλλα και τον Δημήτρη Ψύλλα από τις εκδόσεις 

TRISS LEONTES, για την άψογη συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλαν, 
ώστε το όλο εγχείρημα να λάβει την τελική του μορφή και να αναδειχθεί μέσω 
της εξαιρετικής δουλειάς τους.

Ευχαριστίες απευθύνονται τέλος στην Επιτροπή Ελλάδα 2021 που έλαβε την 
έκδοση υπό την αιγίδα της.

Στη μνήμη της μητέρας μου, Μαρίας Σταθή, και του παππού μου, Γιώργου 
Πράσινου, που με έμαθαν να αγαπώ ετούτον τον τόπο, την ιστορία και τους αν-
θρώπους του.

 Αύγουστος 2021
 Νεκταρία Ι. Πρασίνου
 Φιλόλογος 

Αντί προλόγου

που δημιουργούνται από το κενό εξειδικευμένης έρευνας. Η προσπάθεια 
αυτή έχει ως στόχο αφενός μεν να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με την 
τοπική ιστορία, αφετέρου να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ειδικών για το 
Αρχείο του Δήμου Αμοργού. Το πλούσιο σε πληροφορίες Αρχείο καλύπτει 
μια μακρά περίοδο, από τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως τις 
τελευταίες δεκαετίες 1960-1970. Εκατοντάδες, ανέκδοτα ακόμα έγγραφα και 
κατάστιχα αναμένουν να φέρουν στο φως όλη σχεδόν την κοινωνική ζωή της 
Αμοργού: αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, εμπόριο, ναυτιλία, οικονο-
μικές δραστηριότητες των κατοίκων, δημογραφικά φαινόμενα, φορολογία, 
εκπαίδευση, υγεία, δημοτικές και εθνικές εκλογές, μοναστηριακά, εκκλησία, 
στρατολογία, οικοδομές, απογραφές, σχέσεις με την κεντρική Κυβέρνηση και 
τους εκπροσώπους της στην περιοχή, φιλανθρωπία, καθημερινότητα κλπ.

Για την ολοκλήρωση του ανά χείρας βιβλίου και την υπερπήδηση των πολλών 
και ποικίλων εμποδίων συνέβαλαν πολλοί άνθρωποι, πρόθυμοι πάντα να βοηθή-
σουν με κάθε τρόπο. Για την συγκέντρωση υλικού, τον σχολιασμό των κειμένων 
ως και την ηθική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, οφείλονται 
ευχαριστίες:

Στον Δήμαρχο Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκο, ο οποίος με κοπιαστική, προ-
σωπική μελέτη και ιδιαίτερη επιμέλεια συγκέντρωσε μεγάλο όγκο υλικού, μου 
παραχώρησε βιβλία και τεκμήρια από την ιδιωτική του βιβλιοθήκη, αλλά και κα-
θοδήγησε την πορεία της έρευνας.

Στον αείμνηστο ληξίαρχο Μάρκο Γαβρά, χάρη στις προσπάθειες του οποίου 
δημιουργήθηκε η Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού, συνέλαβε την ιδέα δημι-
ουργίας αυτού του έργου και με πολλή χαρά καθοδήγησε τα πρώτα βήματα της 
παρούσας έρευνας.

Στην ομότιμη καθηγήτρια κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Λίλα Μαραγκού, για τις πολύτιμες συμβουλές της, την καθοδήγηση, την διόρθωση 
των κειμένων και την παραχώρηση των βιβλίων της.

Στον πατέρα Θωμά Συνοδινό, που διάβασε και σχολίασε κείμενα, καθοδήγησε 
τα βήματα της έρευνας και παρείχε δυσεύρετες πληροφορίες και τεκμήρια από 
το αρχείο του.

Στον καθηγητή Παθολογίας-Ρευματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο - Αναστάσιο Γαρύφαλλο για την διάθεση των χαρτών.

Στην φιλόλογο Μαρία Καναβούρα, η οποία προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στην 
επεξεργασία των πρωτογενών πηγών και στον καθηγητή Γιάννη Γ. Πράσινο, τον 
πατέρα μου, που διάβασαν υπομονετικά και διόρθωσαν τα κείμενά μου πριν 
φτάσουν στην τελική τους μορφή, αλλά κυρίως στήριξαν την όλη προσπάθεια.

Στην Ειρήνη Καρότση που παρείχε πρόθυμα οδηγίες για την αναζήτηση των 
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Η Αμοργός, η βραχώδης και μακρόστενη λωρίδα γης (μήκους 33χλμ. και πλάτους 
κυμαινόμενου μεταξύ 2 και 6 χλμ) είναι το ανατολικότερο νησί του συμπλέγματος 
των Κυκλάδων και αποτελεί το σύνορό τους με τα Δωδεκάνησα. Είναι η γέφυρα, 
στη μέση του Αιγαίου Πελάγους, που συνδέει τα Δωδεκάνησα και την Μικρά Ασία 
με τις Κυκλάδες, καθώς και το βόρειο Αιγαίο με την Κρήτη και την Αλεξάνδρεια. 
Το όνομα Αμοργός επικράτησε ανάμεσα στα πολλά ονόματα των αρχαίων χρόνων, 
όπως Παγκάλη, Ψυχία, Καρκησία1 κ.ά.. Για την προέλευση του ονόματός της έχουν 
διατυπωθεί αρκετές θεωρίες, δημοφιλέστερη των οποίων είναι εκείνη που θέλει 
το βαφικό λειχήνα αμοργίς2 να της δανείζει το όνομά του, με τον οποίο εικάζεται 
ότι έβαφαν στην αρχαιότητα τους ξακουστούς «αμοργίνους χιτώνας»· ωστόσο δεν 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ορθότητα των θεωριών αυτών ούτε για την 
σημασία του ονόματος. 

Ξετυλίγοντας το νήμα του χρόνου, φτάνουμε ως τους προϊστορικούς χρόνους, 
την 5η π.Χ. χιλιετία. Την ιστορία της ζωής στο νησί στο βάθος των αιώνων μαρτυ-
ρούν ως και σήμερα τα αρχαία ονόματα των τριών πόλεων της Αμοργού, Αρκεσίνη, 
Μινώα και Αιγιάλη, μαζί με τα λείψανα οικοδομημάτων και αρχαιολογικών ευρη-
μάτων3. Η στρατηγική της θέση την κατέστησε στο πέρασμα των χρόνων γραμμή 
πυρός και μήλο της έριδος για πολλούς επίδοξους κατακτητές. Έπειτα από αιώνες 
εναλλαγής πολλών κυριάρχων και αναταραχών, έγινε το 1830 το ανατολικό σύ-
νορο του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Για να φτάσουμε όμως στα χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης και έπειτα της Ανεξαρτησίας, πρέπει τα βήματά μας να 
μας οδηγήσουν πιο πίσω, στον 13ο αι. μ.Χ., στα χρόνια των ξένων κατακτητών. 

1 Στέφανος Βυζάντιος, Περί πόλεων, (Basileae: Εx officina Οporiniana,1568), 41.
2 Στα αμόργινα χιτώνια αναφέρεται πρώτος ο Αριστοφάνης στη Λυσιστράτη (στιχ. 150, 735 και 737), όπου 

τα περιγράφει ως αραχνοΰφαντα, σχεδόν διάφανα, με ένα χαρακτηριστικό βυσσινί χρώμα. Σε πολλές ακόμα 
αρχαίες μαρτυρίες, όπως του Στέφανου Βυζάντιου, του Αισχίνη, του Πλάτωνα κ.ά. αλλά και μεταγενέστερων, 
όπως του Sonnini και του Rucellari, γίνονται αναφορές με ποικίλες ερμηνείες για την ονομασία των χιτώνων. 
Βλ. για τους Αμοργιανούς χιτώνες, Αντ. Μηλιαράκης, Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων Νήσων κατά 
μέρος (Αμοργός, 1884), 64-70.

3 Για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Αμοργού  βλ. Λίλα Ι. Μαραγκού, Αμοργός Ι: Η Μινώα (Αθήνα: Η Εν 
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 2002). 

Βήματα στο παρελθόν



2524

Βήματα στο παρελθόν

1. Αρχαία Αρκεσίνη (Καστρί). Μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις της Αμοργού (Κάτω Μεριά)

2. Αμοργός 1480 - Dalli Sonetti (Επιχρωματισμένο αντίγραφο)

Βήματα στο παρελθόν

3. Αμοργός 1534 –Benedetto Bordone

4. Αμοργός (Murgo) 1598 – Giuseppe Rosaccio
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Η πολιορκία και η Άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης τον Απρίλιο του 1204 αποτέλεσε 
σημείο καμπής της μεσαιωνικής ιστορίας, 
ως κορύφωση της Τέταρτης Σταυροφορίας. 
Μετά την Άλωση της Πόλης ιδρύθηκε η Λα-
τινική Αυτοκρατορία1 και τα περισσότερα 
εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μοι-
ράστηκαν ως πολεμική λεία στους Σταυρο-
φόρους.2 Έτσι στο Αιγαίο ως τα τέλη του 
13ου αι. είχαν κυριαρχήσει ολοκληρωτικά οι 
Ενετοί δημιουργώντας Δουκάτα. Παρά την 
έλλειψη πολλών πληροφοριών για την μοίρα 
της Αμοργού κατά την πρώτη περίοδο της 
ενετικής παρουσίας στο Αιγαίο, υπολογίζεται 
ότι μεταξύ 1206 με 1207 καταλήφθηκε από 
τον Βενετό Μάρκο Α΄ Σανούδο, ιδρυτή του 
Δουκάτου της Νάξου. Μερικά χρόνια αργότε-
ρα, κατά την διακυβέρνηση του διαδόχου του, 
Άγγελου Σανούδου (1227-1280), το νησί πέ-
ρασε στη διοίκηση της βενετικής οικογένειας 
Γκίζη, για να αλλάξει όμως ξανά χέρια γύρω 
στα 1277-12803. Είχε έρθει η ώρα να διαφε-
ντέψει την Αμοργό ο Βυζαντινός αυτοκρά-
τορας της Νίκαιας, Ιωάννης Βατάτζης. Την 
περίοδο αυτή το νησί έγινε τόπος εξορίας 

1 Γνωστή και ως Φραγκοκρατία ή Λατινική Κατοχή.
2 Για την Λατινοκρατία βλ. David Jacoby, «The Latin empire of Constantinople and the Frankish states in Greece», in The New 

Cambridge Medieval History, ed. DavidAbulafia, 5:525-542 (Cambridge University Press, 1999). 
3 Μαρίνα Κουμανούδη, «Για ένα κομμάτι γης. Η διαμάχη Σανούδων-Γκίζη για το νησί της Αμοργού (14ος αι.)», Θησαυρίσματα 

29 (1999): 46-47.
4 Για την πειρατεία βλ. παρακάτω Κεφάλαιο: Η πειρατεία στην Αμοργό.

για πολιτικά εγκλήματα, ωστόσο η βυζαντινή 
κυριαρχία δε θα κρατούσε για πολύ. 

Κατά τον πόλεμο ανάμεσα σε Βενετία και 
Βυζάντιο (1296-1302), οι Βενετοί χρησιμο-
ποίησαν την πειρατεία προς όφελός τους, 
ενθαρρύνοντας πλήθος κουρσάρων και πει-
ρατών να στραφούν κατά των βυζαντινών 
δυνάμεων4. Καθώς δόθηκαν ευνοϊκά δάνεια, 
μερίδιο από τα κλοπιμαία και άλλα οφέλη, 
πολλοί ιδιώτες δελεάστηκαν να συνδράμουν 
στο πλευρό της Βενετίας κατά των Βυζαντι-
νών. Η συμβολή τους ήταν σημαντική στην 

1. Λατινοκρατία (1207-1537)

1.1. Δικέφαλος αετός. Αρτέμης Κωνσταντίνος (1878-1972). 
Μολύβια χρωματιστά σε χαρτί. (Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα)
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1. Λατινοκρατία (1207-1537)1. Λατινοκρατία (1207-1537)

και ο Ιωάννης Γκίζη, φεουδάρχης της Κρή-
της, ο οποίος κατάφερε να ανακαταλάβει την 
Αμοργό, με την βοήθεια του γιου του Μάρ-
κου. Η βυζαντινο-βενετική συνθήκη του 1302 
αφενός αναγνώρισε τον έλεγχο της Βενετίας 
στην Αμοργό και αφετέρου κατοχύρωσε την 
νομιμότητα της κυριότητας της οικογένειας 
Γκίζη στο νησί, καθώς και την κληρονομική 
μεταβίβασή της. Φυσικά οι εξελίξεις αυτές 
δεν βρήκαν σύμφωνο τον δούκα της Νάξου, 
Γουλιέλμο Σανούδο, ο οποίος έστειλε στόλο 
για να εκδιώξει τους Γκίζη, ως καταπατητές 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. 

Η μακροχρόνια διαμάχη Σανούδων-Γκίζη 
είχε εδραιωθεί. Ο Μάρκος Γκίζη, ζήτησε την 
επέμβαση της Βενετίας, η οποία λόγω των 
ισχυρών δεσμών της με την οικογένεια, αντα-
ποκρίθηκε άμεσα. Ο δόγης της Βενετίας, με 
επιστολή του στις 29 Νοεμβρίου 1309, ζήτη-
σε από τον Σανούδο να παραδώσει το νησί 
στους Γκίζη και να τους αποζημιώσει για τις 
καταστροφές που είχε προκαλέσει, διαφορε-
τικά θα έπρεπε να απολογηθεί ενώπιον της 
βενετικής δικαιοσύνης. Απτόητος παρέμεινε 
ο Σανούδος, καθώς όχι μόνο δεν έδωσε πίσω 
το νησί, αλλά ούτε λογοδότησε στη Βενετία. 

1.3. Λέρος, Λέβιθα, Κίναρος, Κάλυμνος και Αμοργός – Olfert Dapper (1688) 

έκβαση του πολέμου, ο οποίος έληξε με σύ-
ναψη συνθήκης ειρήνης. Ανάμεσα σε εκείνους 
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της 
Βενετίας, ήταν και ο φεουδάρχης της Κρή-
της, Ιωάννης Γκίζη, ο οποίος μαζί με τον γιο 
του Μάρκο5, ανακατέλαβε την Αμοργό. Αυτό 
ήταν η οριστική λήξη της εξουσίας των Βυζα-
ντινών στο νησί, ωστόσο η σχέση τους με την 
Αμοργό, επαληθεύεται ως και σήμερα, από 

5 Κουμανούδη, 46.
6 Μαραγκού, Αμοργός Ι, 87-90.

τα πολλά επίθετα κατοίκων και τοπωνύμια, 
που απαντώνται στο νησί.6

1.1. Η διαμάχη Σανούδων – Γκίζη και ο δι-
αμερισμός της Αμοργού.

Εκτός από τους πειρατές, στην έκκληση 
της Γαληνοτάτης έσπευσαν οι Βενετοί που 
κατείχαν ήδη γη στα νησιά, ανάμεσά τους 

1.2. Οι Σταυροφόροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη - Jacopo Palma il Giovane (1587, Doge’s Palace, Βενετία, 
Ιταλία)
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Οι Γκίζη, προσπαθώντας να ακολουθήσουν 
την πολιτική της μητρόπολης, δεν επεδίωξαν 
ξανά να οργανώσουν επιχείρηση για επανα-
πόκτηση της Αμοργού. Έπειτα από το θάνατο 
του Μάρκου Γκίζη γύρω στα 1329, μετά από 
πολλές αγοραπωλησίες και κληροδοτήσεις, 
τα δικαιώματα στο νησί αλλάζουν πολλά χέ-
ρια και η οικογενειακές διενέξεις χωρίζουν 
ξανά την Αμοργό σε «κομμάτια», τα οποία 
το 1360 φαίνεται ότι μοιράστηκαν σε διά-
φορα μέλη της οικογένειας. Βασικός λόγος 

7  «Σύμφωνα με το φεουδαρχικό σύστημα, δύο ήταν οι μεγάλες κοινωνικές τάξεις που συνδέονταν με τη γη: οι φεουδάρχες και 
οι αγρότες. Την αγροτική τάξη αποτελούσαν δύο ευδιάκριτες ομάδες, οι βιλλάνοι που είχαν στενή προσωπική και οικονομική 
εξάρτηση από τους κυρίους τους και οι ελεύθεροι αγρότες που καλλιεργούσαν μεν τη φεουδαρχική γη, αλλά δεν εξηρτώντο 
προσωπικά από τους ιδιοκτήτες της γης.» βλ. Άννα Αβραμέα, «Βιλλάνοι και αγρότες», Το Βήμα, 24 Νοεμβρίου, 2008, https://
www.tovima.gr/2008/11/24/books-ideas/billanoi-kai-agrotes/

8  Κουμανούδη, 48-59.

των εσωτερικών διαφωνιών και συγκρούσεων 
πιθανώς δεν ήταν τόσο η κατοχή των γαιών, 
όσο η εκμετάλλευση των βιλλάνων7 της Αμορ-
γού. Η ανάγκη για εργατικά χέρια εξηγεί 
τον μεγάλο αριθμό βιλλάνων από την Αμοργό 
που φαίνονται εγκατεστημένοι το 1361 στα 
φέουδα των Γκίζη στην Κρήτη.8

Ο πόλεμος μεταξύ Βενετίας και Γένοβας 
(1350-1355) επηρέασε καθοριστικά τη μοίρα 
της Αμοργού. Σε αντίποινα για την υποστήρι-
ξη που προσέφερε ο δούκας της Νάξου, Ιω-

Έπειτα από πολλές ακόμα προειδοποιήσεις 
και απειλές, η Γαληνοτάτη κατέφυγε το 1312 
σε αυστηρές κυρώσεις, όπως την απαγόρευση 
της διακίνησης των αγαθών του δούκα στην 
επικράτεια της Βενετίας, τη δέσμευση των 
περιουσιακών στοιχείων των υπηκόων του, 
επί βενετικών εδαφών (εκτός των Βενετών) 
κ.ά. Ωστόσο η πεισματική επιμονή του Σα-
νούδου δεν κάμφθηκε, επομένως το ζήτημα 
της Αμοργού έμελλε να μείνει άλυτο ως τον 
θάνατό του.

Ο γιος και διάδοχος του Γουλιέλμου, Νικό-
λαος Σανούδος, ενώπιον της τουρκικής απει-
λής που ολοένα μεγάλωνε φάνηκε πιο διαλλα-
κτικός από τον πατέρα του, εκφράζοντας την 
προθυμία του να εμφανιστεί σε δίκη με τους 
Γκίζη στην Βενετία το 1334. Η λατινική κυρι-

αρχία στο Αιγαίο απειλούνταν σοβαρά και τα 
θεμέλια της ταρακουνούσαν οι επιδρομές των 
Τούρκων στη Μικρά Ασία και το Αιγαίο, που 
είχαν ξεκινήσει από το 1318 στο πλαίσιο της 
καταλανο-τουρκικής συμμαχίας. Η περιουσία 
του δούκα της Νάξου έπρεπε να διασφαλιστεί 
το γρηγορότερο δυνατόν. Για να το πετύχει 
αυτό, ο Σανούδος προχώρησε σε υπογραφή 
συνθήκης με τους Τούρκους και διάφορες άλ-
λες ενέργειες, που υπονόμευσαν το όραμα της 
Βενετίας και του πάπα για συλλογικό αγώνα 
των χριστιανικών δυνάμεων κατά των Τούρ-
κων με τη μορφή μιας νέας σταυροφορίας.

Παρά την αρχική προθυμία του Νικολάου 
Σανούδου για επίλυση του ζητήματος, η δι-
ένεξη Σανούδων-Γκίζη παρέμεινε σε εκκρε-
μότητα για περίπου 20 χρόνια. Το διάστημα 
αυτό ο αποκλεισμός από τις αγορές της Βε-
νετίας και των βενετοκρατούμενων περιοχών 
είχε δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία 
των νησιών του δουκάτου της Νάξου και το 
τοπικό εμπόριο, με το οποίο ασχολούνταν όχι 
μόνο Βενετοί και λοιποί Λατίνοι, αλλά και 
Έλληνες. Επιπλέον πρόβλημα αποτελούσε η 
συνεχής δέσμευση των περιουσιακών στοι-
χείων του δούκα και των υπηκόων του, τα 
οποία έσπευσε να διεκδικήσει ο Μάρκος Γκί-
ζη. Το αίτημά του, να αποδοθούν στην οικο-
γένειά του όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 
υπηκόων του Σανούδου, ενέκρινε το Μεγάλο 
Συμβούλιο της Βενετίας το 1314 υπό τον όρο 
αυτά να παραχωρούνται με την μορφή ενε-
χύρου. Εφόσον ο δούκας της Νάξου θα απο-
φάσιζε την εξόφληση των υποχρεώσεών του 
απέναντι στους Γκίζη, εκείνοι έπρεπε να του 
επιστρέψουν όλα τα αγαθά που είχαν κατα-
σχεθεί ως τότε και είχαν μεταφερθεί στην 
Κρήτη, τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

1.4. Αμοργός και Κίναρος (Zinarα) –Alain Manesson Mallet 
(1683, Επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης)
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1.7. Η πρώτη σελίδα του Βρεβείου. Πράξη εκλογής του Ηγουμένου Καλλίνικου με τις υπογραφές των πατέρων της 
Μονής, θεωρημένη από το Επαρχείο Θήρας.

1.5-6. «Το Βρεβείον», ο κτητορικός κώδικας της Μονής Χοζοβιωτίσσης (Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, Αμοργός)
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άννης Σανούδος, στη Γαληνοτάτη, οι Γενουά-
τες συνέλαβαν τον δούκα και την οικογένειά 
του και λεηλάτησαν τη Νάξο. Αυτή ήταν η 
κατάλληλη στιγμή για να δράσουν οι Γκίζη, 
έτσι τον Απρίλιο του 1351 ο Μαρίνος Γκίζη 
ανακοίνωσε στις αρχές της Κρήτης ότι σχε-
δίαζε την ανακατάληψη της Αμοργού με την 
υποστήριξη των κατοίκων της. Παρόλα αυτά, 
εξαιτίας της ουδέτερης στάσης της Βενετίας, 
δεν κατάφερε να υλοποιήσει το σχέδιό του. 
Μετά το τέλος του πολέμου ο Σανούδος ξε-
κίνησε εκ νέου διαπραγματεύσεις με τους 
Γκίζη, ώσπου το 1536 τα δύο μέρη κατέληξαν 

9 Ibid 59-63

σε συμφωνία, και την 19η Απριλίου 1358 η 
δικαστική διαμάχη Σανούδων – Γκίζη πήρε 
τέλος, με τον Ιωάννη Σανούδο να πληρώνει 
αποζημίωση και την Αμοργό να έρχεται επι-
τέλους στην κατοχή των Γκίζη.9

Αφού κατέλαβαν ολοκληρωτικά την κυ-
ριότητα της Αμοργού και αναγνώρισαν την 
επικυριαρχία της Βενετίας, το 1360 οι Γκίζη 
μοίρασαν μεταξύ τους το νησί καθώς και τις 
νησίδες που βρίσκονταν κοντά, όπως η Νι-
κουριά. Σε έγγραφό που καταχωρήθηκε στην 
Καγκελλαρία Κρήτης αναφέρονται οι βιλλάνοι 
που αντιστοιχούσαν σε κάθε μερίδιο καθώς 

1.9. Χώρα Αμοργού – Ferdinand Bauer (1787, σκίτσο με μολύβι σέπιας)

1.8. Συνυπογραφή του κώδικα από τον Ηγούμενο και επικύρωση από την Επισκοπή Θήρας 
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Τον Αύγουστο του 1363 οι Βενετοί άποικοι 
της Κρήτης, προκειμένου να απαλλαγούν από 
τις φορολογικές απαιτήσεις της Βενετίας, οδη-
γήθηκαν σε αποστασία, η οποία όμως κατέληξε 
σε αποτυχία και οι αρχηγοί αποκεφαλίστηκαν. 
Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Ιωάννης Γκίζη. 
Η Αμοργός πέρασε υπό τον άμεσο έλεγχο της 
Βενετίας, γεγονός που δυσαρέστησε τις κληρο-
νόμους του Ιωάννη και τις οδήγησε να προσφύ-
γουν στη βενετική δικαιοσύνη. Τον Δεκέμβριο 
του 1370, το δικαστήριο του δούκα της Κρήτης 
προχώρησε σε περαιτέρω διαίρεση του νησιού 
σε τέσσερα μέρη, από τα οποία η Γαληνοτάτη 
κράτησε το ¼ και τα υπόλοιπα ¾ μοιράστηκαν 
στις απογόνους των αδελφών του Ιωάννη Γκί-
ζη, Mathia και Felice.

Η σχέση της οικογένειας Γκίζη με τους 
Έλληνες κατοίκους της Αμοργού πρέπει να 
ήταν αρκετά καλή, κρίνοντας από διάφορες 
εγγυητικές πράξεις μεταξύ 1356 και 1360. 
Πιθανολογείται πως η μακρόχρονη γνωριμία 
με τη βενετική οικογένεια βοήθησε κάποιες 
οικογένειες Αμοργιανών να ανέβουν κοινωνι-
κά, όπως οι Γεώργιος και Σέργιος Αμοργίνος, 
ο Ιωάννης Κολυδάς και ο Στέφανος Γεράκης, 
οι απόγονοι του οποίου κατά τα τέλη του 
15ου ως τα μέσα του 16ου αι. χρημάτισαν 
καστελάνοι του νησιού.

Έπειτα από μια περίοδο διαρκών ανακα-
τατάξεων, στις αρχές του 15ου αιώνα, το νησί 
εξακολουθούσε να είναι χωρισμένο, με την 
κυριαρχία όμως των Γκίζη να φθίνει. Έτσι 
νέα πρόσωπα άρχισαν να αναμειγνύονται στο 
ζήτημα της Αμοργού. Η τελευταία διαίρεση 

12 Κουμανούδη, 60-76. 
13 J.K. Fotheringham and L.R.F. Williams, Marco Sanudo, conqueror of the Archipelago (Oxford: Clarendon Press, 1915), 1-12.

που είχε πια εδραιωθεί πρέπει να διατη-
ρήθηκε για πολλά ακόμα χρόνια, καθώς το 
1445 ο Ιωάννης Κουιρίνι (Querini) ξεκίνησε 
τις διαπραγματεύσεις με αφορμή το ¼, που 
ανήκε στην Βενετία. Το δεύτερο πρωταγωνι-
στικό πρόσωπο στην κυριότητα της Αμοργού 
ήταν ο Τζάκομο Γκριμάνι (Giacomo Grimani), 
κύριος της Αστυπάλαιας και του μισού της 
Αμοργού, ο οποίος επίσης αναφέρεται ως 
βασσάλος του δούκα του Αιγαίου Φραγκίσκο 
Α΄ Κρίσπο (Crispo). Ο τρόπος με τον οποίο 
απέκτησε το μισό της Αμοργού είναι ασαφής, 
καθώς μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Εν 
πάση περιπτώσει η διαίρεση του νησιού συ-
ντηρήθηκε ως το 1445, οπότε το νησί ενώθηκε 
και πάλι, για να έλθει ως ενιαία ιδιοκτησία 
στην ιδιοκτησία του Ιωάννη Κουιρίνι.12

Η Οικογένεια των Σανούδων για πολλούς 
αιώνες ονομαζόταν Καντιάνο και πολλά από 
τα μέλη της κατέλαβαν την θέση του δόγη 
στην Βενετία, όπως ο Πιέτρο Α΄ Καντιάνο. 
Κατάγονταν από την Ηράκλεια της Τεργέ-
στης, όμως μετανάστευσαν στα Βενετικά 
νησιά μετά την καταστροφή της γενέτειράς 
τους, τον 9ο αιώνα. Τα επόμενα χρόνια το 
επώνυμο της οικογένειας άλλαξε και εμφα-
νίστηκε ως Οίκος των Σανούδων13.

1.2. Η ηγεσία του Δουκάτου του Αιγαίου 
και η δυναστεία των Κρίσπο.

Η αρχή του τέλους της δυναστείας των Σα-
νούδων στο Δουκάτο του Αρχιπελάγους, που 
διήρκεσε για 180 περίπου χρόνια, ήταν ο θά-

και επακριβώς τα σύνορα των μεριδίων, βα-
σισμένα στις πληροφορίες και τοπωνύμια των 
Ελλήνων κατοίκων του νησιού, πολλά από τα 
οποία συναντώνται αργότερα στον κτητορικό 
κώδικα της Μονής Χοζοβιωτίσσης (Βρεβείον), 
του 17ου αι.10

Η Αμοργός, με βασικό κριτήριο τη γεωμορ-
φολογία της, διαιρέθηκε σε δύο τμήματα, την 
Parslevantis, το ορεινό βορειοανατολικό μέρος, 
και την Parsponentis, το ηπιότερο νοτιοδυτικό 
μέρος. Περιληπτικά το πρώτο έμεινε γνωστό 
ως Απάνω Μεριά (Apanomerea) και το δεύ-

10 Αποσπασματική δημοσίευση του Βρεβείου της Μονής βλ. Ι.Κ. Βογιατζίδης, Αμοργός, Ιστορικαί έρευναι περί της νήσου (Αθήνα, 
1918), 5-15.

11 Το τοπωνύμιο Μεσσαρέα ή Μεσαριά δεν σώζεται στις μέρες μας.

τερο ως Κάτω Μεριά (Catomerea). Τα σύνορα 
των δύο περιοχών ξεκινούσαν από τον όρμο 
των Καταπόλων και κατέληγαν στον κολπίσκο 
της Αγίας Άννας, διχοτομώντας το νησί αλλά 
και τη Χώρα, τη σημερινή πρωτεύουσα του νη-
σιού. Η Χώρα, ήταν ο μοναδικός οχυρωμένος 
μεσαιωνικός οικισμός του νησιού, χτισμένος 
γύρω από βράχο, ύψους 65 μέτρων, στην κο-
ρυφή του οποίου βρισκόταν το Κάστρο, ανα-
φερόμενο ως Castrum Messaream11και χωρί-
στηκε σε δύο μέρη, ώστε και τα δύο τμήματα 
του νησιού να έχουν πρόσβαση στο οχυρό. 

1.10. Το λιμάνι των Καταπόλων - Ferdinand Bauer (1787, σκίτσο με μολύβι σέπιας)
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Οι κτήσεις της Βενετίας στο Αιγαίο Πέλα-
γος υπέφεραν από τις επιδρομές των Οθωμα-
νών και ο Νικολό με προδοτικές πράξεις εξα-
γρίωσε τη Βενετία. Έτσι, το 1383 οργανώθηκε 
η εξόντωσή του από τους φρουρούς του Λομ-
βαρδού ευγενή από την Βερόνα, Φραγκίσκο 
Κρίσπο. Ο Κρίσπο, προσποιούμενος τον κα-
τάπληκτο από το γεγονός, με την υποστήριξη 
των Βενετών αλλά και των ίδιων των Ναξίων, 
κατέλαβε το κάστρο της Νάξου και διαδέχθη-
κε ο ίδιος την κυβέρνηση του Δουκάτου. Αυτή 
ήταν η αρχή της δυναστείας των Κρίσπο, η 
οποία διήρκεσε σχεδόν 200 χρόνια.16

Παρά την θετική αποδοχή του νέου ηγε-
μόνα από τους κατοίκους στη Νάξο, τα νέα 
θορύβησαν τους Αμοργιανούς, οι οποίοι δια-
μαρτυρήθηκαν. Αυτή ήταν η κατάσταση στο 

16 Μίλλερ, 2:360-366. 

νησί, όπως την μετέφερε ο ιησουίτης Sauger: 
«Της νήσου Αμοργού μη αναγνωρισάσης την 
δεσποτείαν του Κρίσπου, έπεμψεν ούτος τον 
πρωτότοκον υιόν του Ιάκωβον 25η την ηλικίαν, 
μετά 6 γαλερών καλώς ωπλισμένων, και πολ-
λών στρατιωτών. Οι Αμοργιανοί οίτινες υπω-
πτεύθησαν, ότι έμελλον να έχωσι τον πόλεμον 
παρ’ αυτοίς, ωχυρώθησαν εν τω φρουρίω, περί 
ου ανωτέρω ερρέθη, εν ω διώκει Προβεγγιανός 
τις αξιωματικός, αρχαίος ακόλουθος του Κα-
τακερματιστού. Έσφαλε όμως μεγάλως, επι-
τρέψας εις πάντας να εισέλθωσιν εν αυτώ. Ο 
Κρίσπος απεβιβάσθη όπου ήθελε. Έπεμψεν 
αμέσως, όπως κατοπτεύση το φρούριον, ότε 
ολίγοιαιχμάλωτοι, τον επληροφόρησαν περί 
της σιτοδείας, εις ην ήρξαντο ευρισκόμενοι 
οι πολιορκούμενοι. Τούτο μαθών ο Κρίσπος, 

1.13. Οικόσημο του Οίκου Κρίσπι (αρχοντικό Πρίντεζη, Κάστρο της Νάξου, 1545). 

νατος του Ιωάννη Α΄ Σανούδου, τελευταίου 
άρρενα Δούκα της Νάξου, ο οποίος πέθανε 
το 136114 χωρίς να αφήσει γιους ως διαδόχους 
του. Τον διαδέχτηκε η κόρη του Φιορέντσα 
(Fiorenza), χήρα του βαρόνου της Εύβοιας, 
Τζοβάννι νταλε Κάρτσερι,15 κάτοχο των 2/3 
κλήρων της Εύβοιας, με τον οποίο είχε απο-
κτήσει έναν γιο, τον Νικολό. Μετά το θάνατό 
του διεξήχθη μεγάλος διπλωματικός αγώνας, 
ώστε τελικά να της επιβληθεί ο γάμος με τον 
δεύτερο ξάδελφό της, Νικόλαο Β΄ Spezzabanda, 
μέλος ενός πλάγιου κλάδου των Σανούδων. Το 
1371 η Φιορέντσα πεθαίνει και την διαδέχεται 
ο ακόμα ανήλικος γιος της, Νικολό νταλε Κάρ-
τσερι, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους 
χειρότερους ηγεμόνες του Αιγαίου. 

14 Ουίλλιαμ Μίλλερ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-
1566), μετάφρ. Σπυρ. Π. Λάμπρου (Εν Αθήναις Ελληνική Εκδοτική 
Εταιρεία, 1909-1910), 2:360. 

15 Αναγράφεται εναλλακτικά με το επίσης εξελληνισμένο όνομα Δελλεκάτσερη.

1.12. Oικόσημο στο μέγαρο Γκίζη (Φηρά, Σαντορίνη)

1.11. Τα σύμβολα του δόγη Πιέτρο Α΄ Καντιάνο.
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1.14. Η είσοδος του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή στην Κωνσταντινούπολη - Fausto Zonaro

απεφάσισε να στρατοπεδεύσει περί το φρού-
ριον, και να προφυλαχθή μόνον κατά των 
εξοδων. Και πράγματι οι Αμοργίνοι, ετέλε-
σαν αποφασιστικάς τινάς εξόδους, ως άνδρες 
ζητούντες τον θάνατον˙ αλλά τα οχυρώματα 
ήσαν τοσούτον καλώς κατασκευασμένα, ώστε 
δεν ηδυνήθησαν να τα βιάσωσιν. Επί τέλους 
εσυνθηκολόγησαν, και ούτω και η νήσος αύτη 
υπέκυψεν εις ζυγόν ως τα άλλας. 

Μετά την υποταγήν του φρουρίου, ο Ιωάν-
νης Κρίσπος προέβη εις ακριβή απαρίθμησιν 
όλων των κατοίκων της νήσου, όπως συντάξη 
πιστήν έκθεσιν αυτών και μεταβιβάση αυτήν 
προς τον πατέρα του, καθ’ ην διαταγήν είχε 
λάβει περί τούτου. Δεν εύρεν όμως πλείονας 
των 900 ανδρών ικανούς να οπλοφορώσιν˙ 
μετά δε των γερόντων των γυναικών και των 
παίδων, ο πληθυσμός ανήρχετο εις 4000. Ο 
πληθυσμός αυτών σήμερον ηλαττώθη επαι-
σθητώς, διότι αντί 4000 μόλις έχει 1500.»17

1.3. Το τέλος της Λατινοκρατίας.

Λίγο μετά την κατάληψη της Κωνσταντι-
νούπολης από τους Τούρκους το 1453 ξέσπα-
σε ο τουρκο-βενετικός πόλεμος, που κράτησε 
μέχρι το 1479. Στα δεινά του πολέμου προ-
στέθηκε και η κακή διοίκηση του Φραγκίσκου 
Γ΄ Κρίσπο, ο οποίος εκδιώχθηκε το 1511, για 
να τον διαδεχθεί ο Τζοβάνι Δ΄ Κρίσπο. Τα 
επόμενα χρόνια κύλησαν ομαλότερα, ώσπου 
στις θάλασσες του Αιγαίου έκανε την εμ-
φάνισή του ο αρχιναύαρχος του οθωμανικού 

17 Sauger, 125-126.
18 Μίλλερ, 2:407-418. 
19 Για την κατάσταση στο Αιγαίο την περίοδο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως την ολοκληρωτική κατάλυση της Λατινικής 

κυριαρχίας βλ. Μίλλερ, 2:389-440. 

στόλου, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Από τα 
1536 και μετά τα νησιά, κτήσεις των Βενε-
τών, έπεφταν το ένα μετά το άλλο. Πρώτα 
τα Κύθηρα έπεσαν στα χέρια του τουρκικού 
στόλου, ακολούθησε η Αίγινα και η Σέριφος, 
έπειτα η Ίος, η Ανάφη, η Αντίπαρος, η Αστυ-
πάλαια και τέλος η Αμοργός.18

Το 1538 ο Μπαρμπαρόσσα επέστρεψε στο 
Αιγαίο, επιβάλλοντας τον φόρο υποτέλειας 
στον Δούκα της Νάξου. Ο Δούκας Τζοβά-
νι Δ΄, για να συγκεντρώσει τα χρήματα για 
τον φόρο, φορολόγησε άγρια τους υπηκόους 
του, αυξάνοντας τη δυσαρέσκεια των Ελλή-
νων κατοίκων. Μετά τον θάνατο του Τζοβάνι 
Δ΄ το 1564, διάδοχός του υπήρξε ο δευτερό-
τοκος γιος του, ο Τζάκομο Δ΄. Αυτός ήταν 
και ο τελευταίος Χριστιανός «αυθέντης» του 
Δουκάτου. 

Η ασυδοσία και τα σκάνδαλα στα οποία 
είχαν παραδοθεί Βενετοί ευγενείς και καθο-
λικοί ιερείς οδήγησαν τους Έλληνες να στεί-
λουν δυο απεσταλμένους τους στην Κωνστα-
ντινούπολη, να ζητήσουν από το Σουλτάνο 
δικό του απεσταλμένο για να τους διοικήσει. 
Ο Τζάκομο Δ΄ προσπάθησε να δωροδοκήσει 
τον Σουλτάνο, όμως αντί να διατηρήσει το 
Δουκάτο, έχασε όλη την περιουσία του και 
φυλακίστηκε. Αυτό ήταν και το τέλος για τη 
Λατινοκρατία στο Αιγαίο. Η Αμοργός, μαζί 
με τα υπόλοιπα νησιά του Δουκάτου της Νά-
ξου, υποχρεώθηκαν να πληρώνουν το «χα-
ράτζιον του σουλτάνου» και δεν επανήλθαν 
ποτέ υπό τη διοίκηση των Λατίνων.19
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Μετά την εκστρατεία του Μπαρμπαρόσα 
(1537-1538) η οθωμανική κυριαρχία εδραιώ-
θηκε πια ολοκληρωτικά στο Αιγαίο. Έπειτα 
από την οικονομική εκμετάλλευση, τόσο των 
Τούρκων όσο και των Φράγκων, η παρακμή 
του Δουκάτου ήταν αναμενόμενη και οδήγησε 
στην αλλαγή του τρόπου διοίκησης κατά τα 
χρόνια του τελευταίου δούκα της Νάξου Ια-
κώβου Δ΄ Κρίσπο (1564-1566). Αγανακτισμέ-
νοι από την κακή διοίκηση, οι νησιώτες έστει-
λαν μυστική αποστολή στον Σουλτάνο Σελίμ 
Β΄, με την παράκληση να στείλει ο ίδιος δικό 
του εκπρόσωπο στα νησιά. Πράγματι, το 1566, 
παραχώρησε τον τίτλο του Δούκα, καθώς και 
τα σημαντικότερα νησιά του Δουκάτου της 
Νάξου, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και η 
Αμοργός, στον Εβραίο σύμβουλό του, Ιωσήφ 
Νάζη.1 Μόνη του υποχρέωση ήταν να μοιρά-
ζεται μαζί του τους φόρους που θα αποκόμιζε 
από τα νησιά και συγκεκριμένα 14000 χρυσά 
δουκάτα το χρόνο. Στους νησιώτες δεν άρεσε 
καθόλου αυτή η αλλαγή και με εκπροσώπους 
τους ζήτησαν από τον Σουλτάνο να επανα-
φέρει στην εξουσία τον οίκο των Κρίσπο, το 
αίτημά τους όμως απορρίφθηκε. 

1 Απόστολος Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη, 1968 ), 2:347.
2 Κωνσταντίνος Σάθας, «Ιωσήφ Νάζης, Ο βασιλεύς της Νάξου και των Κυκλάδων.», Χρυσαλλίς, 30 Νοεμβρίου, 1865, 83-84.
3 Βακαλόπουλος, 2:43-47.

2.1. Η ηγεμονία του Ιωσήφ Νάζη.

Ο Νάζης είχε γεννηθεί στην Ισπανία κατά 
την πρώτη δεκαετία του 16ου αι.. Η οικο-
γένειά του, ισραηλίτικης καταγωγής, είχε 
αναγκαστεί να ασπαστεί τον χριστιανισμό, 
ώστε να μπορεί να ασκεί τις τραπεζικές και 
εμπορικές της δραστηριότητες, συγκεντρώ-
νοντας έτσι σημαντικό πλούτο. Λόγω του 
φανατισμού της εποχής κατά των Εβραίων 
και έπειτα από πολλές περιπέτειες, την προ-
σφυγή του σε διάφορες πόλεις της Ευρώ-
πης και την αλλαγή πολλών ψευδωνύμων, 
το 1553 κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου μπόρεσε να ομολογήσει την πίστη του 
και να χρησιμοποιεί το πραγματικό του όνο-
μα. Στη συνέχεια πήγε στην Κιλικία, όπου 
με διάφορα δώρα κατάφερε να κερδίσει την 
εύνοια του Σελίμ Β΄, διαδόχου του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπή.2

Τα επόμενα χρόνια, λόγω των πολλών πε-
ριπλανήσεών του στην Ευρώπη και τις δια-
συνδέσεις που είχε αναπτύξει εκεί, εισήγαγε 
στο οθωμανικό κράτος νέες επιχειρηματικές 
και εμπορικές μεθόδους.3 Αφού ο Σελίμ ανέ-

2. Τουρκοκρατία (1537-1821).
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λαβε τον θρόνο, ο Νάζης κέρδισε ολοκληρωτι-
κά την εμπιστοσύνη του νέου Σουλτάνου και 
του ασκούσε τεράστια επιρροή, μεγαλύτερη 
από άλλους βεζύρηδες, καταφέρνοντας μάλι-
στα να του αποσπάσει την υπόσχεση ότι θα 
γινόταν βασιλιάς της Κύπρου. Έπειτα όμως 
από το αίτημα των νησιωτών του Δουκά-
του της Νάξου για αλλαγή της διοίκησης το 
1566, ο Σουλτάνος αποφάσισε να την αναθέ-
σει στον ευνοούμενό του Νάζη, δίνοντάς του 
μάλιστα τον τίτλο του Βασιλέα της Νάξου 
και Δωδεκανήσου4. Όταν οι νησιώτες έμαθαν 
ποιος θα ήταν ο νέος τους ηγεμόνας, δυσαρε-
στήθηκαν και ζήτησαν να αποκατασταθεί η 
παλαιά διοίκηση από την οικογένεια Κρίσπο, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η διακυβέρνηση του Νάζη κράτησε περί-
που 13 χρόνια, χωρίς ποτέ όμως να πάει ο 
ίδιος στα νησιά. Ως εκπρόσωπό του έστειλε 
τον ισπανοεβραίο νομικό, Φραντέσκο Κορο-
νέλλο.5 Διοίκησε τα νησιά χρησιμοποιώντας 
το φραγκικό φεουδαρχικό σύστημα, ως το 
θάνατο του Νάζη στην Κωνσταντινούπολη, 
το 1579. Αυτό ήταν το τέλος της βενετικής 
επικυριαρχίας, αφού ο Σουλτάνος προσάρτη-
σε τα νησιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

4 Έτσι ονόμαζαν τις Κυκλάδες.
5 Σάθας, 85.
6 F. W. Hasluck «Depopulation in the Aegean Islands and the Turkish Conquest», Annual of the British School of Athens, 17 (November 

1911): 162-163
7  Έτσι ονομάζονται οι γνωστοί στην ελληνική βιβλιογραφία σουλτανικοί προνομιακοί ορισμοί.

2.2. Οικονομικές συνθήκες, κοινοτισμός και 
προνόμια στο Αιγαίο.

Το Αιγαίο, ως βασικός πυλώνας για την 
οικονομική και πολιτική σταθερότητα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν ανάγκη 
να προστατευθεί πάση θυσία. Ο τουρκικός 
στόλος ξεκίνησε να κάνει πιο αισθητή την 
παρουσία του στα νερά γύρω από τα νησιά. 
Παρόλο που δεν πάταξε ολοκληρωτικά την 
πειρατεία, σίγουρα κατέστησε πιο ασφαλείς 
τις μετακινήσεις και τη διαβίωση των νησιω-
τών. Επίσης εφάρμοσαν πρόγραμμα ανασυ-
νοικισμού των έρημων νησιών, κυρίως μετά 
το 1571.6 Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν τα νη-
σιά, τα οποία, σε αντίθεση με άλλες περιοχές 
όπου διέμεναν ελληνικού πληθυσμοί, γνώρι-
σαν ημέρες εξέλιξης και οικονομικής ακμής. 

Παρά την κατάργηση της ενετικής επιρ-
ροής, μετά την ολοκληρωτική κυριαρχία των 
Τούρκων οι κοινοτικές και οικονομικές συν-
θήκες στα νησιά ήταν διαμορφωμένες υπό 
τα πρότυπα του φεουδαρχικού συστήματος. 
Σχετικά με την επί Τουρκοκρατίας αυτοδιοί-
κηση και τα προνόμια στα νησιά του Αιγαίου, 
στοιχεία δίνουν οι σωζόμενοι αχτναμέδες.7 Οι 
νησιώτες απολάμβαναν απόλυτη ελευθερία 
ως προς τη λατρεία, δικαιούνταν να ορίζουν 
χριστιανούς μεσολαβητές για να επιλύουν 
τις διαφορές τους, μειώθηκαν κάποιοι φό-
ροι και απαγορεύθηκε στους γενίτσαρους 
να εγκαθίστανται στα νησιά. Μόνη παρου-

2.1. Ο Σουλτάνος Σελίμ Β΄, έργο του Κωνσταντίνου Κυζικηνού/Καπιντάγλη (Ανάκτορο Τοπ καπί, Κων-
σταντινούπολη)
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συνθήκες (βλ. Κιουτσούκ Καϊναρτζή), οι οποίες 
επέτρεπαν στους Έλληνες να ταξιδεύουν με 
ρωσική σημαία ανενόχλητοι σε όλη τη Μεσό-
γειο, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες 
για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών.12

Για την ημιαυτονομία των νησιών, ανάμε-
σά τους και της Αμοργού, γίνεται αναφορά 
εκτός από έγγραφα της εποχής και σε μετα-
γενέστερες πηγές, εν προκειμένω στα Αρχεία 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας: 

«Αι νήσοι του Αιγαίου πελάγους: Σκόπελος, 
Σκίαθος, Ηλιοδρόμια, Σκύρος, Σαλαμίς, Αίγι-
να, Πόρος, Κέα, Θερμιά, Σέριφος, Σίφνος, Κί-
μωλος, Αμοργός, Μήλος, Πολύκανδρος, Σίκινος, 
Ίος, Σαντορίνη Ανάφη, Κάσος, Αστυπάλαια, 
Πάτμος, Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος, Μύκονος 
και Τρίκκερα υπήγοντο, ωσαύτως, εις τον Κα-
πιτάν πασάν, όστις εις πάσαν μίαν έστελλεν 
έναν επιστάτην του δεκάτου, μουσουλμάνον 
είτε χριστιανόν, ονομαζόμενον ζαμπίτην.

Εκάστη των νήσων τούτων είχε τους προε-
στώτας της, εκλεγομένους εκ την κλάσεως των 
πλουσιωτέρων και ισχυροτέρων και βοηθουμέ-
νους παρά δύο συνεργατών. Αι διαφοραί εθε-
ωρούντο από τους προεστώτας ή αιρετοκρι-
τάς, αλλ’ εκαλούντο εις τον Καπιτάν πασάν, 
όστις απεφάσιζε πάντοτε τα εγκληματικά. 

Καμμία άλλη τουρκική Αρχή δεν είχε την 
παραμικράν επιρροήν εις τας νήσους ταύτας· 
και ουδ’ αυτός ο Σουλτάνος δεν έστελλεν εις 
αυτάς αμέσους διαταγάς».13

12  Σφυρόερας, «Επισκόπηση του Ελληνισμού», 11: 218-221.
13  Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 4: 286.
14  Μαραγκού, Αμοργός Ι, 91-93.
15  Άσπρα ονομάζονταν τα χρήματα της Κοινότητας.
16  Π. Ζερλέντης, Γράμματα των τελευταίων Φράγκων Δουκών του Αιγαίου Πελάγους. (Ερμούπολη: Τυπογραφείο Ν. Γ. Φρέρη, 

1924), 66-67.

2.3 Η κατάσταση στην Αμοργό κατά την 
Τουρκοκρατία – Κοινοτική διοίκηση και δι-
καιοσύνη.

Στα προνόμια που απολάμβανε η Αμορ-
γός σαφώς συνέβαλε και η μεγάλη περιουσία 
της Μονής της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας 
και των Μετοχίων της, εντός και εκτός της 
Αμοργού, η οποία πιθανώς έδινε την δυνα-
τότητα εξαγοράς περαιτέρω θρησκευτικών 
ελευθεριών από τους Τούρκους. Από ξένους 
περιηγητές που ταξίδεψαν στις Κυκλάδες και 
επισκέφτηκαν την Αμοργό επιβεβαιώνεται 
και η απουσία των Τούρκων από το νησί14. 
Συγκεκριμένα, το 1550 οι Τούρκοι νοίκιασαν 
την Αμοργό για ένα χρόνο στον Γιάννη Διάκο, 
όμως τον επόμενο χρόνο οι Αμοργιανοί ζή-
τησαν από την Υψηλή Πύλη να εκμισθώσουν 
οι ίδιοι το νησί τους με ετήσιο ποσό 3200 
«άσπρα»15, με την συμφωνία να διατηρήσουν 
την σχετική αυτονομία τους: 

«Είχον δοθή εις τον γιάνουν Διάκο τζιμ-μή 
κατ’ αποκοπήν δι’ έν έτος οι φόροι των εν τη 
νήσω Αμοργώ κεφερέ διά τρισχιλίους ακτζέ 
[…] Ήδη οι εν τη νήσω ταύτη κεφερέ έστειλαν 
εις την υψηλήν μου έδραν ιλάμι, λέγοντες, ότι 
δεχόμεθα ημείς από της τετάρτης του μηνός 
ρεμπιουλ αχήρ του έτους 960 την απότισιν 
του φόρου κατά διακοσίους ακτζέ αυξημένου 
ήτοι τρισχιλίους και διακοσίους δι’ εν έτος, 
υπό τον όρον ουδείς να πιέζη ημάς»16

σία της οθωμανικής εξουσίας ήταν ορισμένοι 
Τούρκοι υπάλληλοι, εκπρόσωποι του καπου-
δάν πασά, ο ποίος ήταν ο αρχιναύαρχος του 
τουρκικού στόλου και ουσιαστικός διοικητής 
των νησιών. Εκείνος ήταν υπεύθυνος για την 
προστασία των θαλασσών από τους πειρατές, 
την επιβολή και είσπραξη των φόρων.8

Όσον αφορά το κοινοτικό φαινόμενο, είναι 
χαρακτηριστικό το καθεστώς ημιαυτονομίας, 
που προέκυψε ως αποτέλεσμα των προνομί-
ων9 που παραχωρήθηκαν στα νησιά. Για την 
Υψηλή Πύλη οι κοινότητες δεν είχαν θεσμική 
υπόσταση αλλά αποτελούσαν κοινωνικούς 
σχηματισμούς, χρήσιμους για τη διοικητι-
κή μηχανή της. Η κοινοτική ηγεσία από την 
άλλη ήταν προσωπικά υπεύθυνη απέναντι 
στον κρατικό μηχανισμό. Η ονομασία των 
κοινοτικών αρχόντων ποίκιλλε ανάλογα την 
περιοχή και την εποχή, έτσι κάποιες φορές 
ονομάζονταν επίτροποι, και άλλοτε προεστοί 
ή γέροντες10. Υποχρέωσή τους ήταν όχι μόνο η 
συλλογή των φόρων, αλλά και η συμμόρφωση 
των απλών πολιτών της κοινότητας.11

Υπεύθυνοι για τη συλλογή και καταβολή των 
φόρων ήταν αντιπρόσωποι των νησιών, «άν-
θρωποι σχολαστικοί και καλοί». Αυτή η διοικη-
τική αυτονομία, σε συνδυασμό με τις εμπορικές 

8 Βασίλειος Σφυρόερας, «Επισκόπηση του Ελληνισμού κατά περιοχές: Νησιά του Αιγαίου», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
(Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1975), 11: 218-221.

9 Μερικά από τα προνόμια που γνωρίζουμε ήταν η απαγόρευση του παιδομαζώματος, η άδεια επισκευής των κατεστραμμένων 
εκκλησιών, η αναγνώριση των προηγούμενων συμβολαιογραφικών πράξεων και διαιτησιών κ.ά. βλ. Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού 2: 346-347.

10 Τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα ως και τον 17ο αι. ονομάζονταν γέροντες, ενώ συνυπήρχε και η ονομασία επίτροποι. 
Ο Sauger, στα τέλη του 17ου αι., τους αναφέρει γέροντες. Κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου, χρησιμοποιούνται οι ονομασίες 
προεστοί και γέροντες. Βλ. Ευαγγελία Δενδρινού Καρακώστα, «Η λαϊκή κεντητική στην Αμοργό» (Διδακτορική διατριβή, Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, 1989), 186-187. 

11 Δημήτριος Παπασταματίου, «Οι κοινότητες», στο Δ. Παπασταματίου και Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά 
της διάρκεια της Οθωμανικής Πολιτικής Κυριαρχίας, (Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015), 121-123, 
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4721/2/Ιστορία%20του%20Νέου%20Ελληνισμού%20κατά%20τη%20διάρκεια%20
της%20οθωμανικής%20πολιτικής%20κυριαρχίας-KOY.pdf

2.2. Καπουδάν πασάς Gabriel Florent Augustede Choiseul 
– Goufier Ο αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου (1822, 
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)



4948

2. Τουρκοκρατία (1537-1821)2. Τουρκοκρατία (1537-1821)

σμικών και οι κοσμικοί δίδουν του μονασθη-
ρίου τον Κρίκελλον να είναι του μονασθηρίου 
απού τον Βόθοναν την Βαθείαν Λαγγάδα και 
μέσα ως καθώς και όταν τον επάκτωσαν οι 
κοσμικοί αποκεί τον εροστάτιζαν έτζι να εί-
ναι του μονασθηρίου αιώνα αιώνος· ακόμη 
τον τόπον του μεγάλου Θεολόγου απού τα 
οροστατίσματα όπου γράφει το βρεβείον 
του μονασθηρίου να είναι του μονασθηρίου 
και άλλος κανείς να μη πατζάρεται· ακόμη 
όλοι οι τόποι και τα μαντροκαθίκια οπού 
από εκπαλαι είχεν το μονασθήρι να είναι 
πάλιν του μονασθηρίου αιώνα αιώνος, έξω 
απού την Καλοταρίτισσαν· και όποιος ήθε-
λεν σηκωθήν εναντίος εις ταύτα όλα απού 
άνωθεςν γράφομεν είναι αφωρεσμένος απού 
της αγίας και oμοουσίου και αδιαιρέτου Τρι-
άδος εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι και 
να κληρονομήση τας αράς των μη θεοφόρων 
πατέρων των εν Νικαία και η μερίς αυτού 
με του προδότου Ιούδα και την κατάραν 
της παναγίας και κοντενάδος ρεγάλια 200 
ήγουν διακόσια του κατά καιρόν αυθεντός· 
το δε παρόν να μένη ασφαλές τε και βέβαιον 
αιώνα του αιώνος και διά τούτο ιδιοθελώς 
απογράφουνται και στέργουν. 

† Νικόλαος ιερεύς και οικονόμος μαρτυ-
ρώ τα άνωθεν, † Ιωακείμ ιερομόναχος Μο-
θωναίος μαρτυρώ τα άνωθεν, † παπά Ιωάν-
νης Σκαρλάτος μαρτυρώ τα άνωθε, † Κώστας 
ιερεύς Βλαβιανός στέργω † παπά Νικήτας 
μα<ρ>τυρώ τα άνωθε, † παπά Μιχάλης 
στέργω, † Ιωάννης ιερεύς Πάσαρης στέργω, 

20 Ibid., 140-142.

† Αντώνης ιερε<ύ>ς Χαρακόπος μαρτυρώ τα 
άνω, † Γεώργιος ιερεύς τα αθινο<σ> στέργω 
† Κώστας ιερεύς Μοθωναίος στέργω. † παπά 
Μιχάλης Καλλίστρατος στέργω. † Σταμάτης 
<ι>ερ<εύ>ς στέργω. † Διάκος της Διαχιμούς 
στέργω, † Νικόλαος Σκαρλάτος ιε<υ>ρ<εύ>ς 
στέργω, † Πολύεκτος ι<ε>ρε<υ>ς στέργω. † 
Λέος ανεγνώστης Γαβαλάς μαρτυρώ τ’ άνω-
θε. † Νικόλαοε ιερεύς Μεντρινός στέργω, † 
Κώστας ιερεύς Θε<ο>λογίτης στλεργω, † Ιω-
άννης ιερε<ύ>ς Βλαβιανός στέργω. † Λουκάς 
ιερεύς στέργω εις τα άνωθε. Ω Δημήτρη<ς> 
Θεολογίτης και γέροντας στέργω, † Λέος Θε-
ολογίτης και επίτροπος στέργω. † Γεώργης 
του Μαθιού και γραμματικός στέργω. † Ιω-
άννης του παπά (δυσξύμβλ. όν.) μαρτυρώ τα 
άνωθε, † Ιωάννης Πράσινος στέργω †[…] της 
Φόζαινας στέργω †Θεόδωρος Εξαρχόπου-
λος στέργω. † Ιωάννης του Νικολή στέργω 
τα άνωθε. † Δημήτρης Γεράκης μα<ρ>τυρώ 
τ’ανωθε και πίτροπος του μοναστηρίου τά-
νωθενε γεγραμμένα, † Δημήτριος ιερεύς Πά-
σαρης στέργω εις [σ]τά άνωθεν, γεγραμμένοι 
ότι και εις [σ]τήν εορτήν του τιμίου Σταυρού 
να είναι κρατημένοι οι πατέρες να σφάζουν 
πέντε κεφάλια ζά και αν είχαν μαγκάρειν εις 
[σ]τούτο να έχουν αουτουριτάν οι κοσμικοί 
να κάνουν έναν κυνήγιν διά την εορτήν του 
τιμίου Σταυρού.»20

Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω 
πράξη, η έννοια της Κοινότητας ως νομικού 
προσώπου δεν είχε πλήρως διαμορφωθεί και 
κατοχυρωθεί· επομένως, για να έχει νομική 

Σχετικά με την κοινοτική διοίκηση στην 
Αμοργό, η μορφή που είχε διαμορφωθεί κατά 
τη διάρκεια της Λατινοκρατίας εξακολουθού-
σε να υφίσταται και μετά το 1537 και η ορι-
στική διαμόρφωση του θεσμού της αυτοδιοί-
κησης του νησιού ξεκινά κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες του 16ου αιώνα. Οι άρχοντες, ως 
και το 1563 ήταν ο καστελάνος ή καπετά-
νιος17, οι κριτές και ο νοτάριος. Από πράξεις 
του βρεβείου της Μονής Χοζοβιωτίσσης ως 
τελευταίος καστελάνος φέρεται ο Ιωάννης 
Γεράκης18.

Τα χρόνια μετά το 1563 δεν γίνεται καμία 
αναφορά στον καστελάνο και τους κριτές, 
αλλά στις πράξεις του τέλους του 16ου αιώνα 
αναφέρεται ο γέροντας κυρ Γεράσιμος Κρη-
τικός19 και ως και τον 17ο αιώνα ο γέροντας 
ή οι γέροντες της συνάξεως υπογράφουν 
τις πράξεις του βρεβείου. Πιο σαφή στοι-
χεία για την κοινοτική διοίκηση στην Αμοργό 
προσφέρει η πράξη του βρεβείου του 1661, 

17 Η ανάμνηση του ανώτερου διοικητή του νησιού και των κριτών αποτυπώθηκε στα τοπωνύμια και την λαϊκή παράδοση, μέχρι 
και τις μέρες μας, με την ζωντανή εθιμική παράδοση του Καπετάνιου, που αναβιώνει κάθε χρόνο την Κυριακή της Τυρινής στην 
Αιγιάλη.

18 Βογιατζίδης, 68, 72, 90.
19 Ibid., 39-41.

γνωστή ως «ανταλλακτήριος πράξις της Κα-
λοταριτίσσης». Η σημασία της είναι μεγάλη 
και παρέχει αξιόλογες ιστορικές μαρτυρίες. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία συμφωνία 
ανάμεσα στους πατέρες της Μονής και τους 
λαϊκούς, από την οποία διαπιστώνεται πως 
τη διοίκηση του νησιού κατείχαν ο επίτροπος, 
ο γέροντας και ο γραμματικός, ενώ σημαντι-
κή θέση πρέπει να είχε και ο νοτάριος. Με 
την προσυπογραφή κληρικών, προκρίτων και 
νοικοκύρηδων προσδίδεται τόνος οριστικός 
και αμετάκλητος:

«1661 απριλίου 15
Την σήμερον θέλουσιν όλοι οι οικοκυροί 

του νησιού της Αμοργώς ιερείς τε και λαϊκοί 
οι κάτωθεν γεγραμμένοι και κάμουσιν τελεί-
αν αλλαξίαν με τους πατέρες της Παναγίας 
του μονασθηρίου της Αμοργώς· και δίδουσι 
οι πατέρες τον τόπον όπου έχουν εις την Κα-
λοταρίτισσαν να απομένη να είναι των κο-

2.3. Η θέα της Αμοργού από την Πά-
τμο. (Amorgos at Sun set) - Edward 
Daniel 1813 (Ίδρυμα Ωνάση) 
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2.6-8. Οι υπογραφές κληρικών και λαϊκών που επικυρώνουν την πράξη της Καλοταριτίσσης (Βρεβείον της Μονής Χοζο-
βιωτίσσης)

2.4-5. Η ανταλλακτήριος πράξη της Καλοταριτίσσης (Βρεβείον της Μονής Χοζοβιωτίσσης)

ισχύ, απαιτούνταν οι υπογραφές όλων των 
προκρίτων και των νοικοκύρηδων του νησιού. 
Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός ότι 
οι υπογραφές των επιτρόπων έπονται των 
κληρικών, ενώ στο τέλος υπογράφουν όλοι 
οι νοικοκύρηδες.

Για τον 18ο αιώνα τα τεκμήρια της εποχής 
επιτρέπουν μία πιο διαυγή εικόνα της μορ-
φής της κοινοτικής διοίκησης, των καθηκό-
ντων και των αρμοδιοτήτων των επιτρόπων 
του νησιού. Οι Αμοργιανοί, ιερείς και κοσμι-

21 Σφυρόερας, «Επισκόπηση του Ελληνισμού», 11: 218-221. 

κοί, εξέλεγαν οι ίδιοι τους αντιπροσώπους 
τους με επίσημες εκλογές. Εκλέγονταν δύο 
επίτροποι, οι οποίοι ανήκαν στην ανώτερη 
κοινωνική τάξη της Αμοργού και έχαιραν 
της εμπιστοσύνης και της εκτίμησης κληρι-
κών και λαϊκών. Μεταξύ άλλων, έπαιρναν 
αποφάσεις για κοινοτικά και άλλα ζητήματα 
σε συνεννόηση με τον δραγομάνο, τον Φανα-
ριώτη αξιωματούχο, άμεσο βοηθό και αντι-
καταστάτη του καπουδάν πασά.21 Οι εκλογές 
πρέπει να γίνονταν την άνοιξη και η θητεία 
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και ο καταπιεσμός ήσαν τα αποτελέσματα 
των τοιούτων διαφωνούντων[…].»25

Η σφραγίδα της Κοινότητας Αμοργού, 
όπως και των υπολοίπων κοινοτήτων, απο-
τελούνταν από 4 τεμάχια. Στο κέντρο υπήρχε 
η εικόνα του Αγ. Γεωργίου και γύρω από αυ-
τήν υπήρχε η επιγραφή «ΑΓΗΟΣ ΓΕΟΡΓΗΟΣ 
ΚΗΝΟΤΗΣ ΑΜΟΡΓΩ»26

Βασική αρμοδιότητα των επιτρόπων της 
Αμοργού ήταν και η απονομή δικαιοσύνης. 
Ενδεικτική είναι η μαρτυρία του Ιησουίτη 
Sauger προς τα τέλη του 17ου αιώνα:

«[…] είναι δε σφόδρα ηνωμένοι πολύ δι-
αφέροντες κατά τούτο των άλλων Ελλήνων. 
Εάν εγερθή μεταξύ των φιλονεκία τις, υπάρ-

25 Κωνσταντίνος Μεταξάς, Ιστορικά Απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως (Αθήνα:Κτενά, 1878), 70.
26 Μηλιαράκης, 79
27 P. Sauger, Ιστορία των Αρχαίων Δουκών και των λοιπών Ηγεμόνων του Αιγαίου Πελάγους (Σύρος: εκδ. Πατρίδος, 1878), 127.
28 Βλ. και προηγουμένως στην πράξη περί εκλογής επιτρόπων του έτους 1769, Μηλιαράκης, 66-67.
29 Ο καδής ήταν ο εκπρόσωπος της τουρκικής δικαστικής εξουσίας στα νησιά, με δικαιοδοσία για την εκδίκαση των πολιτικών και 

των ποινικών αδικημάτων. Βλ. Δενδρινού Καρακώστα, 32. 

χουσιν εν τη κωμοπόλει τρεις γέροντες, οίτι-
νες δίκην δικαστών διεκπεραιούσιν αμέσως 
πάσας τας δίκας, ουδείς δεν αποτολμά να 
προβή εις έφεσιν ενώπιον ετέρου δικαστηρί-
ου [...]»27 Συνεπώς οι κάτοικοι της Αμοργού 
είχαν το προνόμιο να εκδικάζονται από τους 
δικούς τους γέροντες για όλες τις πολιτικές 
διαφορές.28

Η δικαιοσύνη στην Αμοργό, όπως και σε 
πολλά ακόμα νησιά του Αιγαίου, είχε καθαρά 
λαϊκό εθιμικό χαρακτήρα, καθώς η απονομή 
της δεν υπαγόταν αποκλειστικά στους εκ-
κλησιαστικούς εκπροσώπους, αλλά βασιζό-
ταν στο τοπικό εθιμικό δίκαιο και ίσχυε στα 
πλαίσια των προνομίων που είχαν παραχωρη-
θεί στους νησιώτες. Οι Αμοργιανοί εκμεταλ-
λευόμενοι το γεγονός ότι δεν υπήρχε καδής29 
στο νησί, ο οποίος εφάρμοζε αποκλειστικά 
το οθωμανικό δίκαιο, προσπάθησαν παντοι-
οτρόπως να αποτρέψουν την επέμβαση των 
Τούρκων στην απονομή δικαιοσύνης, αποφεύ-
γοντας την προσφυγή σε καδή άλλων νησιών.

Στην περίπτωση που οι Τούρκοι, για 
οποιονδήποτε λόγο, αμφισβητούσαν την τοπι-
κή κρίση, έστελναν στην Αμοργό τον τσαού-
ση, για να εξετάσει την υπόθεση και να αξι-
ολογήσει την κρίση: «στέλομεν και τον Αμέτη 
τσαούση μαζί να θεωρήσει την κρίσιν σας». 
Η είδηση αυτή δεν ήταν καθόλου ευχάριστη 
για τους Αμοργιανούς, καθώς εκτός των άλ-
λων επιβαρύνονταν και με όλα τα έξοδα και 

2.9. Η σφραγίδα της Κοινότητας Αμοργού

τους διαρκούσε ένα χρόνο, όπως μαρτυράει 
και το σωζόμενο έγγραφο του 1796: 

«1796 Μαρτίου 25 Αμοργό.

Τήν σήμερον εμης ει εχτης νίσου αμοργού 
ιερις και κοσμική, καί απας οι κινωτης κοι-
νως βουλοι εποικαταστήνωμε ειδηους καί 
καθολικους μας εποιτρόπους τόν σιόρ Ανε-
γνοστην Ιληα Πράσινω, καί των σιορ Διμη-
τράκη Στεφανοπουλω, τώ νασταθου καί οι 
δήω τους νά δουλεύσου εφαίτως τό κοινών 
μας σινάζωντας τώ ... οπου έχην νά τους ... 
έχωντας όλες τής φροντης της κοινότης τώ-
σων εις βασιλικά αρμαμέντα , οσάν καί εις 
αυθεντικά υποκείμενα, έχοντας τήν άδεια 
νά κρίνου καί νά αντικρίνου κάθε υπόθεσιν 
τών νικοκερέω εις τής τηχούσες των υπόθε-
σες. Περι μετω(;) μαραφέτην (;) τών παλιών 
Προεστών. Οθεν εις ένδιξιν ... καί ασφαλλοια 
βεβαιωτερα τηπονομε καί τήν σινειθεισμένη 
σφρασίδα τού κοινού μας.

υκονόμος μάρτις
σακελαριος μάρτις
πρωτώπαπας μάρτις
Πανικόλας γιανιακός μάρτις
Παπα μαρκος στέργω
Κοστής εξαρχόπουλος στέργω
Παντελής κωβέου στέργω
Νικόλαος Καλλούδης Καγγελάριος βαι-

βεώνω22

22 Μηλιαράκης, 66-67.
23 Πέντε κληρικών και δύο κοσμικών.
24 Βλ παρακάτω: Ήταν ένας εκ των Αρμοστών που διορίστηκε στις Κυκλάδες από την Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας το 1822.

Οι νέοι επίτροποι ήταν απαραίτητο να 
συμβουλεύονται τους παλιούς προεστούς 
(Περι με τω μαραφέτην τών παλιών Προ-
εστών), το μεγαλύτερο όμως βάρος επωμι-
ζόταν ο καγκελάριος, ο γραμματικός της 
Κοινότητας. Αρμοδιότητές του ήταν να πα-
ρευρίσκεται στις συνελεύσεις του κοινού, 
να συντάσσει τις κοινοτικές πράξεις και τα 
έγγραφα που αφορούσαν όλες τις υποθέ-
σεις της Κοινότητας, καθώς και τα λεγόμενα 
μαρτυρικά καγκελαριακά γράμματα. Κάθε 
επίσημο έγγραφο της Κοινότητας Αμοργού 
έφερε επτά υπογραφές23 και προσυπογραφό-
ταν από τον καγκελάριο. Η επικύρωση των 
εγγράφων γινόταν με την ιδιαίτερη σφραγί-
δα της κοινότητας, τα χαρακτηριστικά της 
οποίας κάνει γνωστά ο Κωνσταντίνος Μετα-
ξάς24: «[...]Εκάστη νήσος εσχημάτιζεν ιδίαν 
Κοινότητα, είχεν ιδίαν σφραγίδα, εις τέσσερα 
τεμάχια διηρημένην, έκαστον δε τεμάχιον αυ-
τής εφυλάτεττο υφ’ ενός προεστώτος, οσάκις 
δε ήθελον να κάμωσιν εγγράφους ομολογί-
ας, είτε αναφοράς προς την Πύλην, ώφειλον 
να συμφωνήσωσιν πρότερον μεταξύ των οι 
προεστώτες, να συνέλθωσι, να ενώσωσι τα 
τέσσερα τεμάχια της σφραγίδος, και ούτως 
εσφραγίζοντο τα έγγραφα ταύτα και πάν 
άλλο αφορών επίσημον τινά υπόθεσιν. 

Εάν όμως δεν εσυμφώνουν, καταδιώξεις 
εγίνοντο μεταξύ των αντιφερομένων, η υπό-
θεσις εισήγετο ενώπιον της Υψηλής Πύλης, ή 
του Καπιτάν Πασά και ως ερρέθη, μεγάλα 
εγίγνοντο έξοδα, επομένως αι καταχρήσεις 
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το ναύλο για το πλοίο που θα μετέφερε τον 
τσαούση στο νησί: «και να του δώσετε το 
μεζελίσι του και το ποδοκόπι του».30

2.4. Η κατάσταση στην Αμοργό κατά την 
Τουρκοκρατία – Οικονομία & φορολογία.

Όπως τα υπόλοιπα νησιά, έτσι και η Αμορ-
γός, ιδιαίτερα δε η Χώρα και η Μονή της, βί-
ωσαν ημέρες οικονομικής και εκκλησιαστικής 
ανάπτυξης και ευημερίας, όπως φανερώνουν 
τα πατριαρχικά σιγίλλια που επιβεβαιώνουν 
τα προνόμια της μονής, οι ανακαινίσεις του 
κτηρίου της, τα κειμήλια κ.ά. καθώς και τα 
έργα ντόπιων τεχνιτών και αγιογράφων.31 Η 
οικονομία της Αμοργού βασιζόταν κατά κύ-
ριο λόγο στην γεωργία, την κτηνοτροφία και 
την οικοτεχνία, όπως μαρτυρούν διάφορες 
αναφορές στο Βρεβείον της Μονής, σχετικά 
με χειροτεχνικές δραστηριότητες και καλ-
λιέργεια βαμβακιού κατά τον 16ο αιώνα,32 
αλλά και παραγωγή κρασιού μελιού και σι-
ταριού κατά τον 17ο αιώνα.

Σε αυτό περιέχονται πολύ χρήσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τη Μονή, όπως το γε-
γονός ότι ο τόπος στον οποίο χτίστηκε, πα-
λιότερα λεγόταν δαιμονότοπος, καθώς και 
ότι η ανέγερση έγινε από τον Αυτοκράτορα 
Αλέξιο Α΄ τον Κομνηνό. Αναφέρει επίσης ότι 
εξαιτίας των επιθέσεων και λεηλασιών από 
εχθρούς, πολλά βασιλικά έγγραφα και χρυσό-
βουλα καταστράφηκαν και επιπλέον η Μονή 
επί οκτώ χρόνια είχε ερημωθεί, με κίνδυνο να 

30 Μηλιαράκης, 65-66.
31 Μαραγκού, Αμοργός Ι, 91.
32 Βλ. πράξη του βρεβείου του έτους 1533, φ.34α. Βογιατζίδης, 95.
33 Ν. Πράσινος, «Τα σιγίλλια της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης Αμοργού.» Αμοργιανά 2 (Νοέμβριος 1995): 17-25.

μην λειτουργήσει ξανά. Βλ. Αναλυτικά Πρά-
σινος Ν. (1995 Νοέμβριος) Τα σιγίλλια της 
Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης Αμοργού.33

«Ο Πατριάρχης Γαβριήλ (1702-1707) έγρα-
ψε το σιγιλλιώδες γράμμα του το έτος 1702, 
κατόπιν δεήσεως των πατέρων της ιεράς Μο-

2.11. Το σιγίλλιο του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ (1583) - Μονή 
Παναγίας Χοζοβιωτίσσης.

2.10. Φορολογικό κατάστιχο της Καγκελλαρίας Αμοργού (Αύγουστος 1812). «Σημειώσω τα 
Άσπρα όπου φέρνου εις την Καγγελλαρία» 
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τάφερναν να γεφυρώνουν το ακριτικό νησί 
με εμπορικά κέντρα της υπόλοιπης Ελλά-
δας αλλά και του εξωτερικού. Ειδικότερα 
οι εμπορικοί δεσμοί με την Βενετία δεν εί-
χαν διαρρηχθεί, ακόμα και δύο αιώνες μετά 
το τέλος της ενετικής επικυριαρχίας στα 
νησιά. Κατάστιχα του 1778 καταδεικνύουν 
ότι έμπορος, ονόματι Γαβράς, εξήγαγε στην 

Βενετία νήματα που κατασκευάζονταν στην 
Αμοργό. Εισάγοντας από εκεί γυάλινα σκεύη, 
τα αντάλλασσε με τα νήματα, δημιουργώ-
ντας έναν τύπο ανταλλακτικού εμπορίου. 
Χαρακτηριστικές είναι οι σημειώσεις του, 
στις οποίες αναγράφονται οι οικογένειες που 
κατασκεύαζαν το αμοργιανό ύφασμα, το λε-
γόμενο «φάδι», καθώς και οι ποσότητες των 

2.13-14. Φορολογικό κατάστιχο Δημογεροντίας Αμοργού (06/06/1813) - Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

νής, με το οποίο επιβεβαιώνει τα προνόμια 
της Ιεράς Μονής και των μετοχίων της, όπως 
και οι προηγούμενοι Πατριάρχες, και προτρέ-
πει τους μοναχούς “εις διαγωγήν τε και βίον 
εν φιλαδελφία επαινετόν και θεάρε στον”.» 34

34 Πράσινος,  «Τα σιγίλλια της Ιεράς Μονής» 33.

Παρά την έλλειψη ικανοποιητικών στοι-
χείων για το μέγεθος της παραγωγής και 
την εμπορευματοποίηση των προϊόντων της 
Αμοργού, φαίνεται ότι δεν έλειπαν τα εμπο-
ρικά και επιχειρηματικά πνεύματα που κα-

2.12. Το σιγίλλιο του Πατριάρχη Γαβριήλ (1702) - 
Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης.

2.13. Λεπτομέρεια - Μολυβδόβουλο από το σιγίλ-
λιο του Πατριάρχη Γαβριήλ.
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τού εφέντη μας ν’ ακολουθήσετε κατά το 
πρώτο γράμμα, διότι μέ τήν απείθειάν σας 
αυτήν έχει νά σάς πάρη η οργή τού Θεού, 
καί εσάς πού δέν ενεργείτε τάς προσταγάς, 
καί εκείνους οπού εναντιούνται. Αυτό είνε 
καί δίκαιον καί ριζάς τού Γιάννη Κάλφα˙ 
λοιπόν ό,τι σάς ακολουθήσει, άν δείξετε καί 
πάλιν τήν παραμικρο-τέραν αργοπορίαν καί 
απείθειαν, τό κρίμα νά είνε εις τό λαιμό σας. 
- Εν τούτοις σάς προστάζομεν αμέσως, όπου 
λάβετε τό παρόν μας, νά ετοιμάσετε όλα τά 
κατ' έτος διδόμενα ως καί τόν τζιτρί νιρεσί 
καί νά τά στείλετε μέ απεσταλμένους σας εις 
τήν Ναξίαν, όπου έχει αφη-μένον άνθρωπον 
ο εφέντης μας διά τήν παραλαβήν, καί μέ 
μπουγιουρντί. Ούτω ποιήσετε εξ αποφάσε-
ως καί υγιαίνετε.

(1793). Ιουλίου 9 από Κώου
Κωνσταντής Χατζή εφένδης δραγουμάνος

Υ.Γ. Το πολύ μίαν εβδομάδα προσμένο-
μεν απόκρισίν σας τάχιστα ότι έλαβε τέλος η 
ρηθείσα υπόθεσις αυτού˙ αφού φθάση όμως 
εβδομάς, προσμένετε να ιδήτε, και μάλιστα 
οι πρωταίτιοι, τους οποίους ηξεύρομεν, τα 
όσα ούτε από τον νούν σας επέρασαν, και ας 
έχετε σεις την αμαρτίαν»39

Παρά τις απειλές που εκτόξευαν κατά 
καιρούς οι αντιπρόσωποι των Τούρκων στους 
Έλληνες προεστούς, δεν έλειψαν και οι πε-
ριπτώσεις Ελλήνων που κατάφεραν να κερ-
δίσουν την εύνοια των Τούρκων. Από έγγρα-
φα της εποχής έγινε γνωστό ότι εδάφη που 

39  Μηλιαράκης, 78.
40  Ibid., 79.

βρίσκονταν στην δικαιοδοσία της Αμοργού, 
είχαν δοθεί προς εκμετάλλευση σε κάποιον  
Δημήτρη Μαριέτα, ευνοούμενο των Τούρκων. 
Όταν μάλιστα τα συμφέροντά του επλήγησαν, 
ο ίδιος ο Χαλήλ Μπέης επενέβη, στέλνοντας 
επιστολή στους προεστούς της Αμοργού, για 
να τους προειδοποιήσει για την συμμόρφωση 
των ενόχων που επιχείρησαν να πάρουν την 
γη του.

«Τήν σήμερον εγώ Σουλεϊμάν αγάς του 
ενδοξοτάτου Σερασκιέρη Μπέη κεχαγιάς 
έλαβα το τυρί από τό νησί Αντικέρια, όπου 
έχομεν βεκήλι μας από το Δημήτρι της Μα-
ριέτας , ο οποίος είνε άνθρωπος εδικός μας, 
καί νά μή έχη καμμίαν πείραξην από κανένα 
αυτού, καί είστερον θέλη μίνει αναπολογη-
τη.

1799 Νοεμβρίου 16
Αντώνιος σιλικτάρης του ενδοξοτάτου ....
Σουλεϊμάν αγάς έδοσα το παρόν.»40

«Από τόν ενδιξότατον αυθέντην Χατσί-
σκου και Βεκήλου του Χαλήλ μπεη καί σε-
ρασκέρη.

Εις τούς γέροντας καί προεστούς καί 
επίληπους ραγιάδες καί παπάδες τής νήσου 
Αμοργού, γνωστόν ότι ήλθεν εδώ ο Δημήτρης 
άνθρωπος τ' αφθέντη μας Χαλήλ μπεης, καί 
μας είπε πώς τόν ενοχλούν μερικοί άνθρωποι 
και γηρεύουν να του πάρουν το νησί (Αντι-
κέρια) πού τού έχει ο μπέης δοσμένο, και 
γυρεύουν νά τό κάμουν ρεπούμπλικο, όμως 
αυτή είνε κακοκέφαλη άνθρωπη, καί δέν 
φθάνει τό ξερόν τους κεφάλι, μιά Αμοργός 

γυάλινων μπουκαλιών που χρησιμοποιούνταν 
ως πληρωμή - αντάλλαγμα35.

Αναφορικά με την φορολογία στην Αμορ-
γό, όπως και στα άλλα νησιά, φαίνεται ότι 
βασιζόταν στο διανεμητικό σύστημα. Με άλλα 
λόγια, ο καπετάν πασάς καθόριζε κάθε χρόνο 
ένα ποσό, το οποίο έπρεπε να εισπραχθεί 
από την Αμοργό· με βάση λοιπόν το συνολικό 
αυτό «κεφαλοχαράτσιο» γινόταν η κατανομή 
στα επιμέρους νοικοκυριά. Υπεύθυνοι για την 
συλλογή και καταβολή των φόρων ήταν οι 
επίτροποι, όμως για την απόδοση των φό-
ρων στο τουρκικό ταμείο παρεμβάλλονταν 
τρίτοι, κυρίως ο βοεβόδας, ο οποίος αποκό-
μιζε κέρδη, επιβαρύνοντας την κοινότητα. Η 
παρέμβαση αυτή εξελίχθηκε σε επιχείρηση 
κερδοσκοπίας σε βάρος των νησιωτών, με 
αποτέλεσμα την οικονομική εξουθένωσή τους. 
Οι δυσχερείς συνθήκες τους οδηγούσαν στην 
εκποίηση των περιουσιών τους, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Πολλές 
ήταν οι περιπτώσεις Αμοργιανών που με-
τανάστευαν σε άλλα μέρη, προκειμένου να 
αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη.36

Τελικά οι νησιώτες αποφάσισαν να δια-
μαρτυρηθούν στο σουλτάνο, ο οποίος αντα-
ποκρίθηκε θετικά. Με διάταγμα της 1ης 
Απριλίου 1755 του σουλτάνου Σουλεϊμάν 
προς τον καπετάν πασά, έγινε σύσταση ώστε 
«να απαντώνται και να αμποδίζονται αι αδι-
κίαι» και απαγορεύεται «εις τους αναλαμ-
βάνοντας κατ’ αποκοπήν την είσπραξιν των 
φόρων των νήσων, των υπό την δικαιοδοσίαν 

35 Μηλιαράκης, 37.
36 Δενδρινού Καρακώστα, 30.
37 Βασίλειος Σφυρόερας, Τα ελληνικά πληρώματα του Τουρκικού στόλου (Αθήνα, 1968), 95.
38 Βλ. Παράρτημα: Ιστορικό δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στην επιδρομή των Μανιατών το 1797.

του αρχιναυάρχου του τουρκικού στόλου, να 
μεταδίδωσι το δικαίωμα τούτο εις άλλους»

Παρόλα αυτά, το πρόβλημα συνέχισε να 
υφίσταται ως και τις τελευταίες δεκαετίες 
της Τουρκοκρατίας, οπότε η είσπραξη και 
απόδοση των φόρων γινόταν - επί τέλους – 
απευθείας από την Κοινότητα Αμοργού. Η 
ευθύνη όμως των επιτρόπων της Αμοργού 
απέναντι στους αντιπροσώπους των Τούρκων 
μεγεθύνθηκε, παράλληλα με την γεωμετρι-
κή αύξηση των φόρων. Από κατάστιχο του 
δραγουμάνου Κωνσταντίνου Μαυρογένους 
γίνεται γνωστό ότι η κατά τα έτη 1812-1814 
η Αμοργός κατέβαλε 1000 γρόσια.37Σε πε-
ριόδους οικονομικής δυσχέρειας, είτε λόγω 
των πειρατικών επιδρομών38 είτε εξαιτίας 
της μειωμένης γεωργικής παραγωγής, εκείνοι 
βρίσκονταν υπόλογοι απέναντι στους αντι-
προσώπους των Τούρκων, οι οποίοι απαι-
τούσαν την άμεση καταβολή των φόρων. Δεν 
ήταν μάλιστα λίγες οι φορές κατά τις οποίες 
οι δυσβάσταχτες φορολογίες τους ανάγκασαν 
να ζητήσουν ελάφρυνση, αντ’ αυτού όμως δέ-
χτηκαν προσωπικές απειλές. Χαρακτηριστική 
είναι η παρακάτω επιστολή του 1793.

«Τοις προεστώταις καί επιτρόποις τής 
νήσου Αμοργού 

Προεστώται και επίτροποι της νήσου 
Αμοργώ, δύο προσταγάς σας εστείλαμεν 
περί τής υποθέσεως τού Ηλία Πρασίνου, 
ιδού καί ήδη σας γράφομεν διά προσταγής 
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2.5. Προεπαναστατικά πληθυσμιακά στοι-
χεία της Αμοργού.

Οι ευνοϊκές συνθήκες που αναπτύχθηκαν 
στα νησιά, εκτός των άλλων, βοήθησαν στην 
σταδιακή αύξηση του πληθυσμού τους, ο 
οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε μειωθεί 
δραματικά εξαιτίας των πειρατικών επιδρο-
μών, των επιδημιών, της φτώχειας και της με-
γάλης τάσης μετανάστευσης από νησιά, όπως 
η Αμοργός, η Κύθνος, η Σίφνος κ.ά., προς την 
Κωνσταντινούπολη και τις παράλιες πόλεις 
της Ιωνίας. Παράλληλα, πρόσφυγες από την 
Πελοπόννησο και την Κρήτη καταφεύγουν 
στα νησιά41. Η Αμοργός δε θα μπορούσε να 

41  Σφυρόερας, «Επισκόπηση του Ελληνισμού» , 11: 218-221.
42  Μηλιαράκης, 81-83.

αποτελεί εξαίρεση, γεγονός που επιβεβαιώ-
νεται από τα επώνυμα οικογενειών με τόπο 
καταγωγής την Κρήτη, όπως Αλεξανδράκης, 
Στρατουδάκης, Τζακάτος κ.ά. και την Πελο-
πόννησο, όπως Παλαιολόγος42.

 Σχετικά με τον πληθυσμό της Αμοργού 
κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, οι διαθέσιμες 
πηγές είναι λιγοστές και αρκετά αβέβαιες, 
αφού προέρχονται κυρίως από περιηγητές 
που επισκέφθηκαν το νησί, και σπανιότερα 
από επίσημες καταγραφές των κοινοτικών 
αρχών. Για τον 16ο αιώνα, το νησί αναφέ-
ρεται απλά ως κατοικημένο. Τον 17ο αιώνα 
οι απόψεις διίστανται, αφού οι ποικίλες πη-
γές αναφέρουν διαφορετικούς αριθμούς κα-

2.17. Χάρτης Νήσου Αμοργού, Aντώνιος Μηλιαράκης 1884

έχει τόσα νησιά, καί κανένας δέν βγένει από 
'κείνα τά νησιά νά πάρη, του Χαλήλ μπεη το 
νησί ηύγαν νά το πάρουν; Ο Χαλήλ μπεης 
δέν επέθανε, καί τό πράγμα του έγινε ρε-
πούπλικο, όμως ιδού όπου σάς γράφομεν καί 
σάς φανερόνομεν τον άνθρωπόν μας νά μή 
τόν πειράζει κανένας, μόνον νά πάρη τό νησί 

εις τό χέρι του ως καθός καί τό πρότον, καί 
στέλομεν καί τόν Αμέτη Τσαούση μαζύ νά 
θεωρήση τήν κρίσιν σας καί νά τού δώσετε 
τό μεζιλίσι του καί το ποδοκόπι του…

1812 Νοεμβρίου 5»

2.15-16. Φορολογικά κατάστιχα Δημογεροντίας Αμοργού (Μάρτιος 1816 και Μάρτιος 1817) - Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.
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σιος Μαρμαράς, Σαντορινιός στην 
καταγωγή και μοναχός της Μονής 
Χοζοβιωτίσσης, με την οποία κρά-
τησε στενούς δεσμούς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του. Ο Μαρμα-
ράς επισκεπτόταν συχνά την πνευ-
ματική του γενέτειρα, ενισχύοντας 
με την παρουσία του το φρόνημα 
των νησιωτών κατά τους δύσκο-
λους εκείνους καιρούς. Εκτός από 
την ηθική στήριξη, κάποιες φορές 
χρειάστηκε να ενισχύσει και οικο-
νομικά το αρχιεπισκοπικό ταμείο, 
το οποίο καλούνταν να αντιμετω-
πίσει διάφορες υποχρεώσεις. Επί 
παραδείγματι, το 1659 ζήτησε 
και νοίκιασε από το Ηγουμενο-
συμβούλιο της Μονής τα περιβό-
λια του Μετοχίου Αγίου Γεωργίου 
του Βαλσαμίτη έναντι 100 ρεαλί-
ων ετησίως, ως το τέλος της ζωής 
του.48

Ο Μητροπολίτης Ζαχαρίας Κυ-
ριακός (1814-1842), εξελέγη Μη-
τροπολίτης Θήρας το 1814 από το 
Πατριαρχείο και εγκαταστάθηκε 
άμεσα στην παλαιά έδρα της Μη-
τρόπολης στον Πύργο. η επισκο-
πία του συμπίπτει χρονικά με την 
κήρυξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης, αλλά και με την εύρεση της 
Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στο 
νησί της Σαντορίνης.49

48 Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθανάσιο Μαρμαρά και τη διαθήκη του βλ. Θωμάς Συνοδινός, «Σίφνιοι Αγιογράφοι στην Αμοργό»,  
στο Πρακτικά Β’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, 2:191, 198-199 (Αθήνα: ΣΣΜ, 2005), 191-193. 

49 Ματθαίος Ε. Μηνδρινός, «Τρεις Ανδριώτες κληρικοί στη Σαντορίνη τον 19ο αιώνα», Άγκυρα 1 (2001), ανάτυπο. Άνδρος: Καΐρειος 
Βιβλιοθήκη.

2.20. Η Μονή της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης -  
Frédéric Boissonnas 1919

τοίκων, οι οποίοι κινούνται μεταξύ 900 και 
6000. Για παράδειγμα, κατά τον περιηγητή 
Piacenza, το 1688 ο πληθυσμός της Αμοργού 
ανερχόταν στους 6000 κατοίκους, ενώ κατά 
τον 18ο αιώνα ο Pasch Van Krienen έκανε 
λόγο για 4000 κατοίκους το 1771.43 Συμπε-
ρασματικά, η εικόνα για το μέγεθος του πλη-
θυσμού την εποχή αυτή είναι αρκετά ασαφής, 
ελλείψει αξιόπιστων πηγών.

Όσον αφορά όμως τις τρεις πρώτες δε-
καετίες του 19ου αιώνα, οι πηγές είναι επί-
σημες και δίνουν μια πιο καθαρή και σαφή 
εικόνα για τις διακυμάνσεις του αριθμού των 
κατοίκων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του J. 
Galt, που είχε επισκεφθεί το νησί γύρω στα 
1810, καθώς και τις μαρτυρίες των τοπικών 
αρχών και του γάλλου προξένου στη Σύρο, 
E. Ledhuy, ο πληθυσμός της Αμοργού έφτανε 
περίπου στους 2050 με 2250 κατοίκους.44 
Τα επόμενα χρόνια, κατά την διάρκεια της 
Ελληνικής Επανάστασης και τον 20ο αιώνα, 
παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις, για τις οποίες 
θα γίνει λόγος παρακάτω.45

2.6. Η Εκκλησιαστική διοίκηση κατά τα 
προεπαναστατικά χρόνια

Οι κάτοικοι της Αμοργού, σε αντίθεση με 
πολλά άλλα νησιά των Κυκλάδων όπου είχε 
διαδοθεί το καθολικό δόγμα, ήταν στο σύνο-
λό τους ορθόδοξοι. Μέχρι και τις μέρες μας 

43  Μηλιαράκης, 34-35.
44  Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου αιώνα (Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 

2004), 69-70.
45  Βλ. παρακάτω κεφάλαιο: Πληθυσμιακά στοιχεία κατά την επανάσταση κ.ε.
46  Μηλιαράκης, 35
47 Σίμος Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως (1821-1827)», Σιφνιακά 25, (2017), 12.

δεν υπάρχει ίχνος καθολικών ναών στο νησί. 
Εκκλησιαστικά το νησί ανήκε στην ανατολι-
κή ορθόδοξη εκκλησία.46 Στις 17 Αυγούστου 
1646 ιδρύεται η Αρχιεπισκοπή Σίφνου, στην 
δικαιοδοσία της οποίας η Αμοργός θα υπάγε-
ται για αρκετά χρόνια, μαζί με τα νησιά των 
Κυκλάδων, Ανάφη, Αστυπάλαια, Ίο, Μύκο-
νο, Σέριφο, Σίφνο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ηρα-
κλειά, Δονούσα και τα λοιπά μικρά νησιά47. 
Πρώτος Αρχιεπίσκοπος ορίστηκε ο Αθανά-

2.18. Η σφραγίδα της Επισκοπής Θήρας και η υπογραφή 
του Μητροπολίτη Ζαχαριά - Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσ-
σης.

2.19. Η σφραγίδα της Επισκοπής Θήρας και η υπογρα-
φή του Μητροπολίτη Ιερόθεου - Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.
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2.22. Το Μετόχι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
στον Κρίκελο (Αιγιάλη).

2.23. Η πίσω όψη του ναού του  
Μετοχίου του Θεολόγου

Ο ισχυρός δεσμός του Ιεράρχη με την 
Μονή δεν διακόπηκε ακόμα και μετά θάνα-
τον. Με τη διαθήκη του όρισε, μεταξύ άλλων, 
συγκληρονόμο του το μοναστήρι της Αμορ-
γού. Ζήτησε επίσης να ενταφιαστεί στον 
Ναό Τιμίου Σταυρού και μετά την εκταφή 
να μεταφερθούν τα λείψανά του στην Σα-
ντορίνη, στην οικογενειακή του Εκκλησία του 
Αρχαγγέλου. Έπειτα από τον θάνατό του ο 
Πρωτοσύγκελός του, Αθανάσιος Λαγκαδάς, 
σημαντικό πρόσωπο της εποχής και έμπιστος 
του Πατριαρχείου, συνοδευόμενος από τον 
προστατευόμενό του Βίκτωρα Ντά-Κορφούς 
(Κορυφαίο) έφτασε στην Αμοργό. Μετά από 
αίτημά του στη Μονή, του επετράπη να μο-
νάσει κοινοβιακά μαζί με τον συνοδό του στο 
Μετόχι του Φωτοδότη, στη Χώρα. Το μετόχι 
αυτό, ένα από τα δύο αρχαιότερα Μετόχια 
της Χοζοβιώτισσας, μαζί με εκείνο του Βαλ-
σαμίτη, αποτελούσε συνήθως την κατοικία 
του Ηγουμένου αλλά και χώρο διαμονής των 
ηλικιωμένων και ασθενών μοναχών, καθώς 
και τόπο φιλοξενίας των Επισκόπων της πε-
ριοχής κατά την επίσκεψή τους στο νησί. Το 
συμβούλιο της Μονής συμφώνησε, έτσι το 
1701 υπογράφηκε συμφωνία, η οποία παρα-
χωρούσε στον Λαγκαδά χώρο για να χτίσει 
μαζί με τον Ντα-Κορφούς κελιά, με δικά τους 
έξοδα.50

Η Ιερά Μονή κατείχε πολλά μετόχια στην 
Αμοργό αλλά και σε άλλα νησιά όπως η Κρή-
τη, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια κ.ά. 
Τα μετόχια που σώζονται στην Αμοργό είναι 

50 Για τον Αθανάσιο Λαγκαδά και τον Ντα-Κορφούς, αναλυτικά βλ. Συνοδινός «Σίφνιοι Αγιογράφοι», 191.
51 Αναλυτικά για τα μετόχια και χάρτη βλ. Λίλα Ι. Μαραγκού, Η Μονή Παναγίας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό 

(Αθήνα 1988).
52 Συνοδινός, 2:199.

εκείνο του Φωτοδότη Χριστού στη Χώρα της 
Αμοργού, ο Άχιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
στα Κάψαλα, ο Άγιος Γεώργιος ο Βαλσαμί-
της, ο Άγιος Νικόλαος στο Καμάρι, η Αγία 
Αικατερίνη στα Γαϊδουρόκωλα, η Ανάληψη 
στον Ποταμό Αιγιάλης και ο Άγιος Ιωάννης 
ο Θεολόγος στον Κρίκελο.51

Οι στενές σχέσεις της ηγεσίας της Αρχιεπι-
σκοπής Σίφνου με την Αμοργό συνεχίστηκαν 
ως και την κατάργηση της Αρχιεπισκοπής, το 
1797. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1797, επί 
πατριαρχίας του Εθνομάρτυρα αγίου Γρηγο-
ρίου Ε΄, οι Αρχιεπισκοπές Σίφνου και Μήλου 
συνενώθηκαν και αποφασίστηκε η προαγωγή 
τους στη Μητρόπολη Σιφνομήλου, υπό την δι-
οίκηση της οποίας βρισκόταν και η Εκκλησία 
της Αμοργού.52 Τα επόμενα χρόνια, ως και 
την Απελευθέρωση, η Αμοργός και η Μονή 
της διατήρησαν τις καλές σχέσεις με τη Μη-
τρόπολη, το Κοινό της πλήρωνε την ορισμένη 
εισφορά αλλά και σε δύσκολες εποχές δέ-

2.21. Άγιος Γεώργιος Βαλσαμίτης (Αμοργός 1950)



6766

2. Τουρκοκρατία (1537-1821)2. Τουρκοκρατία (1537-1821)

2.7. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1768-
1774 και τα Ορλωφικά

Οι σχέσεις της Ρωσίας με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία για πολλούς αιώνες ήταν ιδι-
αίτερα τεταμένες, οδηγώντας σε μια από τις 
πιο μακροχρόνιες σειρές πολεμικών συγκρού-
σεων στην Ευρώπη, τους Ρωσοτουρκικούς 
πολέμους. Κατά την διάρκεια ενός από τους 
σημαντικότερους Ρωσοτουρκικούς πολέμους, 

εκείνου του 1768-1774, έγινε η Ελληνική εξέ-
γερση του 1770, γνωστή ως Ορλωφικά, επει-
δή υποκινήθηκε από τους αδελφούς Ορλώφ, 
συνεργάτες της αυτοκράτειρας της Ρωσίας, 
Αικατερίνης Β΄.

Το διάστημα μεταξύ 1768 με 1769 η έντα-
ση των επαναστατικών ζυμώσεων και των 
πολεμικών γεγονότων είχε ανοδική πορεία, 
ώσπου τον Ιανουάριο του 1770 μέρος του 
ρωσικού στόλου κατέβηκε στη Μεσόγειο και 
κατευθύνθηκε στα παράλια της Πελοπον-
νήσου. Παρά την επιφυλακτική στάση των 
Μανιατών, αρκετοί Έλληνες πλοίαρχοι ύψω-
σαν την ρωσική σημαία και ένωσαν τα πλοία 
τους με τις δυνάμεις των Ρώσων. Η εξέγερση 
εξαπλώνεται ραγδαία, όμως μια σειρά από 
αποτυχίες οδήγησε σε έριδες μεταξύ των Ελ-
λήνων και προστριβές ανάμεσα σε Έλληνες 
και Ρώσους, με αποκορύφωμα την πτώση 

2.25-26. Επιτύμβια πλάκα Λουκά Οικονόμου - Ζωοδόχος 
Πηγή Χώρα Αμοργού 

«ΕΝ ΕΤΕΙ 1683 ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ 12 

ΕΓΕΓΟΝΗ Ο ΤΥΜΒΟΣ ΟΥΤΟΣ 

ΣΥΝ ΤΩ ΕΔΑΦΕΙ ΑΝΑΛΩΜΑ-

ΣΙ ΤΟΥ Π ΚΥΡ ΛΟΥΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»

χτηκε βοήθεια, για να μπορέσει να καλύψει 
έκτακτες και πιεστικές ανάγκες. Την πνευ-
ματική σχέση των δύο νησιών, Σίφνου και 
Αμοργού, επιβεβαιώνει η εμφάνιση την εποχή 
εκείνη στην Αμοργό πολλών Σιφνίων αγιο-
γράφων, έργα των οποίων κοσμούν διάφορες 
εκκλησίες του νησιού.53

Ήδη από την πρώτη σύσταση της Μη-
τρόπολης Σιφνομήλου (1797) ο μητροπολί-
της Καλλίνικος Ηλιάδης αναχώρησε για την 
Κωνσταντινούπολη. Πριν την αναχώρησή του 
ανέθεσε τη διοίκηση της Μητρόπολης στους 
«επιτρόπους», τους αντιπροσώπους του, με 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον καθένα. 
Οικονομικοί επίτροποι ορίστηκαν ο Ιωάννης 
Μπάος54 και ο ο Ιωάννης Λεμβαίος, ενώ ο 

53 Ibid., 2:192-197.
54 Ο μετέπειτα υποπρόξενος της Αγγλίας στη Σίφνο από τις 28 Απριλίου 1817.
55 Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 97.

πνευματικός τομέας ανατέθηκε στον πρώην 
επίσκοπο Λαμψάκου, Αρσένιο. Τέλος, γενι-
κός επίτροπος έγινε ο πρώην πρωτοπαπάς 
Βερνίκος, ο οποίος ως επικεφαλής φρόντιζε 
για την ομαλή λειτουργία της μητρόπολης, 
ενώ, όταν ανέκυπταν προβλήματα, ενημέρωνε 
τον μητροπολίτη και μεταβίβαζε τις γραπτές 
του οδηγίες και εντολές στους υπόλοιπους 
επιτρόπους.55 Η ιδιόμορφη αυτή μορφή διοί-
κησης, αν και επαρκής για την εποχή αυτή, 
προκάλεσε προβλήματα στα επόμενα ταραγ-
μένα χρόνια της Επανάστασης, εξαιτίας της 
διακοπής της επικοινωνίας ανάμεσα στον 
επαναστατημένες περιοχές και το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο.

2.24. Μαρμαρένιο σκαλιστό υπέρθυρο 17ου αι.. Ναός των Αγίων Αποστόλων (Χώρα Αμοργού)
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παρέμειναν σε αυτά, ορίζοντας δικό τους δι-
οικητή του κάθε νησιού και οι κάτοικοί τους 
είχαν ορκιστεί πίστη και αφοσίωση στην 
Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄. Όμως η κακή 
διοίκηση των Ρώσων, η αυταρχική τους συ-
μπεριφορά, οι λεηλασίες των στρατευμάτων 
τους, οι βαριές αγγαρείες που επέβαλλαν, η 
καταστροφή ή εμπορευματοποίηση αρχαιοτή-
των και η είσπραξη του φόρου της δεκάτης, 
προξένησαν μεγάλη δυσαρέσκεια στους νη-
σιώτες. Παρ’ όλα αυτά οι Έλληνες ναυτικοί, 
υπηρετώντας στον ρωσικό στόλο, απέκτησαν 
μεγάλη στρατιωτική και πολεμική πείρα. 

Το τέλος του πολέμου ανάμεσα σε Ρώσους 
και Τούρκους σφραγίστηκε με την υπογρα-
φή της συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 
το 1774. Η ρωσική διπλωματία κατάφερε να 
φέρει την πολυπόθητη ειρήνη και να δώσει 
αμνηστία σε όσους συμμετείχαν στον πόλε-
μο. Πέτυχε επίσης οι Έλληνες, μαζί με τους 
Ρώσους, να κερδίσουν εμπορικά προνόμια, 
καθώς τα πλοία με ρωσική σημαία μπορού-
σαν να κινούνται ελεύθερα στις θάλασσες. 
Οι Ρώσοι επομένως εγκατέλειψαν τα νησιά, 
όμως η σχέση τους με τους Έλληνες έγιναν 
στενότερες. Τα ελληνικά πλοία γέμισαν τα 
λιμάνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, με-
ταφέροντας ρωσικά προϊόντα, διαπρεπείς 
Έλληνες πήραν σημαντικές θέσεις στο διπλω-
ματικό σώμα και την Εκκλησία και πολλοί 
«ραγιάδες» κατέφευγαν υπό την προστασία 
της Ρωσίας. Παρά την αποτυχία των Ορλωφι-
κών, έπειτα από αυτές τις εξελίξεις η ελπίδα 
των Ελλήνων για αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού είχε αναπτερωθεί.58

58  Σφυρόερας, «Επισκόπηση του Ελληνισμού», 11: 218-221 · Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 4:409-426.

2.8. Η προετοιμασία για την Επανάσταση 
του 1821.

Η Επανάσταση του 1821, όπως είδαμε, δεν 
ήταν η πρώτη ελληνική εξέγερση που απο-
πειράθηκαν να κάνουν οι υπόδουλοι Έλληνες. 
Ήδη από τον 13ο και 14ο αι. η ελληνική εθνι-
κή συνείδηση είχε αρχίσει να σχηματίζεται 
και να αφυπνίζεται, όμως έπρεπε να περά-

2.29. Η ναυμαχία στο Τσεσμέ. Ελαιογραφία σε μουσαμά 
(1848, Εθνική Πινακοθήκη Αϊβαζόφσκι, Θεοδοσία, Κρι-
μαία)

του Ναβαρίνου από τους Τούρκους και τους 
Αλβανούς συμμάχους τους. Η ολοκληρωτική 
αποτυχία του εγχειρήματος ήταν γεγονός, οι 
Ρώσοι κατέπλευσαν προς το Αιγαίο και οι 
συνέπειες για τους Έλληνες, κυρίως της Πε-
λοποννήσου, ήταν φοβερές.56

Οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο 
τον Ιούνιο του 1770. Προσπάθησαν να απο-
καταστήσουν την προηγούμενη αποτυχία, κα-
ταδιώκοντας στο Αιγαίο τον τουρκικό στόλο 
και καταλήγοντας έξω από τα μικρασιατικά 
παράλια, όπου ξεκίνησε η ναυμαχία του Τσε-
σμέ. Με τον σκληρό αγώνα των ελληνικών 
πυρπολικών και τις νέες μεθόδους τακτικής 
των Ρώσων, ο τουρκικός στόλος κατατροπώ-
θηκε, έχοντας υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές. 
Στην τεράστια αυτή καταστροφή, οι Τούρ-
κοι απάντησαν με αιματηρά αντίποινα, κα-
τασφάζοντας τους χριστιανούς της Σμύρνης. 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ναυμαχί-
ας, οι Ρώσοι επιχείρησαν να περάσουν τα 
Δαρδανέλια, όμως οι Τούρκοι, μαζί με τους 
Γάλλους συμμάχους τους, είχαν οργανώσει 
καλύτερα την άμυνα, κάνοντας αδύνατο για 
τους Ρώσους να προχωρήσουν. Οι επιχειρή-
σεις τους ωστόσο συνεχίστηκαν στο Αιγαίο 
και ως ναυτική τους βάση επιλέχθηκε το λι-
μάνι της Νάουσας στην Πάρο.57 Έτσι, καθ’ 
όλο το διάστημα της δράσης τους, όλα σχεδόν 
τα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσά τους και η 
Αμοργός, βρίσκονταν υπό ρωσική κυριαρχία, 
μια ολόκληρη τετραετία, από το 1771 ως το 
1774. Ρώσοι αλλά και Έλληνες στρατιώτες 

56 Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 4: 372-379, 387-
389.

57 Ibid., 4: 409-426.

2.27. Οι αδερφοί Αλεξέι και Γεώργιος Ορλώφ – J.L. de Welli 
1770. (Λάδι σε καμβά 62,7 x 79). Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα 

2.28. Η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ (1729-1796), 1780 - 
Rokotov, Fyodor Steoanovich (1735-1808). Αγία Πετρούπολη
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μαρτυρήσει ο Ρήγας Βελεστινλής, και τελικά 
εκτελέστηκε με στραγγαλισμό στις 26 Ιανου-
αρίου 1821.61

2.9. Ανάπτυξη μυστικών εταιρειών.

Στην Ευρώπη των αρχών του 19ου αιώνα 
εμφανίστηκαν διάφορες μυστικές εταιρείες 
με φιλελεύθερη και εθνικιστική ιδεολογία, 

61  Θωμάς Συνοδινός, «Ενας άγνωστος εθνομάρτυρας Ιεράρχης (Ο Βελιγραδίου Μεθόδιος Χιωτίνης ο Αμοργίνος)», Αμοργιανά, 10 
(Μάιος 2004):17-32.

62 Σβορώνος, 228.
63 Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 13.

όπως οι Καρμπονάροι. Μορφωμένοι Έλλη-
νες που ζούσαν σε ευρωπαϊκές και ρωσικές 
πόλεις ίδρυσαν με τη σειρά τους ανάλογες 
οργανώσεις. Μία από αυτές ήταν το Ελληνό-
γλωσσο Ξενοδοχείο (ή Εταιρεία των Φίλων), 
το οποίο ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1809 από 
τον Γρηγόριο Ζαλύκη62 και έπειτα μετέφερε 
την έδρα του στη Ρωσία.63 Ένα από τα μέλη 
του ήταν και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, προοι-

2.30. Ο Πύργος Νεμπόισα (Nebojsa) του Βελιγραδίου. Σε 
αυτόν μαρτύρησε ο Ρήγας Βελεστινλής και αργότερα ο Με-
θόδιος Χιωτίνης 

2.31. Χαράλαμπος Παχής (1844-1891) Ο Ρήγας Φεραίος, 
1871 Λάδι σε μουσαμά,
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Συλλο-
γή Ιδρύματος Κουτλίδη

σουν αρκετοί αιώνες ώστε οι συνθήκες να 
ωριμάσουν αρκετά και το εθνικό κίνημα να 
οδηγήσει σε μία πετυχημένη κίνηση.59 Φυσικά 
η ωρίμανση του νεοελληνικού Διαφωτισμού 
και οι επαναστατικές ιδέες, εμπνευσμένες 
από την Γαλλική Επανάσταση (1789-1799), 
δεν ήταν άσχετες με την εξέλιξη αυτή. Κατά 
το β΄ μισό του 18ου αιώνα, η παιδεία διαδί-
δεται ραγδαία και μαζί της αναπτύσσεται 
η ιδέα της ύπαρξης ενός ενιαίου ελληνικού 
έθνους, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχαία 
Ελλάδα. Ένα τέτοιο έθνος δε θα μπορούσε 
πια να υφίσταται χωρίς πολιτική ύπαρξη.

Μέσα σε αυτό το επαναστατικό κλίμα της 
εποχής εμπνεύστηκε ο Ρήγας Βελεστινλής 
την εθνική χειραφέτηση των βαλκανικών χρι-
στιανικών λαών, δημιουργώντας ένα ισχυρό 
απελευθερωτικό κίνημα, το οποίο δεν έσβη-
σε ακόμα και μετά το θάνατο του Ρήγα και 
των συντρόφων του το 1798. Ασπαζόμενος 
τα κηρύγματα του Ρήγα Βελεστινλή και του 
Πεσβάνογλου, ενίσχυσε το επαναστατικό σχέ-
διο ο Αμοργιανός Μητροπολίτης Βελιγραδίου 
Μεθόδιος Χιωτίνης.

Ο Αμοργιανός αυτός ιεράρχης υπήρξε ένα 
πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην προετοιμασία 
του Επανάστασης. Υπολογίζεται ότι γεννήθη-
κε στην Αμοργό γύρω στα 1740 και υπήρξε 
ιερομόναχος στη Ιερά Μονή Χοζοβιωτίσσης. 
Εξελέγη Μητροπολίτης Βελιγραδίου το 1791 
και παρέμεινε σε αυτή τη θέση για δέκα χρό-
νια, ως τον θάνατό του, το 1821. Ορίστηκε 
επίσης πνευματικός προστάτης και διοικητής 

59  Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας (Αθήνα: Θεμέλιο,1983), 225.
60  Αν. Δ. Γαλανοπούλου, «Ο οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Ζ’ και το έργο του (α’ πατριαρχία 1789-1794· β’ πατριαρχία 

1798-1801)», (Διδακτορική διαριβή, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011), 84-88.

των κατοίκων της γειτονικής Μητρόπολης Βι-
δύνης, όταν η ηγεσία της χήρεψε, λόγω της 
καθαίρεσης του Καλλινίκου από τον μητρο-
πολιτικό θρόνο. Η ευθύνη του ήταν πολύ με-
γάλη, όχι για μία, αλλά για δύο Μητροπόλεις, 
για την διαφύλαξη της ενότητας του λαού 
τους αλλά και ως υπεύθυνος απέναντι στο 
τουρκικό κράτος.60

Μιλούσε ελληνικά, τουρκικά και λίγα σερ-
βικά, έζησε λιτό και διαυγή βίο, ως απλός 
καλόγηρος, όμως ως Μητροπολίτης είχε αξι-
οσημείωτη δραστηριότητα. Σε αντίθεση με 
άλλους Έλληνες προκαθήμενους σερβικών 
επισκοπών, απέκτησε την εμπιστοσύνη του 
σερβικού λαού, προασπίζοντάς τον από το 
μένος των Τούρκων. 

Επί των ημερών του οι Σέρβοι κατάφε-
ραν την έκδοση του σουλτανικού χατισερίφ 
από την Υψηλή Πύλη, το οποίο επέτρεψε 
κάποια θρησκευτική ελευθερία και καθόρι-
σε πιο δίκαιη φορολογία για το πασαλίκι 
του Βελιγραδίου. Μεσολαβώντας στους ελ-
ληνικούς εμπορικούς οίκους της Αυστρίας, 
κατάφερε να συγκεντρώσει κρυφά βοήθεια 
για τον επαναστάτη Πεσβάνογλου. Συνελή-
φθη στις 6 Νοεμβρίου του 1820, έπειτα από 
καταγγελία του Έλληνα πρωτοσύγκελου και 
διαδόχου του, Λεοντίου Λάμπρου ή Λάμπρο-
βιτς, ο οποίος τον κατηγόρησε ενώπιον του 
πασά Βελιγραδίου Χατζή – Μουσταφά, για 
απληστία και ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι 
στους χριστιανούς. Φυλακίστηκε στον πύργο 
Νεμπόισα του Βελιγραδίου, εκεί όπου είχε 
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κό δαχτυλίδι με τα αρχικά Φ.Ε.Δ.Α. (Φιλικός 
Ελληνικός Δεσμός Άλυτος) και η επικοινωνία 
μεταξύ τους γινόταν με άκρα μυστικότητα, 
χρησιμοποιώντας κώδικες ψευδώνυμα και 
συνθηματικές λέξεις. Σε αυτό οφείλεται άλ-
λωστε και η έλλειψη τεκμηρίων και πληρο-
φοριών σε σχέση με την λειτουργία της. 

«Εις το όνομα της μελλούσης σωτηρίας 
Καθιερώνω Ιερέα Φιλικόν και αφιερώνω εις 
την αγάπην της Φιλικής Εταιρείας και εις 
την υπεράστησιν των Μεγάλων Ιερέων των 
Ελευσίνιων τον συμπολίτην κυρ Βαγγέλη Κε-
φαλληναίον, ετών τριάντα οκτώ, επαγγέλμα-
τος εμπορικού, ως θερμόν υπερασπιστήν της 
Εταιρείας και της πατρίδος κατηχηθέντα και 
ορκωθέντα παρ’ εμού (Σ.Κ.) 9, Πάτρα, έτει 
των Φιλικών, 24 Ιανουαρίου»

2.9.1. Ο όρκος των Φιλικών

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, 
ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την 
Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το πα-
ραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, 
μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή 
του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω 
τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε 
εις πνευματικόν ή φίλον μου.

Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει 
εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, 
μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και 
μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα, και 
τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, 
θέλω τον νομίζει ως ουδέν.

Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν 
μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράν-
νων της πατρίδος μου, των οπαδών και των 
ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά 

πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον 
παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το 
συγχωρήσει.

Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν 
δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, 
προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν 
επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γε-
νόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος, 
με κανένα συνάδελφον.

Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά 
συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κα-
τάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας 
και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον 
βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, 
τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να 
τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν 
είναι μεγαλυτέρα.

Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην 
εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον 
αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον 
και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού 
τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερα-
σπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον 
και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, 
αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονή-
ματος.

Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα 
τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θε-
ωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον 
ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυ-
λάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα 
εσφραγισμένα γράμματα.

Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φι-
λικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος 
τον εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε 
μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορ-
μήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με πα-
ρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, 

κονομώντας την ίδρυση της μεταγενέστερης 
Φιλικής Εταιρείας. Υπήρχαν άλλες δύο εται-
ρείες με το κοινό όνομα Φιλόμουσος Εται-
ρεία. Η πρώτη ιδρύθηκε το 1812 στην Αθήνα 
από Αθηναίους προκρίτους με την έμμεση 
υποστήριξη της Αγγλίας, που επιθυμούσε να 
εξυπηρετήσει τα σχέδιά της στην Ελλάδα,64 
και τη δεύτερη ίδρυσε το 1814 στη Βιέννη ο 
Ιωάννης Καποδίστριας. Ο κοινός στόχος των 
σωματείων αυτών ήταν η καλλιέργεια του ελ-
ληνικού πνεύματος, η ανάπτυξη του εθνικού 
αισθήματος και η προετοιμασία των Ελλήνων 
για τον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας τους65.

Μία ακόμα παρόμοια μυστική οργάνωση 
ήταν η Εταιρεία του Φοίνικος, μέλη της οποί-
ας ήταν ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Νικό-
λαος Σκουφάς. Σύμφωνα με τον Φιλικό και 
Ιερολοχίτη Παναγιώτη Καλέβρα, ουσιαστικά 
η Εταιρεία αυτή ήταν ο πρόδρομος για την 
ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.66 Στην Οδησσό 
συναντήθηκαν λοιπόν το 1814 ο Εμμανουήλ 
Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανά-
σιος Τσακάλωφ και αποφάσισαν την ίδρυση 
της συνωμοτικής οργάνωσης. Σκοπός της ήταν 
η γενική επανάσταση και απελευθέρωση των 
Ελλήνων. Ειδοποιός διαφορά της με την ως 
τότε εθνική επαναστατική παράδοση ήταν η 
πεποίθηση ότι οι Έλληνες έπρεπε να βασι-
στούν στις δικές τους δυνάμεις, χωρίς να ελπί-
ζουν στην βοήθεια άλλων χριστιανικών λαών.67

64 Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 5:52-62. 
65 Ibid. & βλ. και Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Τα διδακτικώτερα πορίσματα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα: 

Πελεκάνος, 2015), 421-422.
66 Παν. Καλέβρας, Επιστολαί ή τα κατά την επανάστασιν της Ελλάδος και τα προ αυτής συμβάντα, ανέκδοτα πολιτικά και 

θρησκευτικά μυστικοσυμβούλια ήτοι Εταιρείαι της Ασίας της Ευρώπης και της Αμερικής ως προς την Ελλάδα και της Ελλάδος 
ως προς εαυτήν (Αθήναι, 1856), 14.

67 Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, «Η Ελληνική Επανάσταση», στο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική Αθηνών, 1975), 
12:8-11 Εμμανουήλ Ξάνθος, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας (Αθήνα, 1845), 3. 

Στο πλαίσιο των προτύπων των συνωμο-
τικών οργανώσεων της εποχής με παράνομη 
δράση, οι Φιλικοί υιοθετούν τους κανόνες των 
Καρμπονάρων και των Ελευθεροτεκτόνων. 
Τα νέα μέλη μυούνταν στην Εταιρεία δίνο-
ντας όρκο πίστης, φέρουν ένα αναγνωριστι-

2.32. Εφοδιαστικό της Φιλικής Εταιρείας 
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μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με 
την συμμετοχήν μου».68

Τα μέλη της Φιλικής εταιρείας αρχικά ήταν 
κυρίως Έλληνες της Ρωσίας και της Μολ-
δοβλαχίας, σταδιακά όμως οι μυήσεις αυ-
ξάνονταν και το μήνυμά της έφτασε σχεδόν 
σε κάθε περιοχή όπου ζούσαν Έλληνες. Στις 
γραμμές της συσπειρώνονται έμποροι, μικρο-
αστοί, αλλά και Φαναριώτες, κοτζαμπάση-
δες και κληρικοί, προσωπικότητες που θα 
καθορίσουν την εξέλιξη του Αγώνα, όπως οι 
οπλαρχηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Οδυσ-

68 «Ο όρκος των Φιλικών», Ψηφιακό σχολείο, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακτήθηκε από http://photodentro.edu.gr/
photodentro/epanastasi_thourios_pidx0051813/texts/orkos_filikwn.html

69 Βλ. παρακάτω κεφάλαιο: Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
στη Μολδοβλαχία.
70 Βλ. παρακάτω κεφάλαιο: Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
στη Μολδοβλαχία.

σέας Ανδρούτσος, Αναγνωσταράς, ο αρχιμαν-
δρίτης Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας), οι 
Φαναριώτες Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και 
Νέγρης, οι Υδραίοι μεγαλοκαραβοκύρηδες 
Κουντουριώτηδες, οι μεγαλοκoτζαμπάσηδες 
Ζαΐμης, Λόντος, Νοταράς, ο μητροπολίτης 
Παλαιών Πατρών Γερμανός κ.ά. Χιλιάδες 
υπολογίζονται οι μυημένοι, ανάμεσά τους και 
τρεις Αμοργιανοί: Ο Γεώργιος Εξαρχόπου-
λος του Μάρκου69, ο Θεόδωρος Ιωάννου70 
και ο Αντώνιος Γαβαλάς.

αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν 
τινός.

Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την δι-
αγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώ-
μαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ 
τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παρά-
δειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον 
ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να 
σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια 
και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον 
διατριβώ.

Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά 
πλην τρισάθλια Πατρίς! Ορκίζομαι εις τας 
πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις 
τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας 
έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, 

εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύ-
την την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευ-
θερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι 
όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η 
αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. 
Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, 
και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων 
μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω 
εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς 
της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, 
και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της 
κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών 
μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας 
δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος 
μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευ-
κτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να 

2.33. Ο όρκος του Φιλικού - Αναπαράσταση της ορκωμοσίας στο Ευαγγέλιο του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη κατά τη μύησή του 
στη Φιλική Εταιρεία - Διονύσιος Τσόκος. Ελαιογραφία (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Συλλογή Ζωγραφικών, Αθήνα) 
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3.1. Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
στη Μολδοβλαχία – Ο Ιερός Λόχος.

Ενώ στη νότιο Ελλάδα η έναρξη της Επα-
νάστασης είχε ήδη σχεδιαστεί για την 25η 
Μαρτίου 1821, στη Μολδοβλαχία, ο Αλέξαν-
δρος Υψηλάντης έκανε άλλα σχέδια, να οδη-
γήσει νωρίτερα τους εξεγερμένους Έλληνες 
στη μάχη. Σύμφωνα με τον αγωνιστή Μιχαήλ 
Οικονόμου, το σχέδιο ήταν οι δυνάμεις του 
Αλέξανδρου Υψηλάντη να καταφέρουν να 
φτάσουν στην Πελοπόννησο την 25 Μαρτί-
ου1. Έτσι, στις 21 Φεβρουαρίου του 1821 στο 
Γαλάτσι ο επικεφαλής του Ρωσικού προξε-
νείου, Δημήτριος Αργυρόπουλος, κήρυξε την 
Επανάσταση, ενώ μια ημέρα μετά, στις 22 
Φεβρουαρίου, ο Υψηλάντης, επικεφαλής του 
Ιερού Λόχου, πέρασε τον ποταμό Προύθο και 
αποβιβάστηκε στα υπό κατάληψη εδάφη, ορί-
ζοντας την έναρξη του εθνικού αγώνα.2

Ο Ιερός Λόχος, η πρώτη οργανωμένη στρα-
τιωτική μονάδα των επαναστατημένων Ελ-

1 «Και προαποφασισμένον ήτον να έλθη ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εις Πελοπόννησον, διό και ωρίσθη προς έναρξιν του επιχειρήματος 
η 25 Μαρτίου, υπολογισθεισών και των ημερών περιελεύσεώς του (και όχι να παραμείνη εις την Δακίαν, χώραν μη καθαρώς 
ελληνικήν και μακρυνήν. Ίσως δε εμποδίσθη και εξ υποψίας μη, επιτηρουμένων των κινήσεών του, συλληφθή που, …)»  Μ. Οι-
κονόμου, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο Ιερός των Ελλήνων Αγών (Αθήνα, 1873), 90 & 92-93.

2 Δεσποτόπουλος, 12:20-22· Ηλίας Φωτεινός, Oι Άθλοι της εν Bλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 Έτος (Λειψία, 1846), 
29-30.  

3. Ελληνική Επανάσταση -  
Οι Αμοργιανοί στον Αγώνα (1821-1827).

3.1. Η διάβαση του ποταμού Προύθου στη Μολδαβία από 
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη τον Φεβρουάριο του 1821 - Peter 
von Hess, Μόναχο, 1852. Λιθογραφία. (Ο πρωτότυπος πίνα-
κας βρίσκεται στη Στοά Arcaden του κήπου του Λουδοβί-
κου στο Μόναχο. Αντίγραφό του βρίσκεται στην Αθήνα στο 
Μουσείο Μπενάκη).
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τα των Ελλήνων. Στη μία πλευρά της ση-
μαίας αναγραφόταν το «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» 
και στο κέντρο υπήρχε η εικόνα των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην άλλη πλευρά 
υπήρχε η εικόνα του Φοίνικα αναγεννόμενου 
από τις φλόγες και αναγραφόταν «ΕΚ ΤΗΣ 
ΚΟΝΕΩΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ».5

Η είδηση για το κίνημα του Υψηλάντη, ο 
οποίος ήταν στρατηγός του ρωσικού στρα-
τού, αναστάτωσε την Υψηλή Πύλη, η οποία 
πίστεψε πως η Επανάσταση υποκινήθηκε 
από τη Ρωσία. Έπειτα από έκκληση πολι-
τικής συνδρομής στις Δυνάμεις της Αγγλίας, 
της Αυστρίας και της Γαλλίας, έγιναν έντονες 
παρατηρήσεις στον Ρώσο πρέσβη και ζητή-
θηκε από τη Ρωσία να ξεκαθαρίσει τη στάση 
της. Ο Ρώσος πρέσβης αρνήθηκε οποιαδή-
ποτε ανάμιξη, όμως η Πύλη δεν πείσθηκε. 
Ο Σουλτάνος και οι σύμβουλοί του πήραν 
λοιπόν τη φοβερή απόφαση για γενική σφαγή 
των Ελλήνων και άλλων Ορθοδόξων, η οποία 
αποτράπηκε από τον Χατζή Χαλήλ εφένδη, 
τον σεϊχουλισλάμη.6

Οι νέες απειλές γενικής σφαγής και μπρο-
στά στον τρομερό κίνδυνο για το Γένος, ο 
Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’ αφόρισε τους 
επαναστάτες από την Εκκλησία. Όπως γρά-
φει ο Μιχαήλ Οικονόμου: «[…] ο Πατριάρχης 
Γρηγόριος και η περί αυτού Ιερά Σύνοδος, 
όχι χάριν εαυτών [...] αλλά χάριν αποτροπής 
του επαπειλούμενου βεβαίου κινδύνου γενι-
κής, ή καν μεγάλης σφαγής των απανταχού 
της αυτοκρατορίας αθώων Χριστιανών πα-

5 Ιωάνης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως (Αθήνα:Τύποις Π. Σούτσα & Α.Κτενά, 1859), 2: 96.
6 Ήταν ο ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός των Οθωμανών, από τον οποίο έπρεπε να δοθεί έγκριση για σημαντικές αποφάσεις που 

έπαιρνε ο Σουλτάνος,  με έκδοση «φετφά». Βλ. Δεσποτόπουλος, 12: 33.  

3.3. Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄, 1824 - George 
Dawe (1781-1829). Ελαιογραφία, (Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία 
Πετρούπολη, Ρωσία)

3.4. Ο εθνομάρτυρας Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος 
ο Ε’ (1749-1821) (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

λήνων, είχε ιδρυθεί στη Φωξάνη3 μερικούς 
μήνες νωρίτερα. Στις γραμμές του συσπει-
ρώθηκαν κυρίως εθελοντές σπουδαστές και 
νέοι των ελληνικών παροικιών της Μολδο-
βλαχίας και της Οδησσού, κατηχημένοι από 
τους εκπροσώπους της Φιλικής Εταιρείας. 
Σύμφωνα με τον Υψηλάντη, όπως η αφρό-
κρεμα της θηβαϊκής νεότητας των αρχαίων 
χρόνων, έτσι και οι νέοι αυτοί Έλληνες της 
Μολδοβλαχίας θα αποτελούσαν την ψυχή του 
ελληνικού στρατού. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που πήραν το όνομα του Ιερού Λόχου των 
Θηβών, της θρυλικής πολεμικής μονάδας της 
αρχαίας Ελλάδας.

Την οργάνωση και εκπαίδευση του επίλε-
κτου σώματος ανέλαβε να ολοκληρώσει, κατά 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο πρίγκιπας Γεώρ-
γιος Κατακουζηνός, Φαναριώτης και ευγενής, 
που είχε υπηρετήσει στον τσαρικό στρατό, 
ως συνταγματάρχης του ιππικού των Ουσά-
ρων. Έτσι η φάλαγγα των Ιερολοχιτών έγινε 
το μόνο ελληνικό πεζικό σώμα ευρωπαϊκής 
τακτικής, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα επα-
ναστατικά σώματα, τα οποία ακολουθούσαν 
τις μεθόδους των αρματολών και χρησιμο-
ποιούσαν πρόχειρες οχυρώσεις, τα λεγόμενα 
ταμπούρια. Η χρήση αυτών των δύο εντελώς 
διαφορετικών τακτικών από τα σώματα του 
ελληνικού στρατού δημιούργησε στη συνέχεια 
μεγάλα προβλήματα στην Επανάσταση.

Στους άνδρες του Ιερού Λόχου δεν δόθη-
καν φουστανέλες, αλλά ομοιόμορφες στολές 
ευρωπαϊκού τύπου, φτιαγμένες από ολό-

3 Κωμόπολη στα σύνορα της Ηγεμονίας Μολδαβίας με τη Ηγεμονία της Βλαχίας βλ. Φωτεινός, 61.
4 Το μόνο γνωστό μέχρι σήμερα κειμήλιο που προέρχεται από τη στολή των Ιερολοχιτών, είναι ο επενδύτης-χιτώνιο του ιερολοχίτη 

Κωνσταντίνου Ξενοκράτους (1803-1876), ο οποίος εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο βλ. Νικολέττα Ζυγούρη «Ο επενδύτης 
του ιερολοχίτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτους», στο Τεκμήρια Ιστορίας, Μονογραφίες, 53-70 (Αθήνα: ΙΕΕΕ, 2011).

μαλλη μαύρη τσόχα, η οποία τους χάρισε 
το όνομα Μελανοφόροι ή Μαυροφόροι. Τη 
στολή των Ιερολοχιτών αποτελούσαν ένα μα-
κρύ χιτώνιο, που έφθανε λίγο πιο πάνω από 
τα γόνατα, μία περισκελίδα και τέλος ένα 
ψηλό κάλυμμα κεφαλής (καπέλο), το οποίο 
στην κορυφή είχε λευκό λοφίο και τρίχρωμο 
εθνόσημο με κόκκινο λευκό και μαύρο χρώ-
μα. Κάτω από αυτό, υπήρχε νεκροκεφαλή 
με δύο χιαστί οστά από λευκό μέταλλο, και 
κάτω από αυτά, με χρυσά γράμματα υπήρχε 
η επιγραφή «Ελευθερία ή Θάνατος»4. Όπλο 
τους ήταν το λογχοφόρο τυφέκιο.

Η σημαία του τάγματος ήταν τρίχρωμη, 
λευκή, κόκκινη και μαύρη. Το άσπρο χρώμα 
συμβόλιζε την δικαιοσύνη που διεκδικούσαν 
με τον αγώνα τους, το μαύρο συμβόλιζε τον 
θάνατο και το κόκκινο, την αυτεξουσιότη-

3.2. Αυθεντικό χιτώνιο του Ιερολοχίτη Κωνσταντίνου Ξενο-
κράτους ( Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
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λάσεις των Τούρκων ιππέων όμως προκα-
λούσαν ολοένα και μεγαλύτερες απώλειες. Ο 
ένας μετά τον άλλον έπεσαν οι εκατόνταρχοι, 
ο σημαιοφόρος του Λόχου, 25 υπαξιωματι-
κοί και 180 στρατιώτες, ανάμεσά τους και 
ο Ελβετός φιλέλληνας Ερρίκος Βορδιέ. Στη 
κρίσιμη εκείνη στιγμή της μάχης, έφτασε ο 
Γεωργάκης Ολύμπιος με όσους πολεμιστές 

10 Ibid., 12:54-55· Κωνσταντίνος Ν. Ράδος, Ο Ιερός Λόχος και η εν Δραγατσανίω μάχη (Αθήνα: Πανεπιστημιακή Επιθεώρησις, 
1919), 1-14 

11 Δεσποτόπουλος, 12: 57-58.

κατάφερε να συγκεντρώσει βιαστικά και ο 
αρχιμανδρίτης Σέρβος, οι οποίοι κατάφεραν 
να ανακόψουν την ορμή των Τούρκων ιππέων 
και να δώσουν χρόνο στους εναπομείναντες 
Ιερολοχίτες να διαφύγουν στο δάσος. 

Οι απώλειες για τους Έλληνες ήταν βα-
ρύτατες. Διασώθηκαν συνολικά μόλις 136 
Ιερολοχίτες, μεταξύ των οποίων και ο αρ-
χηγός Νικόλαος Υψηλάντης, ο υπασπιστής 
του αρχιστράτηγου Αλ. Υψηλάντη, Γεώργιος 
Λυσσάνης, και ο υπασπιστής του Ιερού Λό-
χου, Αθανάσιος Τσακάλωφ. Οι συνέπειες της 
ήττας ήταν ολέθριες. Το ηθικό του στρατού 
κατέρρευσε ολοσχερώς και καθόρισε την πο-
ρεία του Αγώνα στη Μολδοβλαχία.10

Ύστερα από την καταστροφή στο Δραγα-
τσάνι, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, έπειτα από 
συμφωνία με τον αυστριακό συνταγματάρχη, 
πέρασε στις 15 Ιουνίου τα αυστριακά σύνορα, 
με σκοπό την μετάβασή του στην Ελλάδα.11

3.3. Η μάχη του Σκουλενίου – Το τέλος της 
Επανάστασης στη Μολδοβλαχία.

Το ελληνικό στράτευμα 485 μαχητών, εκ 
των οποίων οι περισσότεροι  ήταν νησιώτες, 
έμεινε να υπερασπιστεί το τελευταίο ελληνικό 
οχυρό της Μολδοβλαχίας, με αρχηγό τον Αθα-
νάσιο Καρπενησιώτη. Η σύγκρουση έγινε στις 
17 Ιουνίου 1821, με τις τουρκικές δυνάμεις να 
επιτίθεται διαρκώς. Οι Έλληνες όλο και λιγό-
στευαν. Ανάμεσα στους λίγους που μάχονταν 
ακόμη έμεινε να πολεμάει ο Καρπενησιώτης, 

3.5. 400 Ιερολοχίται πρόδρομοι του Ιερού Αγώνος πίπτου-
σι περί το Δραγατσάνιον – Peter von Hess, Μόναχο, 1852. 
Λιθογραφία. (Ο πρωτότυπος πίνακας βρίσκεται στη Στοά 
Arcaden του κήπου του Λουδοβίκου στο Μόναχο. Αντίγρα-
φό του βρίσκεται στην Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη)

ντός ή μη μετοχήν εις τας ταραχάς, άνευ δια-
κρίσεως τινός […] κλίναντες τας κεφαλάς […] 
δεήσεις προς τον καρδιογνώστην Θεόν ανα-
πεμψαντες κατά την καρδίαν των υπέρ της 
σωτηρίας παντός του χριστεπωνύμου λαού το 
θείον έλεος εξαιτησάμενοι […] υπέγραψαν το 
διαβόητον εκείνο επιτίμιον [...]»7

Τις δυσμενείς αυτές συνθήκες για τον Υψη-
λάντη και τους επαναστάτες, ήρθε να συμπλη-
ρώσει η στάση της Ρωσίας. Στις εκκλήσεις του 
Υψηλάντη για βοήθεια στους ομόρθησκους Έλ-
ληνες, η Ρωσία απάντησε αρνητικά και κρά-
τησε ουδέτερη στάση. Μάλιστα, εξαιτίας της 
αρνητικής στάσης των ευρωπαϊκών δυνάμεων 
απέναντι στις επαναστατικές ιδέες και έπειτα 
από πιέσεις του αυτοκράτορα της Αυστρίας, 
ο Αυτοκράτορας της Ρωσίας αποδοκίμασε 
επίσημα την Ελληνική Επανάσταση και απο-
φάσισε την διαγραφή του Υψηλάντη από τον 
ρωσικό στρατό.8

3.2. Πολεμικά γεγονότα - Η μάχη στο 
Δραγατσάνι.

Στο μεταξύ, ως το τέλος του Μαΐου του 
1821 τουρκικά στρατεύματα είχαν περάσει 
τον Δούναβη. Συναντώντας αντίσταση από 
τους επαναστάτες, πυροδοτήθηκαν πολλές 
σφοδρές συμπλοκές εκ των οποίων η πρώτη 
μεγάλης κλίμακας σύγκρουση που πραγματο-
ποιήθηκε στις 30 Απριλίου στο Γαλάτσι. Την 
πόλη υπερασπίζονταν στρατιωτικά σώματα 
με επικεφαλής τον Αθανάσιο Καρπενησιώτη. 

7 Ibid., 12:34-35. 
8 Ibid., 12: 36-38
9 Ibid., 12: 52-53.  

Παρά τις μεγάλες απώλειες των Τούρκων, 
κατάφεραν να καταλάβουν χωρίς μάχη την 
πρωτεύουσα Κραϊόβα και να κυριαρχήσουν 
στην περιοχή της. Τα διάφορα μικρά επανα-
στατικά τμήματα της Μικρής Βλαχίας έβλε-
παν πλέον ως σωτηρία τους την ενσωμάτωσή 
τους στον στρατό του Υψηλάντη.

Ο Υψηλάντης με τον στρατό του, έπειτα 
από τριήμερη, δύσκολη πορεία κάτω από 
πολύ κακές καιρικές συνθήκες, έφτασε στο 
Ρίμνικο,9 την 1η Ιουνίου 1821. Οι δυνάμεις 
των επαναστατών κατευθύνθηκαν τμηματι-
κά προς το Δραγατσάνι, όπου βρισκόταν το 
ιππικό των Τούρκων. Παρόλο που «το σχέ-
διον του Αρχιστράτηγου ήτον να μη δοθεί η 
μάχη εις τας 7, αλλά την επαύριον, διά να 
διαταχθούν τα πράγματα κάλλιον», στις 7 
Ιουνίου ο αξιωματικός Βασίλειος Καραβιάς, 
παρακάμπτοντας την διαταγή του Υψηλάντη 
και προτού προλάβει να φτάσει όλο το στρά-
τευμα, οδήγησε τους 800 ιππείς σε μία άνιση 
μάχη έναντι των πολλαπλάσιων τουρκικών 
δυνάμεων. Ο Ιερός Λόχος με επικεφαλής τον 
Νικόλαο Υψηλάντη έσπευσε προς βοήθεια με 
375 αξιωματικούς και οπλίτες, αλλά η φυγή 
του τμήματος του Καραβία ανάγκασε τους 
Ιερολοχίτες να πολεμήσουν μόνοι τους χωρίς 
την υποστήριξη ιππικού. 

Το τουρκικό ιππικό με αρχηγό τον Καρά 
Φέιζ επιτέθηκε κατά μέτωπο και χώρισε τον 
Ιερό Λόχο στα δύο. Οι Ιερολοχίτες, μόνοι 
απέναντι σε σχεδόν οκταπλάσιους εχθρούς, 
εξακολούθησαν να πολεμούν ηρωικά. Οι επε-
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3.7. Eπιστολή της χήρας Ειρήνης Γεωργίου Εξαρχόπουλου προς την Επιτροπή Ιερού Αγώνος.(Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος)

«ό ανήρ ούτος τού μεγάλου χαρακτήρος και 
της ηρωικής καρδιάς».12 Όταν ο γενναίος καπε-
τάνιος έριξε και τις τελευταίες βολές εναντίον 
των Τούρκων, πέταξε τα δύο πιστόλια του στο 
ποτάμι και κραδαίνοντας το σπαθί του όρμησε 
εναντίον των Τούρκων και έπεσε νεκρός. Όλοι 
οι υπερασπιστές του Σκουλενίου έπεσαν νε-
κροί, μόνο λίγοι τραυματισμένοι σώθηκαν αφού 
μεταφέρθηκαν στην απέναντι όχθη.13

Η στάση των υπερασπιστών του Σκουλενί-
ου, παρά το τραγικό τέλος, έμεινε στην ιστο-
ρία ως μία από τις ηρωικότερες της Επανά-
στασης, αφού μερικές εκατοντάδες Έλληνες 
πολέμησαν εναντίον 8000 Τούρκων. Όπως 
γράφει ο ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος: «η 
μάχη αυτή δεν έχει ανάλογη εις τας σελίδας 
του Αγώνος ως προς την εκδήλωσιν ομαδικής 
ανδρείας και ηρωικής αντιμετωπίσεως βεβαί-
ου θανάτου, παρά μόνον την μάχην του Αθα-
νάσιου Διάκου εις την γέφυρα της Αλαμάνας 
και του Παπαφλέσσα εις το Μανιάκι».14

Mε την καταστροφή στο Σκουλένι, τερ-
ματίστηκε οριστικά η οργανωμένη πολεμική 
δράση των Ελλήνων επαναστατών στην Μολ-
δοβλαχία.15

3.4. Οι Αμοργιανοί στην Επανάσταση των 
Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.

Ακολουθώντας τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
κατά την Επανάσταση στην Μολδοβλαχία, ο 
Γεώργιος Εξαρχόπουλος του Μάρκου16 ήταν 

12 Φιλήμων, 2: 397.
13 Δεσποτόπουλος, 12: 62.
14 Διονύσιος Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις (Αθήνα: Μέλισσα, 1960), 1: 154.
15 Δεσποτόπουλος, 12: 63.
16 Συγχέεται συχνά με τον ομώνυμό του εκκεντρικό ποιητή Γεώργιο Εξαρχόπουλο του Ματθαίου.

ένας από τους Αμοργιανούς που βρέθηκε στο 
επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων στις  
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Γεννημένος στη 
Χώρα της Αμοργού, έφυγε από νωρίς για την 
Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέθηκε με την 
σπουδαία Φαναριώτικη οικογένεια Υψηλάντη 
και το 1803 ακολούθησε τον Ηγεμόνα της 
της Βλαχίας, Κωνσταντίνο Υψηλάντη, αρχικά 
στα εδάφη της ηγεμονίας του και έπειτα στο 
Κίεβο. Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία 
και είχε αξιόλογη δράση ως Φιλικός, δίνοντας 
μάλιστα την περιουσία του στον Αγώνα. 

Έλαβε μέρος στις καθοριστικές μάχες του 
Δραγατσανίου και Σκουλενίου και στάθηκε 
τυχερός, καθώς ήταν ένας από τους Έλληνες 
που επιβίωσε της καταστροφής. Καταφέρνο-
ντας να διαφύγει, επέστρεψε στο Κίεβο, όπου 
παντρεύτηκε το 1828 την Ρωσίδα Ειρήνη. Το 
1829 εγκατέλειψαν το Κίεβο για να εγκατα-
σταθούν μόνιμα στην Αμοργό. Η μοίρα όμως 
δεν επεφύλασσε μια ήσυχη ζωή στην Αμοργό, 
καθώς το ίδιο έτος, ακολουθώντας τον Δη-
μήτριο Υψηλάντη, αγωνίστηκε ξανά, αυτή τη 
φορά στην Πέτρα Βοιωτίας (12-9-1829) και 
στο Ναύπλιο το 1832. Έπειτα, επιστρέφοντας 

3.6. Σφραγίδα του Υγειονομείου 
Αμοργού. (Συλλογή Μουσείου 
Μπενάκη, Αθήνα).
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να ρισκάρουν. Τη λύση έδωσε ο Αντώνιος 
Οικονόμου, εταίρος της Φιλικής Εταιρείας, 
παίρνοντας την εξουσία της Ύδρας με πραξι-
κόπημα. Έτσι στις 16 Απριλίου (κατ’ άλλους 
στις 1522), παρουσία όλων των Υδραίων, έγινε 
δοξολογία και υψώθηκε η σημαία της Επα-
νάστασης.23 Την ίδια μέρα απηύθυναν προ-
κήρυξη προς τους Κυκλαδίτες, με την οποία 
τους καλούσαν στον γενικό ξεσηκωμό:

«Προς τους ομογενείς Έλληνας των Κυκλά-
δων νήσων.

Εξ Ύδρας τη 16 Απριλίου 1821   

Ελθούσα η προθεσμία του εξολοθρευμού 
του τυράννου του χριστιανικού γένους, πά-
ντες οι κάτοικοι της Πελοποννήσου και της 
λοιπής Ελλάδος αδελφοί μας χριστιανοί κα-
θωπλίσθησαν κατά του τυράννου με απερί-
γραπτον ενθουσιασμόν υπέρ της ελευθερίας 
του γένους˙ πανταχόθεν νίκας κατορθούσι 
και γενναίως προχωρούσι. Οι εχθροί έντρο-
μοι έντρομοι και πεφοβισμένοι εις την γεν-
ναιότητα των Ελλήνων, άλλοι μεν προτείνου-
σι συνθήκας υποταγής, και άλλοι φεύγουσι 
διασκορπιζόμενοι ένθεν κακείθεν. Εκατόν 
πεντήκοντα χιλιάδες ανδρείων Ελλήνων, 
στρατευμόμενοι κατά του τυράννου πέραν 
του Δουνάβεως, επισφραγίζουσι τον ευγενή 
σκοπόν και την ελευθερίαν του γένους μας. 
Ημείς χθες υψώσαμεν την ιεράν σημαίαν 
της ελληνικής δόξης και αμέσως ξεκινήσα-
μεν αρκετά καράβια, τα οποία ενωμένα και 

22 βλ. την παρακάτω προκήρυξη.
23 Έφη Αλλαμανή, «Η Ελληνική Επανάσταση», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική Αθηνών, 1975), 12: 69-70, 

83, 101.
24 Αρχείο της Κοινότητος Ύδρας (ΑΚΥ), 7 (1926), 15. βλ. Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 22-23.

μετ’ άλλων των γειτόνων μας Σπετζιωτών, 
μέλλει να πλεύσωσι κατά του τυράννου. Συ-
ντρέξατε λοιπόν και υμείς, αδελφοί, με όλας 
σας τας δυνάμεις εις τον ιερόν τούτον αγώνα. 
Η θεία πρόνοια ηυδόκησε ίνα υπερλάμψη η 
ορθόδοξος πίστις και καταργηθή η δόξα και 
το κράτος του τυράννου. Υγιαίνετε, αδελφοί.

(Σ) Οι κάτοικοι της νήσου Ύδρας»24.

3.8. Ο πλοίαρχος Αντώνιος Οικονόμου κηρύσσει την έναρξη 
της Επανάστασης στην Ύδρα, τον Απρίλιο του 1821 - Peter 
von Hess, Μόναχο, 1852. Λιθογραφία. (Ο πρωτότυπος πί-
νακας βρίσκεται στη Στοά Arcaden του κήπου του Λουδο-
βίκου στο Μόναχο. Αντίγραφό του βρίσκεται στην Αθήνα 
στο Μουσείο Μπενάκη)

στην Αμοργό, διορίστηκε υγειολιμενάρχης, ως 
το 1833, όταν έφυγε από την υπηρεσία για 
λόγους υγείας και έπειτα από λίγο πέθανε, 
νικημένος από την ασθένεια.17

Μεταξύ των Φιλικών, αγωνιστών στη Μολ-
δοβλαχία, αναφέρεται και ο Αμοργιανός 
Θεόδωρος Ιωάννου.18 Την άνοιξη του 1821 
ταξίδεψε με πλοίο από την Κωνσταντινούπο-
λη προς το Γαλάτσι19, πόλη της νότιας Μολ-
δαβίας και ένα από τα κέντρα της Φιλικής 
Εταιρείας. Περνώντας από τα τα λιμάνια της 
Οδησσού και του Ισμαηλίου της Βεσσαραβί-
ας, καταγράφηκε ως Έλληνας με τουρκική 
υπηκοότητα, όμως με καταγωγή και μόνιμη 
κατοικία στην Αμοργό. Φέρεται να πολέμη-
σε στην ιστορική μάχη του Δραγατσανίου20, 
χωρίς ωστόσο να έχουμε περαιτέρω τεκμήρια 
για τη δράση του.

3.5. Η έναρξη της Επανάστασης στην Ελ-
λάδα – Η εξάπλωση στα νησιά. 

Στον ελλαδικό χώρο οι συνθήκες ευνόησαν 
περισσότερο την Επανάσταση, απ’ ό,τι στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες, καθώς στην Πελο-
πόννησο, την Στερεά Ελλάδα και τα νησιά, οι 
ελληνικοί πληθυσμοί υπερτερούσαν αριθμη-
τικά έναντι των τουρκικών. Η Επανάσταση 
στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε φυσικά από την 
μια μέρα στην άλλη, και παρ’ όλο που η 
25η Μαρτίου είχε ορισθεί ως επίσημη ημέρα 

17 Γεώργιος Μ. Εξαρχόπουλος, Αιτήσεις Αγωνιστών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ψηφιακό Αρχείο 1821.
18 Κατάσταση που φυλάσσεται στην ρωσική πόλη Οργκίεβ, από το Κρατικό Αρχείο Οδησσού. Βλ. Νικολάι Τοντόρωφ, Η βαλκανική 

διάσταση της Επανάστασης του 1821: Η περίπτωση των Βουλγάρων (Αθήνα: Gutenberg, 1982), 191, 208.
19 Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος. (http://blacksea.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=11172).
20 Ψαρράς, 144-150.   
21 Βλ. παρακάτω: Η απελευθέρωση του Σουλίου τον Δεκέμβριο του 1820.

έναρξής της, η κάθε περιοχή εξεγέρθηκε ετε-
ροχρονισμένα. 

Η φλόγα του Αγώνα λοιπόν άναψε στην 
Πελοπόννησο21 και ως τα τέλη του Μαρτίου 
του ‘21 είχε φτάσει σχεδόν σε ολόκληρη την 
ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι ηγέτες των 
εξεγερμένων Ελλήνων ζήτησαν αμέσως την 
βοήθεια των νησιών, γνωρίζοντας πόσο ση-
μαντική θα ήταν για τον Αγώνα η σύμπραξη 
του στόλου, ιδίως των τριών μεγάλων ναυτι-
κών δυνάμεων, της Ύδρας, των Σπετσών και 
των Ψαρών. Τα εμπορικά τους πλοία, λόγω 
των πειρατικών επιθέσεων και των άλλων 
κινδύνων που αντιμετώπιζαν στις θάλασσες, 
ήταν εξοπλισμένα με τηλεβόλα και οι ναυ-
τικοί τους είχαν εξελιχθεί σε έμπειρους και 
ατρόμητους θαλασσομάχους. Η ναυτική αυτή 
δύναμη, αν και δεν μπορούσε να συγκριθεί 
με αυτήν των Οθωμανών, ήταν υπολογίσιμη 
και έπρεπε με κάθε τρόπο να αξιοποιηθεί.

Παρ’ όλο τον αναβρασμό όμως, τα νησιά 
παρέμεναν αμέτοχα, καθώς οι πρόκριτοί τους 
ήταν διστακτικοί και αναποφάσιστοι, μέχρι 
τη στιγμή που ο φλεγόμενος από ενθουσια-
σμό λαός των Σπετσών ύψωσε την σημαία 
της Επανάστασης στις 3 Απριλίου. Ακολού-
θησαν τα Ψαρά στις 10 του ίδιου μήνα, με 
την Ύδρα όμως να συνεχίζει να αδρανεί. Οι 
άρχοντές της κρατούσαν συντηρητική στά-
ση, επιθυμώντας πρώτα να βεβαιωθούν για 
την σοβαρότητα του κινήματος και έπειτα 
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ακρίθηκαν για το θάρρος τους και την πίστη 
τους στον Αγώνα. Ο πρώτος ήταν ο Θεόδω-
ρος Πάσσαρης, γιος του παπά Εμμανουήλ, 
που καταγόταν από τη Χώρα Αμοργού. Ήδη 
από την αρχή της Επανάστασης βρέθηκε στην 
πρώτη γραμμή των πολεμικών επιχειρήσεων, 
υπηρετώντας ως πυροβολιστής στη ναυαρχί-
δα του Αποστόλου Ν. Αποστόλη (1821-1823). 
Πήρε μέρος σε όλες τις ναυμαχίες κατά των 
εχθρικών ναυτικών δυνάμεων και διακρίθηκε 
για την  ικανότητά του και την απαράμιλλη 
ανδρεία του. 

Φεύγοντας από το πλοίο του Αποστόλη, 
υπηρέτησε σε πυρπολικά του Κωνσταντίνου 
Κανάρη και έλαβε μέρος σε πολυάριθμες 
ναυμαχίες. Στο πλαίσιο της εκστρατείας για 
τον αποκλεισμό της Εύβοιας, πολέμησε ως 
πυροβολιστής στο πλευρό του Κανάρη κατά 
τη ναυμαχία στο Τρίκερι Μαγνησίας. Η συμ-
μετοχή του Κανάρη στην εν λόγω εκστρατεία 
αναφέρεται έμμεσα από τον Κ. Νικόδημο, 
καθώς σημειώθηκε το όνομα του ιδιοκτήτη 
του πλοίου Αναγνώστη Μπουρέκα, το οποίο 
διηύθυνε ο Κανάρης.28

«Πληροφορηθεῖσα ἡ βουλή τῶν Ψαρῶν 
ὅτι ἀπαιτεῖται διά θαλάσσης ἀποκλεισμός 
και ἀπό τό ἐπάνωθεν μέρος τῆς Χαλκίδος, 
ἔπεμψε τά πλοῖα τοῦ Ἀνδρέου Γιαννίτση, 
Νικολάου Καρακωνσταντῆ, Ἀναγνώστη 
Μπουρέκα καί Γεωργίου Σκανδάλη, διώρι-

28 Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναμένεται να διασταυρωθούν και να μελετηθούν περαιτέρω.
29 Κ. Νικόδημος, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών (Αθήνα,1862): 303.
30 Λεκάκης Γ. Από το ανέκδοτο «Ἡμερολόγιον τοῦ αὐτοῦ καραβίου ὀνομαζομένου Ὑψηλάντη καί Καπιτανευομένου παρά τοῦ 

Καπ(ετάν) Κωνσταντίνου Κανάριου» Ανακτήθηκε από: http://www.arxeion-politismou.gr/2020/11/pyrpolisi-othomanikon-ploion-
ston-Volo.html

σε δέ καί ἀρχηγόν τόν Ν. Χ. Δ. Κοτζιᾶ. Διά 
νά πυρπολήσῃ δέ καί τά εἰς Βῶλον εὑρι-
σκόμενα ὀθωμανικά πλοῖα, μίαν κορβέταν 
καί δύω βρίκια, ἔπεμψε καί ἕν πυρπολικόν, 
σακολεύαν, διευθυνομένην ὑπό τοῦ Ἀναγνώ-
στου Κανάρη. Ἀπέπλευσαν δέ ἀπό Ψαρά τήν 
πρώτην δεκεμβρίου 1823»29

Δυστυχώς οι περισσότερες λεπτομέρειες 
για την ναυμαχία στο Τρίκερι παραμένουν 
στο σκοτάδι και αναμένουν την μελέτη και 
δημοσίευση του ανέκδοτου ημερολογίου του 
Κ. Κανάρη. Από μεμονωμένα δημοσιευμένη 
σελίδα του ημερολογίου γίνεται γνωστό ότι 
το πλοίο του Ψαριανού καπετάνιου συμμε-
τείχε στην εκστρατεία, την περίοδο που ο 
Πάσσαρης υπηρετούσε σε αυτό: 

«[...] Εἰς τάς 18 τρέχοντος τό πρωΐ ὕψωσεν 
ὁ Ναύαρχος σημεῖα τῆς συνάξεως, και συνα-
χθέντες ἐκρίναμεν ἄξιον νά ἀναχωρήσωμεν 
διά τόν κόλφον τοῦ Βόλου, καί νά πασχίσω-
μεν ἴσως ἐξολοθρεύσομεν τά ἐκεῖ ἐχθρικά 
καράβια, καί ἀμέσως ἐδιωρίσθημεν ἡμεῖς 
πρότερον και ἐσυκώθημεν εἰς τά πανιά διά 
νά συνοδεύσωμεν τά μπουρλότα τά ὁποῖα 
καί αὐτά ἐδιωρίσθησαν καί ἔκαμον πανιά, 
μετά δύω ὥρας ἐσυκώθησαν καί τά λοιπά 
πλοῖα, καί ἀκολουθούσαμεν, το ἑσπέρας 
ἐφθάσαμεν πλησίον τῶν Τρικέρων[…] 

Ἐν Ψαρᾷ κατά τάς 28 Νοεμ(βρί)ου 1823»30. 

Ενώ τα τρία πιο ισχυρά νησιά είχαν επα-
ναστατήσει, και παρά το πλήθος των φιλικών 
που είχαν στρατολογηθεί στα νησιά, οι Κυ-
κλάδες  καθυστερούσαν τον ξεσηκωμό τους. 
Σε πολλά νησιά, κυρίως στη Σύρο, την Νάξο 
και την Τήνο, όπου ένα μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού ήταν καθολικοί, οι Λατίνοι ιερείς είχαν 
διαμορφώσει αρνητικά την κοινή γνώμη απέ-
ναντι στους υπόλοιπους επαναστατημένους 
Έλληνες, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβη-
τούν τις κοινές τους ρίζες και τον ελληνισμό 
τους. Μαθαίνοντας την στάση αυτή, οι Υδραίοι 
τους έστειλαν στις 18 Απριλίου επιστολή, στην 
οποία μεταξύ άλλων, ανέφεραν: «Τίς πλησι-
έστερος παρά τους ομογενείς, οποιουδήποτε 
θρησκεύματος και αν ήναι, συνδεδεμένους με 
τα αυτά συμφέροντα, από τα οποία κρέμανται 
και τα μερικά, συνδεδεμένους εις αγάπην από 
το αυτό γένος, από την αυτήν πατρίδα; […] 
Εγέρθητε λοιπόν συμφώνως με τους ανατο-
λικούς αδελφούς σας […] Και σείς και ημείς 
είμεθα αδελφοί Χριστιανοί και ομογενείς. Ας 
κινηθώμεν όλοι υπό την αυτήν σημαίαν με το 
αυτόν πνεύμα!25

Οι ένθερμες αυτές προτροπές, δεν φάνηκε 
να αλλάζουν ιδιαίτερα τnν απόφαση για ου-
δετερότητα των τριών μεγάλων νησιών. Χα-
ρακτηριστική είναι η επιστολή του προξενι-
κού πράκτορα της Γαλλίας στη Σύρο, Natale 
Vucino, ο οποίος σε επιστολή του στις 18 Ια-
νουαρίου 1823 έγραψε στους Υδραίους: «[…] 
Σας είναι από καιρού αναντιρρήτως γνωστόν 
ότι ο βασιλεύς της Γαλλίας, ο εμός κυρίαρ-

25 Διαμαντούρου, Ι. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 12: 102
26 Ibid., 12: 102
27 Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 23.

χος, κατένευσε να παράσχη την υψηλήν Αυ-
τού προστασίαν εις ολόκληρον την κοινότη-
τα της νήσου Σύρου και ότι μέχρι τούδε η 
προστασία αύτη είναι, ως και η ουδετερότης, 
σεβαστή παρά των εθνών και παρά πάντων 
των ελληνικών πλοίων τα οποία προσήγγισαν 
εις τούτον τον λιμένα […]».

Παρά την αρνητική στάση που τήρησαν τα 
μεγάλα αυτά νησιά, η έξαψη της Επανάστα-
σης και η ιδέα της ελευθερίας είχε ξεσηκώσει 
τις καρδιές πολλών Κυκλαδιτών. Νησιά όπως 
η Άνδρος, με πρωτεργάτη τον Θεόφιλο Κα-
ΐρη26, η Σίφνος με επικεφαλής τον Νικόλαο 
Χρυσόγελο27 και η Αμοργός επαναστάτησαν 
και στρατολογώντας δυνάμεις συμμετείχαν 
στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια η προ-
σφορά του κάθε νησιού ήταν ανάλογη με τα 
οικονομικά μέσα που διέθετε. Έτσι πολλά 
νησιά των Κυκλάδων που δεν διέθεταν στόλο 
ή μεγάλο πλούτο περιορίστηκαν κυρίως στην 
αποστολή εθελοντών, χρημάτων και εφοδίων. 
Παρά τις μικρές δυνάμεις της Αμοργού, πολ-
λοί ήταν οι Αμοργιανοί που έσπευσαν στο 
κάλεσμα του ιερού αγώνα και είτε κατετά-
γησαν σε πυρπολικά Υδραίων και Ψαριανών 
καπεταναίων είτε στα εκστρατευτικά σώμα-
τα της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Οι Αμοργιανοί, εξαιτίας των πειρατικών 
επιδρομών στο νησί, είχαν αναδειχθεί σε 
ατρόμητους ναυτικούς, επομένως η σημαντι-
κή προσφορά τους τον αγώνα στις θάλασσες 
ήταν επόμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν δύο αδέρφια, Αμοργιανοί που δι-
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Ενδεικτικόν 
Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο μακαρί-

της Θεόδωρος Παππά Εμμανουήλ Πάσσαρης 
εξ Αμοργού απ’ αρχής του ιερού ημών αγώνος, 
ήτοι από του 1821, μέχρι τέλους του 1823 έτους 
εχρημάτισεν ως πυροβοληστής εις τάς υπό τήν 
οδηγίαν μου Ναυαρχίδας, παρευρεθείς εις όλας 
ενεξαιρέτως τας κατά των εχθρών ναυμαχίας, 
και αναδειχθείς ικανός πυροβολιστής, έντιμος 
αγωνιστής, και ένας εκ των γενναιοτέρων υπέρ 
της ανεξαρτησίας προμάχων, τους οποίους είχα 
τότε την ευχαρίστησιν να οδηγώ. Απ’ εμού ανα-

33 Πάσαρης Θεόδωρος Εμμανουήλ (Παπα-), (κουτί 171/βλ. φακ. Πάσαρης Γεώργιος Εμμανουήλ (Παπα-)), Τμήμα Χειρογράφων και 
Ομοιοτύπων, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

χωρήσας ο μακαρίτης, μετέβη αμέσως εις τα 
Πυρπολικά υπό την οδηγίαν του ενδόξου Πυρπο-
λιστού Κου Κωνσταντίνου Κανάρη, νυν Υπουργού 
επί των Ναυτικών, όπου, ως έμαθον, έγεινε και 
ούτος θύμα εις τον βωμόν της ελευθερίας μας. 
Όθεν ένεκα της ανδρείας, του πατριωτισμού και 
της ικανότητος του Μακαρίτου Θεοδώρου, χο-
ρηγείται το παρόν μου, προς τον αδελφόν αυτού 
Γεώργιον, διά να τω χρησιμεύσει όπου ανήκει. 

Εν Αθήναις την 6 Ιουνίου 1846
Α.Ν. Αποστόλης33

3.11. Επιστολή του Α. Αποστόλη, στην οποία πιστοποιείται και εξαίρεται η δράση του Θ. Πάσσαρη. (Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας)

Οι πληροφορίες για την ναυμαχία είναι 
ελλιπείς, όμως οι λεπτομέρειες για την τύχη 
του Θ. Πάσσαρη περιγράφονται επακριβώς 
σε επιστολή του ιδίου του Κανάρη31, αλλά 
και στο Μητρώο Ναυτικών32. Συγκεκριμέ-
να, κατά τη τη διάρκεια κανονιοβολισμών, ο 

31 Πάσαρης Θεόδωρος Εμμανουήλ (Παπα-), (κουτί 171/βλ. φακ. Πάσαρης Γεώργιος Εμμανουήλ (Παπα-)), Τμήμα Χειρογράφων και 
Ομοιοτύπων, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος · Ν. Πράσινος και Μ. Λαμπρινίδης, επιμ. Επιφανείς Αμοργίνοι (Αθήνα: Σύνδεσμος 
Αμοργίνων, 1983), 294 & 296-299.

32 Η συγκεκριμένη πηγή από το Μητρώο Ναυτικών εμπεριέχει αντιφάσεις και χρησιμοποιείται με επιφύλαξη. Συγκεκριμένα, αφενός  
αναφέρεται ότι  ο Θ. Πάσσαρης σκοτώθηκε στην ναυμαχία στο Τρίκερι το 1823, σε άλλη όμως καταχώρηση του ιδίου μητρώου,  
γίνεται λόγος για το θάνατό του στην ναυμαχία της Σάμου το 1824. Διασταυρώνοντας τις πηγές, εκτιμάται ότι σκοτώθηκε το 
1823.

Πάσσαρης δέχτηκε πυρά από εχθρικό τηλε-
βόλο. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: το σώμα 
του αγωνιστή διαμελίστηκε και έπεσε στη 
θάλασσα, ενώ πάνω στη λέμβο παρέμειναν 
μόνο τα πόδια του. 

3.9. Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κα-
νάρη. Πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα (π. 1866-1870). Λάδι 
σε μουσαμά, 143 εκ. x 109 εκ. Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέ-
τσοβο.

3.10. Κωνσταντίνος Κανάρης, 1831 – Karl Krazeisen (1794-
1878). Λιθογραφία 
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Ο αδελφός του Θεοδώρου, Γεώργιος Πάσ-
σαρης,34 γεννήθηκε επίσης στη Χώρα της 
Αμοργού. Σε όλη τη διάρκεια της Επανάστα-
σης υπηρέτησε ως ναύτης σε πυρπολικά, ένα 
εκ των οποίων ήταν το βρίκιο «Άρης», γνω-
στό και ως «Αθηνά», ιδιοκτησία του Υδραί-
ου Πλοιάρχου Αναστασίου Τσαμαδού. Ήταν 
ένα από τα ενδοξότερα πλοία του ελληνικού  
ναυτικού στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 

Στον «Άρη» βρισκόταν ως ναύτης35, όταν 
στις 26 Απριλίου 1825 το πλοίο υπερασπί-

34 Καταγεγραμμένος στο Μητρώωο Ναυτικών με αριθμό 1494.
35 Η μέχρι τώρα έρευνα και οι βιβλιογραφικές πηγές, βεβαιώνουν το γεγονός ότι ο Πάσσαρης βρισκόταν στο πλήρωμα του πλοίου 

κατά την υπεράσπιση της Σφακτηρίας, περαιτέρω έρευνες όμως καλούνται να διασταυρώσουν αυτή την πληροφορία. Βλ. Παρα-
κάτω, επιστολή Γεωργίου Πάσσαρη.

36 Αναλυτικά βλ. «Άρης » : Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία (Αθήνα: Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυ-
τικής Εγκυκλοπαιδείας, 1928), 2: 225-226.

στηκε το λιμάνι της Πύλου και τη Σφακτη-
ρία από τον στόλο των αιγυπτιακών πλοί-
ων του Ιμπραήμ Πασά36. Η πολύωρη μάχη 
είχε νικηφόρα έκβαση για τον αιγυπτιακό 
στόλο, με την Πτώση της Σφακτηρίας και 
τον φόνο 350 από τους υπερασπιστές της, 
μεταξύ των οποίων ήταν και ο κυβερνήτης 
Τσαμαδός. Τα ελληνικά πλοία τράπηκαν σε 
φυγή. Πολλά κατάφεραν να βγουν από τον 
κόλπο ανενόχλητα, όμως άλλα βρίκια και 
πυρπολικά βρέθηκαν εγκλωβισμένα από τον 

3.13. Αναθηματική πλάκα έξω από την οικία της οικογένει-
ας Πάσσαρη (Λαογραφικό μουσείο Χώρας Αμοργού)

3.14. Η οικία της οικογένειας Πάσσαρη δωρήθηκε στον 
Δήμο Αμοργού και από το 2019 φιλοξενεί  το  Λαογραφι-
κό Μουσείο Αμοργού

Ο υποσημειούμενος πιστοποιώ, ότι ο μακαρί-
της Θεόδωρος Παπά Εμμανουήλ Πάσσαρης εκ 
της νήσου Αμοργού, περί τα τέλη του 1823 έτους, 
ευθύς αφού ανεχώρησεν από τον ναύαρχον κ. 
Α.Ν. Αποστόλην, εις τας οδηγίας του οποίου ευ-
ρίσκετο κατ’ εκείνην την εποχήν, προσήλθεν εις 
τας οδηγίας του οποίου ευρίσκετο κατ’ εκείνην 
την εποχήν, προσήλθεν εις τον υποφαινόμενον, 
και υπηρέτησεν εις τα υπ’ εμού διευθυνόμενα πυ-
ροπολικά ως πυρπολιστής, μέχρι της εν Τρικέ-
ροις ναυμαχίας, ότε σφαίρα εχθρικού τηλεβόλου 
την  οφήρπασεν από την πυρπολικήν λέμβον, και 
τον αναπέτασεν εις τον αέρα εκτός των ποδών 

του, οίτινες μόνοι έμειναν εντός της λέμβου. 
Καθ’ όλας τα μεταξύ ναυμαχίας, καθώς και εις 
εκείνην την εν Τρικέροις, ανεδείχθη εις εκ των 
ικανοτέρων πυρπολιστών, και υπηρέτησεν με 
πολύν ζήλον, πίστιν, τιμιότητα και αγώνων του 
μακαρίτου Θεοδώρου, και χάριν της αληθείας 
χορηγώ εις τον αυτάδελφον αυτού Γεώργιον το 
παρόν μου, διά να τω χρησιμεύσει όπου ανήκει, 
και υποφαίνομαι. 

Εν Αθήναις την 14ην Ιουνίου 1846
Ο Υποναύαρχος

Κ. Κανάρης

3.12. Επιστολή του Κ. Κανάρη για τη δράση και το θάνατο του Θ. Πάσσαρη (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος).
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3.16. Επιστολή του Γεωργίου 
Πάσσαρη προς την Επιτροπή του 
Αγώνος (Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος)

κλοιό των  αιγυπτιακών πλοίων. Ανάμεσα 
στα τελευταία βρισκόταν  και ο «Άρης», που 
περίμενε μάταια τον κυβερνήτη του. Έχοντας 
μείνει πια το τελευταίο ελληνικό πλοίο μέσα 
στον όρμο, το πλήρωμα έμαθε τον θάνατο 
του Τσαμαδού και απέπλευσε με τον Πλοί-
αρχο Νικόλαο Βότση, τον Δ. Σαχτούρη και 
τον Α. Μαυροκορδάτο, οι οποίοι κατάφεραν 
να επιβιβαστούν την τελευταία στιγμή. Οι 
κανονιοβολισμοί από τα κανονοστάσια της 
Σφακτηρίας και από τα εχθρικά πυρπολικά 
δονούσαν το πλοίο και δύο μέλη του πλη-
ρώματος σκοτώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν 
επτά. Παρά τον τεράστιο κίνδυνο, το πλοίο 
κατάφερε να διαφύγει σώο37. 

37 Απόστολος Βακαλόπουλος, «Η Ελληνική Επανάσταση», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1975), 
12: 378-383.

38 Βλ. παρακάτω, επιστολή Γεωργίου Πάσσαρη.
39 Ληξιαρχείο Δήμου Αμοργού.

Από επιστολή του ιδίου του Πάσσαρη στις 
14 Νοεμβρίου 1865 επιβεβαιώνεται η συμμε-
τοχή του στην ναυμαχία και η επιβίωσή του 
από τον μεγάλο κίνδυνο: «[…] παρυρεθέντος 
ως ναύτου εντός του πλοίου του μακαρίτου 
Τζαμαδούκατά την ναυμαχίαν των Ναυα-
ρίνων και ριψοκινδυνεύσαντος […] αείποτε 
όντος εις τα όπλα ενταύθα (Αμοργό) κατά 
τας ανωμάλους της Πατρίδος περιστάσεις, ως 
είναι πασίγνωστον [...]».38 Η μετέπειτα ζωή 
του παραμένει πεδίο μελλοντικών ερευνών, 
όμως αδιαμφισβήτητα ο θάνατος τον βρήκε 
πλήρη ημερών, στη Σχοινούσα το 1882.39

Εν Αμοργώ 14 Νοεμβρίου 1865

Προς την σεβαστήν του αγώνος επιτροπήν
Εκ των συννημένων πιστοποιητικών 

εμφαίνεται, ότι ο μακαρίτης αδελφός μου 
Θεόδωρος Παππά Εμμανουήλ Πάσσααρης 
παρευρεθείς εις τας πλείστας ναυμαχίας υπό 
τους ενδόξους Ναυάρχους Κωνσταντίνον Κα-
νάρην και Α. Ν. Αποστόλην απ’ αρχής του 
ιερού ημών αγώνος, έπεσεν υπό σφαίραν 
εχθρικού τηλεβόλου κατά την εν Τρικόρφοις 
Ναυμαχίαν, ότε συγκινδυνεύων ως πυρπολι-
τής μετά του ευδόξου Ναυάρχου Κ. Κωνστ. 
Κανάρη επηδαλιούχει κατ΄εντολήν του την 
πυρπολικήν λέμβον._

Ο δε υποφαινόμενος ως αντιπρόσωπος της 
μακαρίτιδος μητρός μου ανεφέρθην επί του 
αοιδίμου Κυβερνήτου της Ελλάδος κατά το 
1829 έτος ενώπιον της αρμοδίας Γραμματείας 

3.15. Αναστάσιος Τσαμαδός – Διονύσιος Τσόκος 
(-1862). (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
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3.17. Πολιορκία και μάχαι των 
Ναβαρίνων.- Από τα Απομνη-
μονεύματα του Μακρυγιάννη 

(Δημήτριος Ζωγράφος)

3.18. Η έξοδος του Άρεως, (1894) - Βολα-
νάκης Κωνσταντίνος (1837 – 1907). (Εθνική 
Πινακοθήκη - Παράρτημα Ναυπλίου)

ζητών τα δικαιώματα του αυταδέλφου μου. 
Αναφερθείς επίσης και κατά τα 1836 και 1846 
έτη εζήτουν δικαιοσύνην, αλλ’ επί ματαίω θα-
λασσοπορήσας, και μάτην δαπανήσας καιρόν 
και χρήματα, ηναγκαζόμην δια την επ’ άπει-
ρον αναβολήν της εκπληρώσεως της δικαίας 
αιτήσεώς μου, να επανέρχομαι εις τα ίδια 
άνευ ικανοποιήσεως, αφού εξήντλησα και τον 
τελευταίον οβολόν της συντηρήσεως εμού τε 
και της πολυπληθούς οικογενείας μου._

Παραλείπων ο υποφαινόμενος τας επι του 
αγώνος προσωπικάς εκδουλεύσεις μου, πα-
ρευρεθέντος ως ναύτου εντός του πλοίου του 
μακαρίτου Τζαμαδού κατα την ναυμαχίαν 
των Ναυαρίνων και ριψοκινδυνεύσαντος, και 
αείποτε ούτος επί τα όπλα ενταύθα κατά τας 
ανωμάλους της Πατρίδος περιστάσεις που 
είναι πασίγνωστον, δι΄ας εκδουλεύσεις μου 
μη φροντίσας να εφοδιασθώμε τ΄αναγκαία 
αποδεικτικά δεν δύναμαι να ζητήσω την πα-
ραμικράν αμοιβήν, αναφέρομαι ήδη ενώπιον 
της δικαιοσύνης της σεβαστής ταύτης επιτρο-
πής, ήτις προώρισται να δικαιώσει τους αγω-
νιστάς και συγγενείς αυτών, και πέπεισμαι, 
ότι θέλει λάβει υπ’ όψιν τους αγώνας του υπέρ 
πατρίδος πεσόντος, και απονείμει και προς 
εμέ του πολλάκις αναφερθέντα, καταξοδευ-
θέντα και εκπληρώσαντα και προσωπικώς το 
υπέρ πατρίδος καθήκον του ό,τι το δίκαιον 
υπαγορεύη._

ευπιθέστατος
ο αυταδελφός του φονευθέντος
(Υπογραφή)40

40 Πάσαρης Θεόδωρος Εμμανουήλ (Παπα-), (κουτί 171/βλ. φακ. Πάσαρης Γεώργιος Εμμανουήλ (Παπα-)), Τμήμα Χειρογράφων και 
Ομοιοτύπων, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

41 Καταγεγραμμένος στο Μητρώο Ναυτικών με αριθμό 1675.

Οι αδελφοί Πάσσαρη δεν ήταν οι μόνοι 
Αμοργιανοί που πολέμησαν στα πολεμικά 
πλοία της Επανάστασης. Με την είσοδο της 
Αμοργού στον Αγώνα τον Απρίλιο του 1821, 
ένας ακόμα Αμοργιανός, ο Νικόλαος Π.Γιαν-
νακόπουλος,41 έσπευσε να καταταγεί εθελο-
ντικά στο ελληνικό πολεμικό βρίκιο «Κίμων». 
Υπό τις διαταγές του πλοιάρχου με καταγω-
γή από την Κεφαλλονιά Ιωάννη Ποταμιάνου 
και του υποπλοιάρχου Χαράλαμπου Ποτια-
μιάνου, υπηρέτησε μέχρι τον Ιούλιο του 1822 
ως Β΄ ναύκληρος και ξεχώρισε για τις ικανό-
τητές του, την τιμιότητα και την πειθαρχία 
που έδειξε. 

Επιστρέφοντας στην Αμοργό ανέλαβε διά-
φορες θέσεις με μεγάλη υπευθυνότητα. Αρχικά 
διορίστηκε υγειολιμενάρχης της Αντεπαρχίας 
Αμοργού, Αστυπάλαιας και Ανάφης, και υπη-
ρέτησε αμισθί για έναν ολόκληρο χρόνο, πολ-
λές φορές μάλιστα, αναγκάστηκε να πληρώσει 
ο ίδιος τα έξοδα που προέκυπταν, καθώς τα 
κρατικά ταμία ήταν άδεια. Η τιμιότητα και 
ανιδιοτέλειά του πρέπει να αναγνωρίστηκαν 
από την τοπική κοινωνία, αφού το 1825 δι-
ορίστηκε Δημογέροντας Αμοργού και παρέ-
μεινε σε αυτή τη θέση ως το Μάιο του 1832. 
Έπειτα, με την ίδρυση του Δήμου Αμοργού το 
1835  υπηρέτησε αρχικά ως πάρεδρος (μέχρι 
το 1837) και έπειτα ως Δημοτικός Σύμβουλος 
και πρόεδρος του Συμβουλίου. 
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Προς την των θυσιών και αγώνων εξεταστικήν επιτροπήν.
Ο κατοικοδημότης του Δήμου Αμοργού της Επαρχίας Θήρας, υποβάλλω εν αντίγραφον εις την 

εξεταστικήν επιτροπήν τας ανά χείρας μου αποδείξεις δι’ ών βεβαιούνται αι από της ενάρξεως 
του ελληνικού αγώνος μέχρι της απελευθερώσεως του έθνους ημών εκδουλεύων …. και εξαιτούμαι 
ευσεβάστως την …. της μέχρι αύτη καθημερωμένας βαθμολογίας μου (;) του ανήκοντος αριστείου 
του αγώνος αναλόγως των προς την πατρίδα ακολούθων εκδουλεύσεών μου.

1) από την …. του 1821 … έτους μέχρι τελος Ιουλίου του 1822, διαμείνας θεληματικώς ως Βος 

Ναύκληρος επί του ελληνικού πολεμικού … βρικίου “ο Κίμων” … παρά του ... Ιωάννου Ποταμιάνου 
υπηρέτησα αμισθί καθ’ όλον το ειρημμένο διάστημα υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας.

2) Διωρισθείς κατά τον Αύγουστον του 1822 έτους παρά του τότε αντεπάρχου Αμοργού ως κατά 
τον Μάϊον του 1823 έτους παρά της … των τούτω αρμοστών, υπολιμενάρχης της Αντεπαρχίας 
Αμοργού, Αστυππαλαίας και Ανάφης, υπηρέτησα αμισθί· υπό την ιδιότητα ταύτην χρόνον ολό-
κληρον ει… (;) τα τελωνιακά δικαιώματα, και οποία κατά το τέλος του έτους παρέδωσα μέχρι … 
και την ειρημμένην επιτροπήν χωρίς να πληρωθώ τα όποια ευρέθην εις ανάγκην να κάμω έξοδα 
χάριν του έθνους μου.

3) Διωρισθείς παρά της πατρίδος μου Αμοργού κατά το έτος 1825 Δημογέρων διέμεινα εις την 
υπηρεσία ως … μέχρις τέλη Μαΐου του 1832 έτους χωρίς μισθό, επιβαρύθην δε κατά τον Νοέμβρι-
ον του 1829 έτους, ως … και τα υγειολιμεναρχειακά χρέη ένεκα της απορίας του εθνικού ταμίου, 
εξεπλήρων .. τα χρέη αύτα αμισθί μέχρις της 22 Μαΐου του 1832 έτους.

4) Διωρισθείς κατά το 1835..  έτος πάρεδρος του Δήμου Αμοργού υπηρέτησα μέχρις του Μαρτίου 
του 1837 έτους· και από το έτος τούτο εκλεχθείς Δημοτικός Σύμβουλος διαμένων μέχρι τούδε ως 
πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Αμοργού.

 … ος η εξεταστική επιτροπή 
ο κατοικοδημότης Αμοργού

Νικόλαος Π. Γιαννακόπουλος42

42 Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αιτήσεις Αγωνιστών, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. 

3.19. Επιστολή του Ν. Π. Γιαννακόπουλου 
προς την Επιτροπή θυσιών και αγώνων 
(Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
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3.21. Ο διορισμός του Γιαννακόπουλου στο λι-
μεναρχείο της Αντεπαρχείας (Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος).

Φιλογενέστατε Κύριε Νικόλαε Π. Γιαν-
νακόπουλε!

Πληροφορηθέντες εμπράκτως περί της 
φιλογενείας, τιμιότητος και αξιότητος του 
υποκειμένου σου, Σε διορίζομεν ήδη τα-
κτικώς υπόλιμενάρχην της αντεπαρχίας 
Αστυπαλαίας, Αμοργού και Ανάφης, να συ-
ναθροίζης…...παρά του Κυρίου Αντεπάρ-
χου της αύτης Αντεπαρχίας  μην αμφιβά-
λοντες ότι εκτελούσες εις ήδη ακριβώς τα 
του επαγγέλματός σας καθήκοντα θελέτω 
κριθεί άξιος της  ευνοίας της υπερτάτης Δι-
οικήσεως.

Εν Αστυπαλαία τη 1 Μαρτίου 1823
Οι επίτροποι των Αρμοστών

Πέρα από τον Αγώνα στη θάλασσα, οι 
Αμοργιανοί συνέβαλαν και στις πολεμικές 
επιχειρήσεις της στεριάς. Ο Νικήτας Τρα-
μπακούλου Γαβαλάς ήταν ένας από εκείνους 
που καθ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης 
πολέμησε ως στρατιώτης με αυτοθυσία για 
την Ελευθερία της πατρίδας. Αφού επέστρε-

ψε στην Αμοργό, υπηρέτησε στην πολιτοφυ-
λακή της Επαρχίας και στη συνέχεια στην 
Δημογεροντία Αμοργού. Όπως και πολλοί άλ-
λοι αγωνιστές, που θυσίασαν τις περιουσίες 
και την υγεία τους στον Αγώνα, αναγκάστη-
κε να προσφύγει στην Εθνική Επιτροπή του 
Αγώνα, για να ζητήσει βοήθεια.

Πιστοποιητικόν
Ο υποφαινόμενος λοχαγός Χαράλαμπος Ποταμίανος πιστοποιώ ότι ο εκ της νήσου Αμοργού 

Κύριος Νικόλαος Π. Γιαννακόπουλος διαμείνας θεληματικώς από τον Απρίλιον του 1821 έτους 
μέχρι τέλους Ιουλίου του 1822 έτους ως δεύτερος ναύκληρος επί του ελληνικού πολεμικού πλοί-
ου βρικίου ο Κίμων πλοιαρχουμένου παρα του αποβιώσαντος πατρός μου Ιωάννου Ποταμίανου 
και υποπλοιαρχουμένου παρ’ εμού, υπηρέτησεν αμισθί καθ’ όλον το ειρημένον διάστημα υπέρ 
της ελληνικής ανεξαρτησίας με πίστην, ανδρείαν, ικανότηταν, τιμιότητα, πειθαρχείαν εις τους 
ανωτέρους και σεβόμενος αυτούς. Εις ένδειξιν ….ενυπόγραφον πιστοποιητικόν εις τον ειρημένον 
Νικόλαον Π. Γιαννακόπουλον δια να του χρησιμεύση όπως  ανήκει.

Εν Θήρα τη 18 Ιουλίου 1846

3.20. Πιστοποιητικό του Χ. 
Ποταμιάνου για τη δράση 

του Ν. Γιαννακόπουλου 
(Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελ-

λάδος)
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«Εν Αθήναις τη 20 Σεπτεμβρίου 1865
η Αίτησις 
Ιωάννου Ν. Τραμπακούλου Γαβαλά, κατοίκου Αθηνών, ως πληρεξουσίου του πατρός του Νικήτα 

Τραμπακούλου Γαβαλά, κατοίκου Αμοργού._

Προς 
Την επί του Αγώνος Εθνικήν Επιτροπήν 
Ο πατήρ μου Νικήτας Τραμπακούλου Γαβαλάς καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού Αγώνος δεν 

παρέλειψε του να συνεισφέρη πάν ό, τι έκαστος Έλλην τότε συνεισέφερεν υπέρ της του έθνους 
ανεξαρτησίας, υπηρετήσας καθ’ όλον αυτό το διάστημα ως στρατιώτης.

Έκτοτε δε αποκατασταθείσης της τάξεως μετά την εις Ελλάδα έλευσιν του αειδοί(η)μου Κυ-
βερνήτου προσεκολλήθη, το πρώτον μεν, παρά τη πολιτοφυλακή της Επαρχίας αυτού όπερ εφ’ 
ικανόν χρόνον ως στρατιώτης υπηρέτησεν, το δεύτερον δε παρά τη Δημογεροντία Αμοργού, όπου 
και παρ’ αυτή ως στρατιώτης εφ’ ικανόν χρόνον υπηρέτησεν, εξακολουθών μισθοδοτούμενος τα-
κτικώς κατά μήνα. _

Πω καθυστερούνται δε εκ μεν της εις αυτόν παρά τη πολιτοφυλακή υπηρεσίας του φοίνικες 
165 διά την επί 6 μήνας και 27 ημέρας μη πληρωθείσας αυτώ μισθοδοσίαν, εκ δε της εις Αμοργόν 
παρά τη Δημογεροντία φοίν. 72 διά την επί 3 μήνας παρ’ αυτή υπηρεσία του το όλον φοιν. 237 ως 
τούτο εναργέστατον εμφαίνεται εν τοις συναπτομένοις πιστοποιητικοίς.

Επειδή η του πατρός μου αύτη απαίτησις και δικαία εστί και νόμιμος._
Διά ταύτα
Αναφερόμενος προς την Σεβαστήν ταύτην Επιτροπήν, παρακαλώ Αυτήν ίνα λάβη υπ’ όψιν της 

τα εν τη παρούση εκκθέμενα, και τα εν αυτή επισυναπτόμενα δύο πιστοποιητικά, και επιφέρη 
επ’ αυτών την δικαίαν κρίσιν της ως στερουμένου του πατρός μου και αυτού του επιουσίου άρτου.

Ευπειθέστατος 
Ο υιός και πληρεξούσιος του Νικήτα Τραμπακούλου Γαβαλά

Ιωάννης Τ. Γαβαλάς »

3.22. Η αίτηση του Ιωάννου Τρα-
μπακούλου Γαβαλά προς την επι-
τροπή του Αγώνος (Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος).
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Αν και χωρίς καταγωγή από την Αμοργό, 
υπήρξαν επιπλέον νησιώτες, οι οποίοι έχοντας 
πολεμήσει κατά τον εθνικό Αγώνα, έκαναν την 
Αμοργό δεύτερή τους πατρίδα. Ένας από αυ-
τούς ήταν ο Νικήτας Κλουμάσης, ο οποίος 
απέκτησε τον βαθμό του Υπαξιωματικού Α΄.43 
Περισσότερα στοιχεία έχουν σωθεί ωστόσο 
για τον Ανδρέα Καραγεώργιο, ο οποίος κα-
ταγόταν από τη Σάμο και γίνεται γνωστό44 
ότι στα χρόνια της Επανάστασης υπηρέτη-
σε στον Αγώνα ως στρατιώτης.45 Το 1849 ο 
υποστράτηγος και Γερουσιαστής της Ελλάδας 
Λ. Λυκούργος, ο συνταγματάρχης Σταμάτιος 

43 Μ.Υ. 13410 και Μ.Ν. 14377.
44 Πηγή αποτέλεσαν τα αρχεία της Επιτροπής Αγώνος. Αναλυτικά βλ παρακάτω υποκεφάλαιο: Ανταμοιβή των θυσιών.
45 Μ.Υ. 13443 και Μ.Σ. 8644.

Γεωργιάδης και ο Δήμαρχος Αθηνών Σ. Βενι-
ζέλος, πιστοποίησαν εγγράφως την  συμβολή 
του στην Ελληνική Επανάσταση.  

Τα χρόνια που ακολούθησαν η ιδιαίτερη 
πατρίδα του παρέμενε έξω από τα σύνορα 
του νέου ελληνικού κράτους. Έτσι μαζί με 
άλλους συμπατριώτες του έφυγε από την 
τουρκοκρατούμενη ακόμα Σάμο και μετα-
νάστευσε στην Αμοργό το 1834, όπου έλα-
βε την ελληνική υπηκοότητα και έδωσε τον 
παραδεδομένο όρκο. Παρέμεινε μόνιμα στην 
Λαγκάδα Αμοργού, όπου παντρεύτηκε και 
έκανε οικογένεια. 

Εν Αθήναις 
την 20ην Ιουλίου 1865
Προς
Την επί του αγώνος Σεβαστήν επιτροπήν

Ο υποφαινόμενος ανηψιός και νόμιμος 
επίτροπος του αγωνιστού Σαμίου Ανδρέου 
Καραγεώργη, λαμβάνω την τιμή να υποβά-
λω προς την επιτροπήν τούτην τα εξής έγ-
γραφα ήτοι,

α) Πιστοποιητικόν του αρχηγού του Σα-
μίου Λ. Λουνόργου εμφαίνοντος τας εκδου-
λεύσεις του ειρημένου Καραγεώργου και του 
ότι ούτος είναι Σάμιος την Πατρίδα,

β) Πιστοποίησιν της Δημοτικής αρχής 
Αμοργού βεβαιούσαν  ότι είναι εις τον ειρη-
μένον Δήμον αποκατεστημένος και

γ) Πληρεξούσιον έγγραφον δι’ ου απο-
καθιστά τον υποφαινόμενον τέλειον αυτού 

3.24. Αίτηση του Ανδρέα Καραγεώργη προς την επιτροπή 
Αγώνος (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος).

Ελληνική Πολιτεία 
η Δημογεροντία Αμοργού 
Δηλοποιεί 

ότι ο κ. Νικήτας Τραμπακούλος, υπηρετήσας εις Δημογεροντίαν ταύτην, ως στρατιώτης από 
αρχάς Ιουνίου μέχρι τέλους Αυγούστου του 1832 έτους έχει να λάβη διά μισθόν του μήνας τρείς 
φοίνικες εβδομήκοντα δύο αριθ: 72:__

Προς απόδειξιν του δίδεται το παρόν διά να του χρησιμεύση εις αποπλήρωσην των δεδου-
λευμένων τούτων μισθών του.__

Εν Αμοργώ τη 20 Φεβρουαρίου 1833
Οι Δημογέροντες

Δ. Γαβράς 
Ιωάννης Κοκορέλης 
Γεώργιος Λογοθέτης 

3.23. Πιστοποιητικό του 
Δήμου Αμοργού για τη 
θητεία του Ν. Τραμπα-
κούλου (Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος).
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Αριθ. 303
ο Δήμαρχος Αμοργίνων πιστοποιεί
ότι ο Κύριος Ανδρέας Καραγεώργης Σά-

μιος μετέβη προ χρόνων εις Αμοργόν, όπου 
και νυμφεφθείς κατώκησε ως κάτοικος στα-
θερώς μέχρι εις σήμερον, απολαύων τα του 
Έλληνος δικαιώματα.

Διό εις ένδειξιν εκδίδεται το παρόν και 
αφίεται εις αυτόν κατ΄αίτησίν του δια να τω 
χρησιμεύση όπου ανήκει.

Εν Αμοργώ την 2 Ιουνίου 1857
ο Δημαρχιακός Πάρεδρος48

3.6. Οι Μεγάλες Δυνάμεις – Το διπλωμα-
τικό σώμα της Ρωσίας.

Η στάση της Ρωσίας και των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών δυνάμεων καθόρισε σε μεγάλο 
βαθμό την τύχη της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Η Φιλική Εταιρεία, η οποία είχε γεν-
νηθεί στους κόλπους της Ρωσίας, υπολόγιζε 
την βοήθειά της ως βέβαιη. Παρόλα αυτά, οι 
ελπίδες των Ελλήνων διαψεύσθηκαν και η 
Ρωσία αποκήρυξε την Ελληνική Επανάσταση. 
Ωστόσο, με την παρέμβαση του Καποδίστρια, 
που ήταν την περίοδο εκείνη Υπουργός Εξω-
τερικών της Ρωσίας, αποτράπηκε η  απο-
στολή ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων 
για την καταστολή της, όπως συνέβη με τα 
επαναστατικά κινήματα στην Ιταλία.49

Εκτός από τον Ιωάννη Καποδίστρια, που 
κατείχε το ανώτατο αξίωμα του Υπουργού 

48 Ibid., 
49 Αναλυτικά για την στάση της Ρωσίας βλ. Iστορία του Eλληνικού Έθνους, 12: 204-211, 286-288, 271-173, 405-408.    
50 Τις πληροφορίες για τον Κ. Αρτέμη καθώς και την σπάνια έκδοση του Γ.Ν. Πολυχρόνη, οφείλω στην φιλόλογο Άννα Πρασίνου. 

Βλ. Ν.Γ. Πολυχρόνης, Η Πατρίς ευγνωμονούσα (Αθήνα: Καστανιώτης, 1986).

Εξωτερικών, και άλλοι Έλληνες είχαν κατα-
λάβει σημαντικότατες πολιτικές θέσεις. Ανά-
μεσά τους συγκαταλέγεται και ένας Αμορ-
γιανός, ο Κωνσταντίνος Αρτέμης50, από την 
Αρκεσίνη Αμοργού. Αν και γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Ρωσία, γαλουχήθηκε από 
τους γονείς του, Ιωάννη και Ρόζα Αρτέμη, 
με την βαθειά αγάπη για την ιδιαίτερη πα-
τρίδα τους, την Αμοργό. Η μητέρα του, παρά 
την απόσταση που την χώριζε από το νησί 
του Αιγαίου, συνέχιζε να παρέχει οικονομική 
βοήθεια. Χαρακτηριστική είναι η αναγνώρι-
ση της προσφοράς της μητέρας του, Ρόζας, 
από το Δημοτικό συμβούλιο της Αμοργού με 
τιμητική απόφαση:

«Αναγγελθέντος δε ότι αντικείμενα της 
σημερινής συνεδριάσεως είναι 1) Να εκφρα-
σθή η ευαρέσκεια του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμοργού προς την εν Πετρουπόλει διαμέ-
νουσαν συμπολίτιδα ημών Κυρίαν Ρόζαν Ιω-
άννου Αρτέμη, δια τας ευσεβείς προσφοράς 
της υπέρ του ενταύθα Δημοτικού Ιερού Ναού 
του Οσίου Ονουφρίου· ήτοι δι΄ένα επιτάφιον 
χρυσοκεντημένον αρίστης εργασίας, […] Επί 
μεν του πρώτου αντικειμένου του Δημοτικού 
Συμβουλίου παμψηφεί εγνωμοδότησε, να γεί-
νη πράξις, δι’ ης να απονεμηθή η απαιτουμέ-
νη ευχαρίστησις και ο έπαινος του Δημοτικού 
τούτου Συμβουλίου υπέρ της Ρόζας Ιωάννου 
Αρτέμη, δια τον ευσεβή ζήλον, ον επεδείξα-
το, προς καθωραϊσμόν του Δημοτικού Ιερού 

πληρεξούσιον, και να παρακαλέσω όπως κα-
ταταχθούσιν αρμοδίως και ληφθώ υπ’ όψιν 
κατά τα αποφασιζόμενα, περί αποζημιώσε-
ως των αγωνιστών μέτρα.

Ο … Εμ. Δανέζης …...αγραμμάτου όντος
Ι. Β…..46

Πιστοποιητικόν
 Πιστοποείται διά τού παρόντος ότι ο επι-

φέρων το παρόν Κύριος Ανδρέας Καραγεώρ-
γης είναι Σάμιος, εκ Σπαθαραίων χωρίου της 

46 Ανδρέας Καραγεώργος, Αιτήσεις Αγωνιστών, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Ψηφιακό Αρχείο 1821.
47 Ibid.,  

Σάμου. Ηγωνίσθη και αυτός καθ’ όλον το δι-
άστημα του αγώνος· μετηνάστευσε μετά των 
άλλων Σαμίων κατά το έτος 1834 εις Ελλάδα, 
όπου έκτοτε διαμένη μετά της οικογενείας 
του, χωρίς να λάβη το αναλογούν αυτώ με-
ρίδιον γης.

Όθων εις ένδειξιν δέδοτας αυτώ το παρόν 
ίνα τω χρησιμεύση όπου ανήκει.

Εν Αθήναις τη 27 Σεπτεμβρίου 
………………………….

Σταμάτης Γεωργιάδης
συνταγματάρχης47

3.25. Πιστοποιητικό του συνταγματάρχη Γεωργιάδη σχετι-
κά με την καταγωγή και τη δράση του Καραγεώργη (Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος).

3.26. Πιστοποιητικό του Δημαρχιακού Παρέδρου Αμοργού, 
περί μόνιμης κατοικίας του Καραγεώργη (Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδος).
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Ναού του Οσίου Ονουφρίου της περιφερείας 
του Δήμου τούτου, και εύχεται, ίνα και άλλα 
βοηθήματα υπέρ των ιερών ενταύθα ιδρυ-
μάτων ενεργήση, και άλλοι μιμητές αυτής να 
φανώσιν εν τω Δήμω τούτω. [...]».51

Ο Αρτέμης ξεκίνησε την σταδιοδρομία του 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε υπάλ-
ληλος στην Τράπεζα Βλαστού, για να επι-
στρέψει όμως αργότερα στην Ρωσία, όπου 
διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα.  

Από τον γάμο του με τη Δέσποινα Αρτέ-
μη (Πιπίνα), το γένος Βεζέρη από τη Σύρο,  
απέκτησε επτά παιδιά, δύο κόρες και πέντε 
γιους. Η δράση του για την ανεξαρτησία του 
Ελληνικού κράτους αναγνωρίστηκε από το 
Βασίλειο της Ελλάδας και το 1849 τιμήθη-
κε  με το Σιδηρούν Αριστείον52. Επίσης, ένα 
από τα σημαντικότερα της εποχής μορφω-
τικά ιδρύματα για τον Ελληνισμό, η Ευαγ-
γελική Σχολή Σμύρνης, αποφάσισε το 1875 
την τιμητική εγγραφή του, ως εντεπιστέλλον 
μέλος της. 

Ως Πρόξενος της Ρωσίας στα Άδανα της 
Τουρκίας, εξελέγη τιμής ένεκεν από τον Μη-
τροπολίτη Κιλικίας Γερμανό ως τακτικό μέ-
λος της Δημογεροντίας των Αδάνων. Το 1909, 
κατά την μεγάλη σφαγή των Αρμενίων στα 
Άδανα53 από τους Τούρκους, έτυχε να απου-
σιάζει στη Μόσχα. Η σύζυγός του, Δέσποινα, 
η οποία είχε παραμείνει στο προξενείο μαζί 

51 Αρχείο Δήμου Αμοργού Πρακτικά ΔΣ 8 (1873-1888)
52 Αναφέρεται ακόμα ότι κατά τα χρόνια της προετοιμασίας του εθνικού Αγώνα, μυήθηκε και έδωσε τον ιερό όρκο της Φιλικής 

Εταιρείας, συμβάλλοντας σημαντικά στη δράση της. Ωστόσο αυτός ο ισχυρισμός δεν διασταυρώνεται με άλλα τεκμήρια και δεν 
μοιάζει βάσιμος, αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι, θα έπρεπε να είχε μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία γύρω στα 1820, όμως η σφαγή 
στα Άδανα έγινε περίπου 90 χρόνια αργότερα. Επομένως ο ισχυρισμός πως ο Κωνσταντίνος Αρτέμης ήταν υπεραιωνόβιος, είναι 
απίθανος. βλ. Ν.Γ. Πολυχρόνης, Η Πατρίς ευγνωμονούσα.

53 Viscount Bryce, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire (Germany: Textor Verlag, 2008), 465–467.

με κάποια από τα παιδιά τους, πήρε την 
κατάσταση στα χέρια της: Φόρεσε την στολή 
του συζύγου της και σηκώνοντας την ρωσική 
σημαία, γκρέμισε ένα πέρασμα του περιβό-
λου τοίχου του προξενείου με τη βοήθεια των 
υπαλλήλων του προξενείου. Από την γειτο-
νική αρμενική συνοικία, πέρασαν μέσα στο 
ρωσικό προξενείο γύρω στους 4500 Αρμενί-
ους, βρίσκοντας έτσι διπλωματικό άσυλο. Η 
κίνησή της να σταθεί απέναντι στον Τουρκικό 
στρατό και να σώσει τόσους ανθρώπους από 
τη σφαγή, έμεινε στην ιστορία.

3.28. Η Δέσποινα (Πιπίνα) Αρτέμη

3.27. Το παράσημο του σιδηρού σταυρού για τον Κ. Αρτέμη
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κα πρώτα χρόνια από το ξέσπασμα του Αγώ-
να, από το 1821 έως το 1832. Οι πληρεξούσιοι 
ήταν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που εκπροσω-
πούσαν τους πολίτες του τόπου τους. Κατέ-
θεταν στην εθνοσυνέλευση τα έγγραφα με τις 
υπογραφές των συμπολιτών τους, που αποδεί-
κνυαν ότι τους εκπροσωπούσαν και η συνέλευ-
ση τα ενέκρινε. Με επιστολή του, ο Αντέπαρ-
χος Δ. Σιγάλας ενημέρωσε τους Αρμοστές ότι 
Πληρεξούσιος της Αντεπαρχίας Αστυπάλαιας, 
Αμοργού και Ανάφης στην Β΄ Εθνοσυνέλευ-
ση του Άστρους (1823), την Γ΄ της Τροιζήνας 
(1827) και την Δ΄ του Άργους (1829) εκλέχθηκε 
ο Αμοργιανός Δημήτριος Γαβράς55, μετέπειτα 
Δήμαρχος Αμοργού. Μερικά χρόνια αργότερα, 
στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1832), πληρεξούσιοι 
της Αντεπαρχίας Αμοργού, Πολυκάνδρου και 
Σικίνου ορίστηκαν ο επίσης Αμοργιανός Ιωάν-
νης Βλαβιανός56 και ο Π. Αλαφούζος.

Την 1η Ιανουαρίου 1822 υποβλήθηκε το 
κείμενο του «Προσωρινού Πολιτεύματος 
της Επιδαύρου», το οποίο συντάχθηκε κατά 
την Α΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου, με 
αντιπροσώπους για τα νησιά τους Ιωάννη 
Ορλάνδο, Πέτρο Ομηρίδη Σκυλίτση και Ανα-
γνώστη Μοναρχίδη. Βασικά χαρακτηριστικά 
του ήταν, αφενός η αντιαπολυταρχική διά-
θεση και αφετέρου η πολυαρχική εξουσία57. 

55 Μ. Δημητριάδου, επιμ. ‘Αρχείο Αγώνος’(1806-1832). Από τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη – Επιτομές εγγράφων. 
(Αθήνα: Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη/ Ιστορικά αρχεία-1, 2011),1: 251. Φάκελος 7. 15, 1823, Φεβρουαρίου 8· Βλ. Πράσινος 
και Λαμπρινίδης, 71.

56 Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 5: 211· Σίμος, 98. 
57 Βασίλειος Σφυρόερας, «Η Ελληνική Επανάσταση», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική Αθηνών, 1975), 12:212-

214.
58 Νικόλαος Πανταζόπουλος, «Η Δικαιοσύνη», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική Αθηνών, 1975), 12: 594-595.

Αφού θεσπίστηκε η ανεξαρτησία των τρι-
ών εξουσιών, Δικαστικής, Βουλευτικής και 
Εκτελεστικής, διορίστηκαν ειρηνοδίκες και 
δικαστές σε κάθε κοινότητα και επαρχία και 
ορίστηκαν οι τρεις βαθμοί της τοπικής αυτο-
διοίκησης: κοινότητες, αντεπαρχίες και επαρ-
χίες. Σκοπός ήταν η δικαιοσύνη να απονέμε-
ται ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές, ωστόσο 
αυτό όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά και τα 
μέτρα που πάρθηκαν αποδείχθηκαν αντί-
θετα προς την ανεξαρτησία της Δικαστικής 
εξουσίας που διακηρύχθηκε από το πολίτευ-
μα, προκαλώντας οξείες αντιδράσεις. Ως την 
Επανάσταση, οι δικαστές κάθε τόπου ήταν 
ντόπιοι, γνώριζαν τους άγραφους νόμους και 
τη συλλογική συνείδηση δικαίου και επομένως 
έπαιρναν τις ανάλογες αποφάσεις. Η απόφα-
ση λοιπόν να διοριστούν δικαστές από άλλους 
τόπους, δημιούργησε ανασφάλεια και σφοδρές 
αντιδράσεις στους ντόπιους, παίρνοντας μά-
λιστα, σε ορισμένες περιοχές, όπως τα νησιά 
του Αιγαίου, τη μορφή επαναστατικών εκδη-
λώσεων. Οι κάτοικοι της Νάξου, της Σαντορί-
νης, της Αμοργού, της Τήνου και της Άνδρου 
διεκδίκησαν το δικαίωμα να εκλέγουν οι ίδιοι 
τους δικαστές τους58.  

Όσον αφορά την επί μέρους διοίκηση στο 
Αιγαίο, τα νησιά διαιρέθηκαν στις Επαρ-
χίες Νάξου, Τήνου, Άνδρου, Σάμου, Κάσου 

3.7. Οι Εθνικές Συνελεύσεις - Διοίκηση και 
δικαιοσύνη (1822-1830).

Καθώς τα πολεμικά γεγονότα σε στεριά 
και θάλασσα συνεχίζονταν με μεγάλη ένταση, 
η διοικητική οργάνωση των επαναστατημέ-
νων περιοχών ήταν πια αναγκαία. Στα πλαί-
σια αυτά συστάθηκαν σώματα πληρεξουσίων, 
οι Εθνικές Συνελεύσεις (Εθνοσυνελεύσεις), 
που αντιπροσώπευαν το έθνος, παίρνοντας 
αποφάσεις για σημαντικά θέματα, ψήφισαν 
τα πρώτα συντάγματα και ρύθμισαν την πο-
λιτειακή οργάνωση της χώρας. 

«Τοιαῦτα πρεσβεύοντες συνῆλθον εἰς Ἐπί-
δαυρον οἱ πρῶτοι νομοθέται τῆς Ἑλλάδος. Οἱ 

54 Νικόλαος Δραγούμης, Ἱστορικαὶ Ἀναμνήσεις (Αθήνα: Τυπογραφείο Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1879), 7.

νεώτεροι, οἱ εὐτυχήσαντες νὰ ἀνοίξωσι τοὺς 
ὀφθαλμοὺς πρὸς ἥλιον μὴ σκοτιζόμενον ὑπὸ 
νεφῶν δουλείας, νὰ πατήσωσι γῆν ἐλευθέραν, 
ν’ ἀναπνεύσωσιν ἀέρα ἐλεύθερον· αὐτοὶ οἱ 
κληρονομήσαντες τὸ ἀνεκτίμητον δικαίωμα 
τοῦ συνέρχεσθαι καὶ συνδιαλέγεσθαι, συζη-
τεῖν, ἀδυνατοῦσι νὰ φαντασθῶσι τὸν ἔξαλλον 
ἐνθουσιασμὸν τοῦ ἔθνους, ὅτε μετὰ τυραννί-
αν τετρακοσίων σχεδὸν ἐτῶν συνήρχετο δι’ 
ἀντιπροσώπων ἵνα βουλευθῇ κυριαρχικῶς 
περὶ τῶν οἰκείων συμφερόντων. Οἱ δ’ ἐπι-
ζήσαντες διηγοῦνται ὅτι δάκρυα ἔρρεον ἀπὸ 
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Ἀνα-
στάσεως ἀνταπεδίδοντο ἀσπασμοί».54

Οι πρώτες εθνοσυνελεύσεις έγιναν στα έντε-

3.29. Η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο, 1836 - Ludwig Michael von Schwanthaler, τοιχογραφία, Ανατολικός Τοίχος, Αίθου-
σα Ελευθερίου Βενιζέλου. Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων
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3.32. Ψήφισμα της Κυβέρνησης της Ελλάδας σχετικά με την 
συγκρότηση της Δ΄ Εθνικής Συνελεύσεως την 15 Μαΐου 1829 
και την αποστολή πληρεξουσίων (04/03/1829)

3.33. Προσωρινό Διοικητήριο Νάξου, προς 
Επαρχιακή Δημογεροντία Αμοργού, περί της 

πράξεως των εκλογέων του νησιού (26/05/1829)
3.34. Η σφραγίδα της Δημογεροντίας 
Αμοργού

Σαντορίνης, και η καθεμιά χωρίστηκε σε 
αντεπαρχίες.59 Στις αντεπαρχίες δημιουρ-
γήθηκαν θέσεις γραμματέα, υποφροντιστών 
οικονομίας, αστυνομίας και λιμενάρχου και 
στις επιμέρους κοινότητες, ορίστηκαν τρεις 
δημογέροντες, ένας ειρηνοποιός κριτής κ.ά. 
Τις επιμέρους επαρχιακές Αρχές έπρεπε να 
εποπτεύει ένα ανώτερο όργανο, αντιπροσω-
πεύοντας την κεντρική Κυβέρνηση στα νησιά 
και να εφαρμόζει τον φορολογικό νόμο. Έτσι 
δημιουργήθηκε η Αρμοστεία των Νήσων του 
Αιγαίου Πελάγους στην οποία, με το Διάταγ-
μα 1180/1-5-822, διορίστηκαν Αρμοστές το 
1822, ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, μινίστρος 
του Δικαίου, ο Βενιαμίν Λέσβιος, ο Νικόλαος 
Οικονόμου και ο Βασίλειος Γκίνης. Βασικός 
στόχος ήταν να ορίσουν τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις των κατοίκων για την συντήρηση 
του ελληνικού στόλου και γενικά τις ανάγκες 
του Αγώνα.60

3.8. Η κατάσταση στην Αμοργό στα επανα-
στατικά χρόνια.

Με την νέα διοικητική διαίρεση, η Αμορ-
γός υπαγόταν στην Αντεπαρχία Αστυπά-
λαιας, Αμοργού και Ανάφης, στην οποία 

59 Οι Αντεπαρχίες διατηρήθηκαν ως τον Απρίλιο του 1823, όταν η Β’ Εθνική Συνέλευση ψήφισε νέο οργανισμό των ελληνικών 
επαρχιών. Βλ. Ibid., 12: 216

60 Σφυρόερας, «Η Ελληνική Επανάσταση», 12:216 Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 36.

Αντέπαρχος διορίστηκε ο Δρόσος Σιγάλας. 
Οι κάτοικοι της Αμοργού ωστόσο, ιδιαιτέ-
ρως δε της Αιγιάλης, δεν αναγνώριζαν την 
εξουσία του. Αρνούμενοι να υποταχθούν στη 
Διοίκηση της Χώρας, εξέλεξαν δικούς τους 
αντιπροσώπους. Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν 
ο Πρωτονοτάριος Ζαμπέτης (σύντυχος και 
γραμματέας), ο Κωνσταντάκης Δεντρινός 
(προεστός), ο Σακελλάριος, ο Πρωτόπαπας 
Αναγνώστης Δεντρινός, ο Γεώργιος Μαγιά-
σης, ο Νικόλαος Μεντρινός και ο Νικόλαος 

3.31. Η σφραγίδα Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, Σφραγίδες Ελευθερί-
ας, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

3.30. Η υπογραφή του Δημητρίου Γαβρά
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Μπεκρής, υπεύθυνοι για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν τα χωριά της Αιγιάλης61. Παρα-
κώλυαν μάλιστα την άσκηση του ελέγχου του 
Αντεπάρχου, σαμποτάροντας τους κομιστές 
των επιστολών του Επάρχου62. Με επιστο-
λή τους προς τον πληρεξούσιο της επαρχίας 
τους Ευαγγελινό Ματζαράκη, οι κάτοικοι των 
τεσσάρων χωριών, Αιγιάλης, Στρούμπου, Λα-
γκάδας και Θολαρίων,  δήλωναν πρόθυμοι 
να συνδράμουν τον Αγώνα, ζητώντας ωστό-
σο να συγκεντρώνουν τις προσφορές τους οι 

61 Πληροφορίες για τα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Μπενάκη, καθώς και τις επιτομές των εγγράφων, παρείχε η κυρία Ειρήνη 
Καρότση, στην οποία οφείλονται ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθειά της. Βλ. Μ. Δημητριάδου, επιμ. ‘Αρχείο Αγώνος’(1806-1832). 
Από τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη – Επιτομές εγγράφων. (Αθήνα: Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη/ Ιστορικά 
αρχεία-1, 2011),1: 151, Φάκελος 4. 1822, Ιουνίου 8 & Φάκελος 4. 49, σ. 157, 1822, Ιουνίου 15.

62  Δημητριάδου, 151. Φάκελος 4. 36, 1822, Ιουνίου 5.
63  Δημητριάδου, 156. Φάκελος 4. 47, 1822, Ιουνίου 15.
64 Βασικός δημόσιος φόρος, που είχε παραμείνει από την εποχή της τουρκοκρατίας. Ένας από τους πενιχρούς πόρους της 

Επαναστάσεως. Βλ. Τάσος Λιγνάδης, «Τα οικονομικά της Επανάστασης από το 1821 ως το 1827», στο Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική Αθηνών, 1975), 12:608.

εκλεγμένοι από τα τέσσερα χωριά της Αιγιά-
λης, Κωνσταντής Δεντρινός και Παναγιώτης 
Θεολογίτης και όχι οι εκλεγμένοι από τον 
Δρόσο Σιγάλα, Νικήτας Βλαβιανός, (διάκος) 
και Δημήτριος Γαβράς63. 

Την αγανάκτησή του για την απείθεια των 
Αιγιαλιτών εξέφρασε με αναφορά του ο Σι-
γάλας προς τον Έπαρχο Σαντορίνης, εξηγώ-
ντας ότι αρνούνταν να πληρώσουν την δεκά-
τη64, δεν αναγνώριζαν τους διορισμένους από 
τους Αρμοστές επιτρόπους και δεν ήθελαν 

3.37. Πίνακας κατοίκων και παραγόμενων προϊόντων στην 
Αμοργό τα έτη 1821 και 1832. Βεβαιώνεται ότι το έτος 
1821 δεν υπήρχαν Οθωμανοί στο νησί. (26/09/1852)

3.36. Σφραγίδα της Αντεπαρχίας Αμορ-
γού, Αστυπάλαιας και Ανάφης. (Από έγ-
γραφο του 1823). 

3.35. Κατάλογος Δημογεροντικών Συμβουλίων και Διοικητηρίων των επιμέρους επαρχιών



115114

3. Ελληνική Επανάσταση - Οι Αμοργιανοί στον Αγώνα (1821-1827)3. Ελληνική Επανάσταση - Οι Αμοργιανοί στον Αγώνα (1821-1827)

ημάς και την Σαντορίνην, και και τας άλλας 
νήσους, και όχι αξιοκαταφρόνητον συμφέ-
ρον της πατρίδος.

Οι αποστάται έπεσαν εις απογνωσίαν· 
μην ελπίζοντες συγγνώμην εις τα πταίσμτά 
των ζητούν ν’ αυξήσωσιν τους συνενόχους 
των· εσκότισαν τόσον τον ευηθέστατον τού-
τον λαόν, ώστε δέν δίδει πίστιν πλέον εις τας 
πανταχόθεν ακουομένας λαμπράς ειδήσεις, 
ούτ’ εις τα γράμματα της Υπερτάτης Διοική-
σεως, αλλά συρόμενος τυφλώς εις τήν απά-
την γίνεται όργανον των κατεργασμάτων 
των. Σήμερον οι απ’ αυτούς ονομασθέντες 
σύντυχοι με τον ωπλισμένον όχλον εκυρίευ-
σαν την κοινήν καγκελλαρίαν και έχτισαν τα 
θεσπίσματα και τα αντίγραφα της τελευταί-
ας επιστολής της Υπερτ΄τατης Διοικήσεως· 
το κακόν άρχισε να διαδίδεται εις τας πέριξ 
νήσους· θέλει διαδοθή απώτερον, αν διά της 
φιλογενεστάτης προστασίας σας η Υπερτάτη 
Διοίκησις δεν προνοήση… Όσα δεν προφθά-
νει ο κάλαμός μας να παραστήση, ακούσατέ 
τα από την φιλογένειαν τού επ’ αυτώ τούτω 
αποστελλομένου σοφολογιωτάτου Νικολάου 
Χρυσογέλου και σπεύσατε εις βοήθειάν μας.

Τη 3 Αυγούστου 1822 εν Σαντορήνη

Ο έπαρχος Σαντορήνης 
Ευαγγέλης Μαζαράκης 
Ο γενικός γραμματεύς

π. Αυγερινός Ίων 68

68 Ibid., 42-43.

Με σκοπό να εμψυχώσουν τους νησιώτες 
αλλά και να καταδικάσουν τους αποστάτες, 
που αποτελούσαν θανάσιμο κίνδυνο για τον 
Αγώνα, απάντησαν οι πρόκριτοι των τριών 
μεγάλων ναυτικών δυνάμεων, με εγκύκλιο 
στις 22 Αυγούστου 1822, στην οποία μετα-
ξύ άλλων έγραφαν: «[…] καθότι βλέπομεν 
τους συναδέλφους μας Χριστιανούς να κα-
τασφάζονται πανταχόθεν υπό τας σκληράς 
μαχαίρας των Οθωμανών […] δεν είναι λοι-
πόν αισχύνη μεγάλη εις τους Έλληνας, όντας 
εις πόλεμον, όταν ήκουσαν την έφοδον τινών 
ανάνδρων Οθωμανών εις την Πελοπόννησον, 
αντί να εξαγριωθώσι διά τούτο και να ορμή-
σωσι εκ των νήσων εις την Πελοπόννησον, να 
θυσιάσωσι τους τοιούτους τολμητίαας, τινές 
εξ αυτών να κράξωσιν “η Διοίκησις διελύθη 
και ημείς δεν πληρώνομεν δέκατα”; Επειδή 
όμως εις πάσαν αμαρτίαν δίδεται συγχώρη-
σις, διά τούτο και ημείς παραβλέπομεν το 
τοιούτον αμάρτημα, ώστε αξαποστελλούσης 
της Διοικήσεως τούς τιμίους αρμοστάς κ. 
Βενιαμίν Λέσβιον, κ. Κων/νον Μεταξάν, κ. 
Νικόλαον Οικονόμου, κ. Βασίλειον Νικολάου 
Γκίνη και κ. Χ. Ιωάννην Σκαντάλην, ημείς 
αι τρεις νήσοι Ύδρα, Σπέτσαι και Ψαρά […] 
δίδομεν πάσαν δύναμιν εις αυτούς εις το να 
συνανθοίσωσι τάς συνεισφοράς, δάνεια και 
δέκατα διά νά μας προφθάσωσι χρήματα 
προς διατήρησιν του ημετέρου στόλου ενα-
ντίον του εχθρικού […].

Τους επόμενους μήνες του 1822 οι πληθυ-
σμοί των νησιών παρέμειναν αναστατωμένοι. 

να έχουν καμία σχέση με τους κατοίκους της 
Χώρας της Αμοργού. Ο Σακελλάριος και οι 
συγγενείς του θεωρούσαν ότι υποκινητές ήταν 
οι ιερείς και καλόγεροι, αρχηγός των οποίων 
ήταν ο Πρωτόπαπας. Καθώς προέβλεπαν χει-
ρότερες εξελίξεις, ζητούσαν την τιμωρία τους 
προς σωφρονισμό και των υπολοίπων65. Με 
ανοιχτή επιστολή της Προσωρινής Διοίκησης 
της Ελλάδας προειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι 
των χωριών της Αιγιάλης να δείξουν καλύτε-
ρη συμπεριφορά έναντι της Διοίκησης και να 
παραδώσουν τα χρήματα στους Αρμοστές, οι 
οποίοι έρχονταν από τη Σαντορίνη66. 

3.9. Αναταραχές και εσωτερικές συγκρού-
σεις στα νησιά το 1822.

Ενώ η ατμόσφαιρα στα νησιά ήταν αρκετά 
τεταμένη λόγω των εσωτερικών προβλημά-
των, στις αρχές των καλοκαιρινών μηνών του 
1822 το κλίμα οξύνθηκε ακόμα περισσότερο. 
Αυτή τη φορά ευθύνονταν διάφορες φήμες 
που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν σχετικά 
με μια επικείμενη κάθοδο του τουρκικοαι-
γυπτιακού στόλου καθώς και την άφιξη του 
Δράμαλη έξω από το Ναύπλιο. Οι ειδήσεις 
αυτές, όπως είναι φυσικό, θορύβησαν τους 
νησιώτες, οι οποίοι σταμάτησαν να συνει-
σφέρουν οικονομικά στον Αγώνα, όπως πε-
ριέγραψε χαρακτηριστικά ο πρόκριτος της 
Μήλου στην επιστολή του προς του Υδραί-
ους, στις 15 Ιουλίου 1822: «[…] Ημείς, ευ-
γενέστατοι άρχοντες, ύστερον από τοιαύτα 

65 Δημητριάδου, 157. Φάκελος 4. 48, 1822, Ιουνίου 15.
66 Δημητριάδου, 236. Φάκελος 6. 79, 1822.
67 Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 37-39.

απευκταία ακούσματα, δεν έχομεν πλέον την 
ευκολίαν διά να συνάξωμεν εκείνο όπου οι 
συμπατριώται μας πρόθυμοι επροσέφερον εις 
το γένος […]. Αυτά όλα εμποδίζουν τον κα-
θένα από το να προσφέρη εκείνο οπού χρε-
ωστεί ή προαιρείται και βιάζουν να δοθεί 
εις φροντίδα της ιδίας σωτηρίας, την οποία 
πουθενά δεν ευρίσκει. [...]».67

Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1822 
η αγωνία για τους νησιώτες εντάθηκε, κα-
θώς κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, 
έκανε την εμφάνισή του έξω από τα Ψαρά 
και την Ύδρα ο τουρκικός στόλος, ο οποίος 
πλέοντας γύρω από την Πελοπόννησο άρα-
ξε στην Πάτρα. Ο ελληνικός στόλος κινήθηκε 
αμέσως και συγκεντρώθηκε στα νοτιοανατο-
λικά παράλια της Πελοποννήσου, όπου στις 
8 Σεπτεμβρίου έφτασε ο εχθρικός στόλος 
και ξεκίνησαν οι  εχθροπραξίες. Έπειτα από 
μεγάλες απώλειες, ο τουρκικός στόλος ανα-
γκάστηκε να διαφύγει στα νερά του Αιγαί-
ου. Εκπροσωπώντας τους κατατρομαγμένους 
νησιώτες της Επαρχίας Σαντορίνης, συνεπώς 
και τους Αμοργιανούς, ο έπαρχος Σαντορίνης 
Ευάγγελος Μαζαράκης έγραψε στους Υδραί-
ους στις 3 Αυγούστου 1822:

«Προς τους ευγενεστάτους προύχοντας 
της Ύδρας

Αι στιγμαί μας φαίνονται αιώνες έως να 
ιδώμεν την προσδοκωμένην επιστροφήν των 
εξοχωτάτων αρμοστών· αύτη μόνη σώζει και 
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τον φυγάδευσαν στη Μήλο. Από εκεί έστειλε 
επιστολή στην Ύδρα περιγράφοντας τα κα-
θέκαστα. Οι Υδραίοι έστειλαν αμέσως, στις 4 
Ιουλίου 1823, μια αυστηρή προειδοποιητική 
επιστολή: «τινές κακούργοι δημεγέρται, φί-
λοι αναμφιβόλως ή μισθωτοί του αιμοβόρου 
τυράννου […] έφτασαν με τας μιαράς των 
μηχανίας και συκοφαντίας να διεγείρουν και 
να εφοπλίσουν τον λαόν σας εναντίον του 
καλλιωτέρου φίλου σας, του σοφολογιωτάτου 
Νικολάου Χρυσογέλου, του οποίου διά τό-
σους χρόνους εθαυμάσατε τας αρετάς, δι’ ων 
ετίμησε την πατρίδα σας. Εις μίαν στιγμήν 
αλησμονήσατε τας ευεργεσίας του ανδρός 
τούτου, την ανατροφή την οποίαν έδωκεν εις 
τα τέκνα σας, δίδοντες ακρόασιν μόνον εις 
τους αναξίους αυτού συκοφάντας […] Προ-
σέχετε λοιπόν […] να σέβεσθε τον έπαρχόν 
σας αι τους λοιπούς συνυπουργούς, να πεί-
θεσθε εις τους νόμους και τας επιταγάς της 
Διοικήσεως, να προετοιμάσετε τα δέκατα διά 
να τα παραδώσετε εις τους απεσταλμένους 
[…]. Έχετε προ οφθαλμών ότι από την πλη-
ρωμήν των δεκάτων ουδείς Έλλην ή ξένος 
εξαιρείται εκ των κατοικούντων την Ελλάδα 
και κατεχόντων τι εκ του Ελληνικού εδάφους, 
και ότι οι κατά παραμικρόν εναντιούμενοι ή 
συμβουλεύοντες παραμικράν εναντίωσιν, ού 
μόνον θέλουν τιμωρηθή αυστηρώς, αλλά θέ-
λουν πληρώσει και τα έξοδα οποίας ναυτικής 
δυνάμεως βιασθώμεν να κινήσωμεν διά την 
εκτέλεσιν των νόμων και των επιταγών της 
Υπερτάτης Διοικήσεως».70

Στις υπόλοιπες Κυκλάδες η κατάσταση 

70 Αρχείο Ύδρας. 9 (1928), 133-134, βλ.Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», ό.π., 55-57.
71 Εννοεί τον ελληνικό στόλο

δεν ήταν καλύτερη. Οι κάτοικοι των μικρό-
τερων νησιών αφενός είχαν ενοχληθεί ιδιαί-
τερα από την επάνδρωση των Επαρχιών με 
άγνωστα σε αυτούς πρόσωπα, αφετέρου η 
επιστολή του Ιωάννη Βασιλείου από τη Μήλο 
προς τους Υδραίους, την 6η Ιουλίου είναι εν-
δεικτική για την κατάσταση που επικρατούσε 
και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: «Τα 
νησιά τούτα, κύριοι, αν δεν είχαν την ελπίδα 
της θαλασσίου δυνάμεως,71 δεν απεφάσιζαν 
να ενωθώσι εις την αποστασίαν· τώρα παρη-
μελήθησαν και μένουν υπό την διάκρισιν της 
εχθρικής μάχαιρας· ποίος θα απολογηθή εις 
τον Θεόν διά το χύσιμον τόσου αθώου αί-
ματος χριστιανικού; όχι βέβαια εκείνοι προς 
τους οποίους ήλπισαν. Μη τάχα, αν ο εχθρός 
καταστρέψη τας μικράς νήσους, θέλουν φυλα-
χθεί αι μεγάλαι; όχι βέβαια. Δεν είναι μοναχή 
η δύναμις της Ύδρας να σώση την Ύδραν· 
μήτε εκείνη τών Σπετζών τας Σπέτζας και 
η των Ψαρών τα Ψαρά. Όλαι ενωμέναι και 
των τριών νήσων αι δυνάμεις, χωρίς να βο-
ηθηθούν από τάς άλλας νήσους, πάλι μικραί 
είναι ανίκανοι. Όταν οι εχθροί καθυποτάξουν 
τας άλλας νήσους, τότε αι ιδικαί σας χά-
νουν εκείνην την απόλαυσιν όπου ημπορούν 
να έχουν, την οποίαν αγκαλά και ευγενεία 
σας νομίζετε μικράν και ακούσιον, εγώ σας 
την παραστήνω μεγάλην, πλην όταν δεν την 
τρώγουν οι έπαρχοι, αντέπαρχοι, γραμματείς, 
αστυνόμοι και λοιποί […] Καταγινόμεθα εις 
μίμησιν της διοικήσεως τηε Ευρώπης χωρίς 
να στοχασθώμεν ότι μας ελλείπουν οι τρό-
ποι της. Η Πελοπόννησος ενθυμήθη να μας 

Εχθρικές ναυτικές μοίρες έπλεαν συχνά κο-
ντά στα νησιά, ενώ παράλληλα οι αντίθετοι 
στην Επανάσταση επιβάρυναν το κλίμα αβε-
βαιότητας, διαδίδοντας φήμες για επικείμε-
νες καταστροφές. Επιπλέον η προσπάθεια 
της Διοίκησης να συγκεντρώσει χρήματα για 
τις ανάγκες του στόλου, η άφιξη πολλών προ-
σφύγων και το επισιτιστικό πρόβλημα οδή-
γησαν τους νησιώτες σε απελπιστική θέση. Η 
γενική αυτή αναστάτωση εξηγεί σε μεγάλο 
βαθμό τη δυσκολία των επαναστατημένων 
Ελλήνων να συνεχίσουν τους αγώνες τους.69

3.10. Η κατάσταση στις Κυκλάδες το 1823. 

Έπειτα από μεγάλες και μικρότερες συ-
γκρούσεις στις θάλασσες του Αιγαίου, οι 
οικονομικοί πόροι του ελληνικού στόλου 
εξαντλήθηκαν, έτσι τα ελληνικά πλοία, την 
άνοιξη του 1823, αναγκάστηκαν να αγκυρο-
βολήσουν στις βάσεις τους. Οι πληρεξούσιοι 
και παραστάτες των Κυκλάδων και Σπορά-
δων, σε σύσκεψη στο Άστρος, αποφάσισαν να 
δώσουν λύση στο πρόβλημα ζητώντας από τα 
νησιά εκούσια συνεισφορά στο εθνικό ταμείο. 
Συγκεκριμένα συνέταξαν έναν κατάλογο με 
τα νησιά από τα οποία θα συγκεντρώνονταν 
11.000 γρόσια, με σκοπό ο ελληνικός στόλος 
να αναλάβει και πάλι δράση. Ο νησιωτικός 
λαός, παρά την οικονομική δυσχέρεια, αντα-
ποκρίθηκε στην έκκληση βοήθειας και συ-
γκέντρωσε τα χρήματα που ζητήθηκαν, όμως 
άλλες ήταν οι βουλές των αρχόντων: τα χρή-
ματα δεν παραδόθηκαν έγκαιρα και ο στόλος 
παρέμεινε αγκυροβολημένος.

69 Ibid., 46, 51-53

Σε αρκετά νησιά οι Γάλλοι πρόξενοι, με 
πρωτεργάτη τον πρόξενο της Μήλου Λου-
δοβίκο Μπρεστ, υποκινούσαν το αντιεπα-
ναστατικό πνεύμα, πείθοντας τους προκρί-
τους αρκετών νησιών να μην παραδώσουν 
τα χρήματα για την ενίσχυση του Αγώνα, 
αλλά να τα κρατούν. Βασικό επιχείρημά 
τους ήταν πως, στην περίπτωση που τα νη-
σιά τους απειληθούν από τον τουρκικό στό-
λο, θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν 
ως χαράτσια, εξαγοράζοντας την εύνοια του 
Τούρκου ναυάρχου και δηλώνοντας υποτα-
γή στον Σουλτάνο. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση των οικογενειών της Σίφνου Μά-
τσα και Μπάου, οι οποίες προκειμένου να μη 
χάσουν τα προνόμια που απολάμβαναν επί 
τουρκοκρατίας, ως πρόξενοι της Γαλλίας και 
της Αγγλίας αντίστοιχα, έφτασαν στο σημείο 
να οργανώσουν ένοπλη ομάδα, προκειμένου 
να εξουδετερώσουν τους υποστηρικτές της 
Επανάστασης. 

Φυσικά δεν έλειψαν οι προπαγανδιστικές 
κινήσεις και η διαρροή ψευδών ειδήσεων, με 
στόχο την διάβρωση της φήμης των ηγετών 
των Επαναστατών, όπως ο Σίφνιος διδά-
σκαλος Χρυσόγελος, ο οποίος κατηγορήθηκε 
για εκμετάλλευση του πατριωτικού αισθή-
ματος των νησιωτών και οικειοποίησης των 
χρημάτων τους. Αποκορύφωμα του μένους 
των αντιτιθεμένων στην  επανάσταση ήταν 
η οργάνωση της δολοφονίας του Χρυσόγε-
λου στις 10 Ιουνίου 1823, ενώ επρόκειτο να 
συμμετάσχει στη συνέλευση του μοναστηριού 
της Φυτείας. Ευτυχώς το σχέδιο μαθεύτηκε 
έγκαιρα από τους συντρόφους του, οι οποίοι 
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3.38. Μετά την καταστροφή των Ψαρών - Νικολάου Γύζη (π. 1842-1900). Λάδι σε μουσαμά, 133 εκ. x 188 εκ. Εθνική Πινα-
κοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα

στείλει επάρχους, γραμματείς και αστυνό-
μους· δεν μας ενθυμείται όμως μεθαύριον 
όπου θέλει μας κόπτουν και σκλαβώνουν οι 
εχθροί· αδιαφορεί, κοιμάται και οι νησιώται 
τρέφουν επάρχους με μαγείρους, τζιμπου-
κτζήδες, γραμματείς, αστυνόμους και όσους 
άλλους. Να τους διώξουν φοβούνται μήπως 
η Ύδρα κάμη εκδίκησιν […] Οι νησιώται πρό-
θυμοι ήθελε δώσουν την δυνατήν βοήθειαν 
εις την θαλασσίαν σας δύναμιν, αν έβλεπαν 
ένωσι και πρόνοιαν δι’ αυτούς [...]»72

3.11. Η Επανάσταση το 1824 – Η κατα-
στροφή της Κάσου και των Ψαρών - Η ναυ-
μαχία του Γέροντα.

Στις αρχές του 1824 την ανησυχία των νη-
σιωτών για τα εσωτερικά προβλήματα και 
την έλλειψη πόρων ενίσχυσαν οι ειδήσεις 
πως οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι έκαναν με-
γάλες ναυτικές προετοιμασίες, με σκοπό να 
καταστρέψουν ολοκληρωτικά τον ελληνικό 
στόλο. Αν το κατάφερναν αυτό, οι χερσαί-
ες επιχειρήσεις θα ήταν καταδικασμένες για 
την ελληνική πλευρά, καθώς ο ανεφοδιασμός 
των ελληνικών στρατευμάτων προερχόταν σε 
μεγάλο βαθμό από τη θάλασσα.  Καθώς ήταν 
βέβαιο πως τα νησιά θα αποτελούσαν τον 
πρώτο στόχο, οι πρόκριτοι της Ύδρας τον Ια-
νουάριο του 1824 έστειλαν έκκληση βοήθειας 
στους κατοίκους όλων των ελληνικών νησιών: 

72 Αρχείο Ύδρας. 9 (1928), 258-259, βλ.Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 59.

«Προς τους κατοίκους άπαντας των Ελ-
λήνων νήσων.

Η σεβαστή Προσωρινή Διοίκησις θέλου-
σα με πατρικήν προμήθειαν να προσοικονο-
μήση τα αναγκαία προς την έκπλευσιν του 
Εληνικού στόλου, διώρισε και πέμπει προς 
τας νησιακάς επαρχίας όλας επιτροπήν πλη-
ρεξουσίων συγκειμένην από άνδρας αξίους 
και εναρέτους εκ των τριών ναυτικών νήσων 
διά να περιορίση με φρόνιμον οικονομίαν τα 
έξοδα και να συνάξη τας νομίμους προσό-
δους εκάστης επαρχίας.

Αδελφοί νησιώται, εφέτος ο εχθρός μέλ-
λει να κάμη εναντίον μας τους τελευταίους 
αγώνας του· θέλει μεταχειρισθή εις αυτούς 
τάς δυνάμεις του όλας, καθότι εάν δεν μας 
νικήση εφέτος, ούτε ελπίδα έχει πλέον διά 
να αντιπαραταχθή με ημάς. Ημείς θεία χά-
ριτι τον ενικήσαμεν και εματαιώσαμεν τους 
σκοπούς οσάκις εδυνήθημεν να κινήσωμεν 
τα πλοία μας κατ’ αυτού. Ας κάμωμεν και 
εφέτος όλα τα δυνατά μας. Ημείς αφιερώ-
νομεν και εφέτος τα καράβια μας και τους 
ναύτες μας· σεις δε προθυμοποιηθήτε να 
εκτελέσετε ακριβώς τας επιταγάς της Διοι-
κήσεως. Ούτος είναι ο μόνος δρόμος διά ν’ 
ασφαλίσωμεν μίαν φοράν διά πάντα τας ιδι-
οκτησίας μας, τας οικογενείας μας, τα τέκνα 
μας, την ύπαρξίν μας και διά να ιδώμεν το 
Ελληνικόν έθνος τέλος πάντων ανεξάρτητον 
και την χριστιανικήν ημών πίστιν θριαμ-
βεύουσαν κατά των βαρβάρων οπαδών του 
ψευδοπροφήτου.
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3.39. Χάρτης της ναυμαχίας του Γέροντα, 1824 – Μιχαήλ Γούδας (1868-1931) 

3.41. Εμπρησμός της οθωμανικής Φρε-
γάτας στον Γέροντα. Έργο του Γ.Κ. 
Μιχαήλ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αθήνα)

Όποιος ζητήση να μας μακρύνη κατά πα-
ραμικρόν από τον σωτήριον τούτον δρόμον, 
πρέπει να νομίζεται εχθρός της υπάρξεώς 
μας, της ιεράς ημών πίστεως και της ευδαι-
μονίας του Ελληνικού έθνους· ως τοιούτος 
δε θέλει καταδιωχθή δικαίως από όλας τάς 
εθνικάς δυνάμεις και θέλει τιμωρηθή με όλην 
την αυστηρότητα των νόμων

Ύδρα τη 21 Ιανουαρίου 1824
Οι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας73

Ο φόβος για την επικείμενη καταστροφή 
έφερε αποτελέσματα και οι νησιώτες αντα-
ποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για οικονομική 
βοήθεια. Η κατάσταση όμως ανάμεσα στους 
Έλληνες ολοένα γινόταν και δυσχερέστερη. Η 
πολιτική κρίση που υπέβοσκε από το πρώ-
το έτος της Επανάστασης και είχε οξυνθεί 
το 1823, στις αρχές του 1824 εξελίχθηκε σε 
εμφύλιο πόλεμο74 με κέντρο την Πελοπόν-
νησο. Φυσικά τα νησιά δεν μπορούσαν να 
μείνουν ανεπηρέαστα. Οι αντιδράσεις και η 
αμφισβήτηση των εκπροσώπων της Προσω-
ρινής Διοίκησης, που υφίσταντο στην Αμοργό 
ήδη από το 1822, συνεχίζονταν. Αντίστοιχη 
ήταν η κατάσταση και σε άλλα νησιά των 
Κυκλάδων, όπως στη Σίφνο, όπου αποφασί-
στηκε να ζητηθεί από τους προκρίτους και 
καπεταναίους της Ύδρας να στείλουν μερικά 
πλοία στα νησιά, ώστε να τονώσουν το ηθικό 
των κατοίκων τους και να ματαιωθούν τυχόν 
αντιδράσεις.75

73 Αρχείο Ύδρας. 10 (1928), 32-33. Βλ. Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 67-68
74 Δέσποινα Κατηφόρη, «Τα πολιτικά γεγονότα ως τον Ιούνιο (1824)», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική 

Αθηνών, 1975), 12:324.
75 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Τόμος Α’ (1857), 295-296.
76 Βλ. παρακάτω Πρόσφυγες στην Αμοργό - Κασιώτες.

Οι φόβοι των νησιωτών για επάνοδο των 
εχθρικών ναυτικών δυνάμεων επιβεβαιώθη-
καν λίγο αργότερα, καθώς ο Αγώνας των 
Κρητικών καταπνίγηκε και η Κρήτη υποτά-
χθηκε ολοκληρωτικά. Επίσης, το καλοκαίρι 
του 1824 ο αιγυπτιακός στόλος κατέστρε-
ψε ολοσχερώς την Κάσο76 και ο τουρκικός 
κατέσφαξε τον λαό των Ψαρών, γράφοντας 
μερικές από τις πιο δραματικές  σελίδες της 
Ελληνικής Επανάστασης. Έπειτα από πολ-
λές ναυμαχίες στα νερά του Αιγαίου, μερι-
κές επιτυχημένες για την ελληνική μεριά και 
άλλες όχι, οι δύο αντίπαλοι στόλοι βρέθηκαν 
αντιμέτωποι στα Τσάταλα (κόλπος του Γέ-
ροντα), απέναντι από την Λέρο, όπου θα έδι-
ναν την μεγαλύτερη ναυμαχία της Ελληνικής 
Επανάστασης.

Ο ελληνικός στόλος είχε αγκυροβολήσει 
στον κόλπο του Γέροντα. Η ξαφνική νηνε-
μία έφερε τον Μιαούλη σε δύσκολη θέση, 
ακινητοποιώντας τα πλοία του. Ο εχθρικός 
στόλος, βρίσκοντας ευκαιρία, ενεπλάκη σε 
αψιμαχίες με τα πυρπολικά του Παπανικο-
λή, του Ματρόζου και του Πιπίνου, τα οποία 
κάηκαν ολοσχερώς. Για καλή τύχη της ελλη-
νικής πλευράς, ο ευνοϊκός άνεμος βοήθησε 
τον Μιαούλη να βγάλει από τον κόρφο του 
κόλπου τα πλοία του. Αυτή ήταν η αρχή μίας 
από τις σκληρότερες ναυμαχίες του Αγώνα, 
της οποίας το αποτέλεσμα,  οι αρχηγοί των 
αντιπάλων καταλάβαιναν πως θα έκρινε το 
μέλλον της Επανάστασης. 
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στους νησιώτες και δεν τους επέβαλε υπερ-
βολικές φορολογίες. Ο Αγώνας για το κοινό 
καλό είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο προσο-
χής των νησιών, γι’ αυτό, όταν ο Κ. Μεταξάς 
επισκέφτηκε τα νησιά για να κάνει στρα-
τολόγηση νέων πολεμιστών, η ανταπόκριση 
ήταν πολύ ικανοποιητική. 

 Επιπλέον οι νησιώτες είχαν αρχίσει 
αυτοβούλως να συγκεντρώνουν χρήματα για 
τον Αγώνα. Χαρακτηριστική είναι η συμβολή 
των μονών των Κυκλάδων. Τα σταυροπηγια-
κά μοναστήρια της εκκλησιαστικής επαρχίας 
Σιφνομήλου, στην οποία, την περίοδο αυτή, 
υπαγόταν και η Εκκλησία της Αμοργού, λόγω 
των πολεμικών γεγονότων δεν μπορούσαν να 
αποστείλουν στο Πατριαρχείο τους συμβο-
λικούς φόρους που απέδιδαν κάθε χρόνο. 
Οι φόροι λοιπόν μιας ολόκληρης πενταετίας, 
συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στον ει-
δικό απεσταλμένο της Διοίκησης, Σωφρόνιο 
Καμπανάκη, όπως φαίνεται από το εξής κα-
τάστιχο:

81 Γενικά Αρχεία του Κράτους/Υπουργείο Θρησκείας. Α-VI-4(δ). Μοναστηριακά. Βλ. Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της 
Ελληνικής Επαναστάσεως», 86.

«Αριθ. 4684

Κατάστιχον των ετησίων σταυροπηγιακών 
Μοναστηρίων τών εν ταις Νήσοις του Αιγαί-
ου Πελάγους κειμένων.
Τη 3 Μαρτίου 1825
εν Ναυπλίω [Τ.Σ.]

Ο Γεν. Γραμματεύς 
Δανιήλ Γεωργόπουλος

Αμοργός: ηγούμενος Χοζοβιώτισσας.  250 γρ.
Αστυπάλαια: Γεώργιος Ρουσέτος. 25 γρ.
Ανάφη: ηγούμενος Καλαμιώτισσας. 100 γρ.
Σέριφος: ηγούμενος Ταξιαρχών. 75 γρ.
Σίφνος: μοναστήρι μογγού. 7’’20 γρ.
Μήλος: ηγούμενος Αγίας Μαρίνης. 100 γρ.
Μύκονος: μοναστήρι Τουρλιανής. 125 γρ.

Τη 12 Απριλίω 1826
Εν Ναυπλίω   Ο Γεν. Γραμματεύς

Ιωάσαφ Βυζάντιος»81

Ο συνεχής κανονιοβολισμός των Ελλήνων 
προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον οθωμανικό 
στόλο. Πολλά οθωμανικά πλοία πυρπολήθη-
καν, ενώ τα πυρπολικά των Υδραίων Γεωρ-
γάκη Θεοχάρη (Παπαντώνη) και Κυριάκου 
Βατικιώτη ανατίναξαν μια τυνησιακή φρεγά-
τα με σαράντα τέσσερα κανόνια. Ο οθωμα-
νικός στόλος διασπάσθηκε και η ναυαρχίδα 
των Αιγυπτίων, στην οποία επέβαινε και ο 
Ιμπραήμ, έσβησε τους φανούς της, για να 
περάσει απαρατήρητη από τους Έλληνες. 
Στο τέλος της ημέρας ο τουρκοαιγυπτιακός 
στόλος αποσύρθηκε προς την Κω ενώ ο ελ-
ληνικός παρέμεινε στον Γέροντα.77 Η Ελλη-
νική Επανάσταση, αν και εξασθενημένη, είχε 
καταφέρει να επιβάλει την ύπαρξή της και 
τα μηνύματά της ταξίδευαν στην Ευρώπη, 
ενισχύοντας το φιλελληνικό ρεύμα. 

3.12. Η Επανάσταση τα έτη 1825-1826 – 
Η δράση του ελληνικού στόλου

Η έναρξη του έτους 1825 βρήκε την Ελλά-
δα σε πολύ άσχημη κατάσταση,  τα χρήματα 
που είχαν καταφέρει οι Έλληνες να εξοικο-
νομήσουν  για τις ανάγκες της Επανάστασης 
από την πρώτη δόση των ευρωπαϊκών δανεί-
ων, είχαν κιόλας εξανεμιστεί, εξαιτίας του 
δεύτερου εμφυλίου πολέμου, που είχε μόλις 
τελειώσει. Επιπλέον, επειδή η προσοχή της 
Κυβέρνησης είχε στραφεί στην αντιμετώπιση 
των εσωτερικών δυσχερειών, η άμυνα και ο 

77 Ελένη Κούκκου. Iστορία του Eλληνικού Έθνους, 12: 368-370.
78 Για την πτώση της Σφακτηρίας, βλ. παραπάνω κεφάλαιο: Η έναρξη της Επανάστασης στα νησιά.
79 Βακαλόπουλος, «Η Ελληνική Επανάσταση», 12: 373, 376-383.
80 Ibid., 383-384

εφοδιασμός των κάστρων, στα παράλια της 
Πελοποννήσου, είχε παραμεληθεί. Οι Τούρκοι 
και οι Αιγύπτιοι, με επικεφαλής τον ικανό 
και επίμονο Ιμπραήμ, είχαν αποφασίσει να 
επωφεληθούν από τις εσωτερικές ανωμαλίες. 
Ο Ιμπραήμ ενεργώντας συστηματικά, με την 
οργάνωση πολλών αποβάσεων στην Πελο-
πόννησο, και καταλαμβάνοντας στρατηγικές 
θέσεις, όπως το Νεόκαστρο και η Σφακτη-
ρία78 κατάφερε να θέσει σε δοκιμασία την 
Ελληνική Επανάσταση.79

Μετά τις επιτυχίες του αιγυπτιακού στό-
λου στο Νεόκαστρο και τη Σφακτηρία, ο 
ελληνικός συσπειρώθηκε αμέσως γύρω από 
την Ύδρα και τις Σπέτσες, καθώς ήταν βέ-
βαιο πως θα αποτελούσαν τον επόμενο στό-
χο. Πράγματι ο τουρκικός στόλος έκανε την 
εμφάνισή του και στις 23 Μαΐου 1825, στο 
στενό μεταξύ του ακρωτηρίου Κάβο Ντόρο 
(Καφηρέα) και Άνδρου, δόθηκε ένας από 
τους σκληρότερους θαλάσσιους αγώνες. Το 
αποτέλεσμα ήταν ολέθριο για τον τουρκικό 
στόλο, μετρώντας πάνω από 1000 νεκρούς 
και χάνοντας πάμπολλα πολεμοφόδια και 
πλοία. Η νίκη των ελληνικών πλοίων ήταν 
πανηγυρική και αναπτέρωσε το ηθικό των 
Ελλήνων.80

Στο μεταξύ στις Κυκλάδες το κλίμα ομό-
νοιας είχε κυριαρχήσει και το ηθικό των νη-
σιωτών είχε τονωθεί. Σε αυτό είχε συμβάλει 
η Κυβέρνηση, η οποία είχε προσαρμοστεί στη 
νέα κατάσταση πραγμάτων και λαμβάνοντας 
διάφορα μέτρα έδινε μεγαλύτερη ελευθερία 
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Οι πολεμικές συγκρούσεις κατά την Επανά-
σταση του 1821-1830 ανάγκασαν τους κα-
τοίκους πολλών περιοχών της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, επαναστατημένων και μη, να 
καταφύγουν στα απελευθερωμένα ελληνικά 
εδάφη. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η 
Αμοργός έγινε ένα από τα καταφύγια των δι-
ωγμένων. Τα κύματα προσφύγων, που έφτα-
ναν διαδοχικά στις νέες περιοχές, προκάλε-
σαν σημαντικές αλλαγές και δημιούργησαν 
προβλήματα που έχρηζαν άμεσης μέριμνας. 
Το σοβαρό αυτό ζήτημα αντιμετωπίστηκε αρ-
χικά με στοιχειώδη περίθαλψη, όπως προέ-
βλεψαν τα σχετικά ψηφίσματα των Γ΄, Δ΄ και 
Ε΄ Εθνοσυνελεύσεων. 

Αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του 
το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας, η ανακού-
φιση των προσφύγων τέθηκε σε προτεραιό-
τητα. Για τον σκοπό αυτό προχώρησε ευθύς 
σε ενέργειες, όπως η λεπτομερής καταγρα-
φή τους, η ίδρυση του Ορφανοτροφείου της 
Αίγινας και η προσπάθεια αποκατάστασής 
τους, παρέχοντας εθνικές γαίες, με σκοπό την 
ίδρυση αγροτικών συνοικισμών. Τα επόμε-
να χρόνια, κατά τις δεκαετίες του 1830 και 
1840, οι προσπάθειες για αποκατάσταση των 

1 Νίκος Ανδριώτης, «Κρήτες πρόσφυγες κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της επανάστασης του 1821», στο Πεπραγμένα του 
ΙΒ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 1-3 (Ηράκλειο: ΕΚΙΜ, 2018).

προσφύγων εντάθηκαν και έγιναν πιο συντο-
νισμένα.1

Την κατάσταση των προσφύγων στην 
Αμοργό περιέγραψε ο Αμερικανός εθελοντής 
γιατρός Samuel Howe, ο οποίος βρισκόταν 

4. Πρόσφυγες και μετανάστες στην Αμοργό.

4.1. Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδί-
στριας (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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του 1824, υπό τον Οθωμανό ναύαρχο Ισμαήλ 
Γιβραλτάρ, διοικητή του αιγυπτιακού στόλου, 
τρεις φρεγάτες και δέκα κορβέτες απέπλευ-
σαν από την Αλεξάνδρεια και πολιόρκησαν 
την Κάσο στις 14 Μαΐου 1824. 

Έπειτα από την αποτυχία της εκστρατεί-
ας, ο οθωμανικός στόλος επέστρεψαν στην 
Κρήτη, όμως επέστρεψε την 7η Ιουνίου επι-
χειρώντας ξανά. Έπειτα από προδοσία κά-
ποιου Ζαχαριά, ο οποίος τους υπέδειξε ένα 
αφρούρητο σημείο, αποβιβάσθηκαν στο νησί 
και επιδόθηκαν σε δηώσεις, σφαγές και αιχ-
μαλωσίες. Ελάχιστοι  απέμειναν στο νησί 
μετά την καταστροφή, όμως κι αυτοί σκορ-
πίστηκαν στα γύρω νησιά αμέσως μετά την 
είδηση ότι ο Μωχάμετ Άλυ θα τους μετέφερε 
στην Αλεξάνδρεια και θα τους χρησιμοποι-
ούσε στο ναυτικό του. Η καταστροφή και η 
ερήμωση ήταν οριστική και το κατόρθωμα 
για τους Οθωμανούς ήταν σπουδαίο, αναγρά-
φοντάς το, μαζί με άλλες νίκες τους, σε μαρ-
μάρινη πλάκα στην Ακρόπολη του Καΐρου.

Σε διάφορα νησιά κατέφυγαν οι Κάσιοι 
πρόσφυγες, όμως οι περισσότεροι συγκε-
ντρώθηκαν στην Αμοργό και συγκεκριμένα 
στο λιμάνι των Καταπόλων. Οι έμπειροι αυ-
τοί ναυτικοί αναγνώρισαν ότι το ευρύχωρο 
αυτό φυσικό λιμάνι αποτελούσε καλό κατα-
φύγιο για τους ίδιους και τα εναπομείνα-
ντα πλοία τους. Ο Ν. Ιγγλέσης, Έπαρχος Ίου, 
Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου (Φολε-
γάνδρου), ενώ βρισκόταν στην Αμοργό και 
αφού έφτασαν στο νησί Κάσιοι πρόσφυγες 
την 4η Ιουνίου,  έστειλε επιστολή στους προ-
κρίτους της Ύδρας, ειδοποιώντας τους για 

3 Διονύσιος Κόκκινος, 4:217.

την καταστροφή της Κάσου (την 27 Μαΐου 
1824).3

Η περιπέτεια των κατοίκων της πολυπα-
θούς Κάσου συνεχιζόταν για πολλά ακόμα 
χρόνια, καθώς το 1834 καταφτάνει στην 
Αμοργό νέο κύμα προσφύγων, αυτή τη φορά 
μαζί με κατοίκους της Σύμης, όπως δηλώνε-
ται στην επιστολή του Επάρχου Θήρας προς 
την Δημογεροντία Αμοργού:

«Έπαρχος Θήρας (Θήρα) προς την Δημο-
γεροντίαν Αμοργού,

αριθμ. 3608, 
20 Δεκεμβρίου 1834

Περί των μεταναστευόντων Κασίων και 
Συμαίων κατ’ επανάληψιν

Από αναφοράν του αυτόθι λιμενοφύλακος 
της 5 του λήγοντος, δι’ης ζητεί οδηγίας τι να 
πράξη περί των μεταναστευόντων Κασσί-
ων, υποπτεύομαι ότι δεν εβάλατε εις καμ-
μίαν ενέργειαν όσας διαταγάς σας έστειλε 
το επαρχείον περί  μεταναστευόντων Κασ-
σίων και Συμαίων. Διά της από 3 9βρίου… 
υπ’ αρ. 3356 3357 μάλιστα προσκλήσεως το 
Επαρχείον σας επροσκαλούσε να γνωστο-
ποιήσετε άνευ αναβολής την κατάστασιν 
εις την οποίαν ευρίσκεται η μετανάστευσις 
των Κασσίων και Συμαίων, και να διευθύνετε 
εις αυτό ονομαστικόν κατάλογον των μέχρι 
τούδε μεταναστευσασών οικογενειών με την 
ακριβή καταγραφήν των συγκροτούντων 
αυτάς ατόμων, και με την διαστολήν των 
αρρένων και των θηλυκών∙ και προς τούτοις 

στην Ελλάδα από το 1825 έως το 1827 και 
υπηρέτησε για ένα διάστημα στο ατμοκίνητο 
πολεμικό πλοίο «Καρτερία». Στις 9 Σεπτεμ-
βρίου 1826 η «Καρτερία» άραξε στα Κατά-
πολα, όπου ο γιατρός αντίκρισε την φτώχεια 
που είχαν προκαλέσει στο νησί οι ληστρικές 
επιδρομές των πειρατών. Ιδιαίτερη εντύπωση 
του έκαναν οι πρόσφυγες από την Κρήτη, τα 
Ψαρά και τη Χίο, οι οποίοι ζούσαν εξαθλι-
ωμένοι και ρακένδυτοι σε καλύβες και σπη-
λιές. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως, για να 
ικανοποιήσουν την πείνα τους, έψαχναν να 
φάνε οστρακοειδή στην παραλία.2

2 Κυριάκος Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21 (Αθήνα: Στάχυ, 1999), 5:370-371.

4.1. Κάσιοι

Πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο της 
θάλασσας κατείχε, μεταξύ άλλων, και το 
νησί της Κάσου. Ο στόλος της, που μετρούσε 
πάνω από 100 πλοία, έπλεε από τα παράλια 
της Κρήτης, ως και την Αίγυπτο, πλήττοντας 
εχθρικά πλοία και αποκλείοντας λιμάνια, 
προκαλώντας τον φόβο αλλά και την οργή 
των Τουρκο–αιγυπτίων και δη του Μωχάμετ 
Άλυ, βαλή της Αιγύπτου. Συνεπώς η δράση 
των Κασίων ναυμάχων έπρεπε οπωσδήποτε 
να τερματιστεί και η απόφαση για την κατα-
στροφή της Κάσου ήταν γεγονός. Τον Απρίλιο 

4.2. Κατάπολα - Frédéric Boissonnas 1919
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Αμοργό θεωρείται αξιόλογη.5 Ωστόσο παρ’ 
όλες τις διαβεβαιώσεις, δεν έγιναν ιδιαίτερες 
προσπάθειες να βοηθηθούν οι πρόσφυγες. 

Όσον αφορά τη στάση των Αμοργιανών 
και των τοπικών αρχών, αρχικά υποδέχτηκαν 
με συμπόνοια τους πρόσφυγες. Καθώς όμως 
περνούσαν τα χρόνια η κατάσταση γινόταν 
ολοένα και δυσχερέστερη. Πολλοί Αμοργια-
νοί διέθεσαν τα σπίτια τους στο λιμάνι των 

5 Πολλές πληροφορίες σχετικά με τους Κασίους πρόσφυγες παρείχε ο κ. Νικόλαος Πιπίνος, στον οποίο οφείλονται ευχαριστίες. 
Βλ. Ιστορικό Αρχείο Κάοου, Γ.Σ. αρ 11592, 8 Ιουλίου 1835 και Αρ. Πρωτ. 9519, 16 Ιουλίου 1835

Καταπόλων, ώστε να φιλοξενηθούν οι πρό-
σφυγες. Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε να τους 
αποζημιώσει με την καταβολή ενοικίου, το 
οποίο όμως δεν τους δόθηκε ποτέ. Τον Φε-
βρουάριο του 1837 οι κάτοικοι απέστειλαν 
επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Δημαρχία 
Αμοργού, αναφέροντας ότι από το 1834 και 
για τρία έτη ανέλαβαν εξολοκλήρου το βάρος 
της περίθαλψης και στέγασης των προσφύ-

4.4. Επιστολή διαμαρτυρίας των Αμοργιανών προς την Δη-
μαρχία Αμοργού, οι οποίοι προσέφεραν οικήματα στους 
Κασίους πρόσφυγες επί τρία χρόνια, χωρίς να δέχονται κα-
μία βοήθεια από την Κυβέρνηση (20/2/1837).

4.5. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς την διοίκηση 
Θήρας, με την οποία δήλωνε την αδυναμία της Δημαρχίας 
να προσφέρει οικήματα για τη στέγαση όλων των Κασίων 
προσφύγων και ζητούσε την συμβολή της, καθώς μάλιστα 
είχε προηγηθεί η υπόσχεση παροχής βοήθειας από την Κυ-
βέρνηση. (25/7/1837)

να μας δίδετε εις κάθε δέκα πέντε ημέρας 
τας αυτάς πληροφορίας περί της υποθέσεως 
ταύτης. Αλλά με δυσαρέσκειάν του παρα-
τηρεί το Επαρχείον ότι η Δημογεροντία δεν 
εκτέλεσεν ακόμη τούτο το έργον.

Προσκαλείσθε λοπόν υπό μεγάλην ευ-
θύνην σας να μας στείλετε αμέσως όλας τας 
ζητουμένας πληροφορίας, και να εξακολου-
θήτε ακριβώς όσα είσθε προδιατεταγμένοι 
περί των μεταναστευόντων τούτων, και περί 
της καλής αποκαταστάσεώς των, δια να μη 
αναγκασθή το Επαρχείον και στείλη άνθρω-
πον περί τούτου, και τότε θέλετε επιβαρυνθή 
με τα συμβησόμενα έξοδα.

ο Έπαρχος
ο Γραμματεύς»4

Την 1η Ιουλίου του 1835 ο Νικόλαος Γρη-
γοριάδης, Αξιωματικός του Β. Ναυτικού και 
Πληρεξούσιος των Κασίων, στέλνει επιστολή 
προς τον ίδιο τον Βασιλιά, επαναλαμβάνο-
ντας την πρότασή του για μετανάστευση των 
Κασίων από την, υπό οθωμανική κυριαρχία, 
Κάσο, προς την Αμοργό. Αναφέρει ότι πολ-
λοί πλοιοκτήτες από την Κάσο θυσίασαν τα 
πλοία και την περιουσία τους για τον αγώνα 
και πλέον βρίσκονται σε κατάσταση ανέχει-
ας. Ζητάει αποζημιώσεις και κάποια μικρά 
οικονομικά βοηθήματα για τους οικονομικά 
πιο αδύναμους και λίγη γη, παρμένη από 
τη μοναστηριακή περιουσία, για να χτίσουν 
τα σπίτια τους. Επισημαίνει ότι ο ίδιος έχει 
ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα, καθώς όμως δεν 

4 Ιστορικό Αρχείο Δ.Αμοργού, Φάκελος 111Β, 20 Δεκεμβρίου 1834.

λαμβάνει καμία απάντηση από την Β. Κυβέρ-
νηση σε αυτή του την πρόταση, σκοπεύει να 
παραιτηθεί από την προσπάθεια. 

Σε απάντηση σε αυτή την επιστολή, η 
Γραμματεία επί των Ναυτικών, υπό του Α.Γ. 
Κριεζή, ενημερώνει τον Γρηγοριάδη ότι έγινε 
κάποιο λάθος με την προηγούμενη έκθεσή 
του και τον διαβεβαιώνει ότι η πρότασή του 
θα υποβληθεί στον Βασιλιά, καθώς η πρό-
ταση για τον συνοικισμό των Κασίων στην 

4.3. Επιστολή του Επάρχου Θήρας προς την Δημογεροντία 
Αμοργού  “Περί των μεταναστευόντων Κασίων και Συμαί-
ων κατ’ επανάληψιν” (20/12/1834)
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4.6. Επιστολή του Διοικητή Θήρας προς τους Δημάρχους 
Ίου και Αμοργού με την οποία ειδοποιεί ότι πολλοί Κάσιοι 
που είχαν μεταναστεύσει στα εν λόγω νησιά αναχωρούσαν 
λαθραία προς την Ρόδο,  και ρωτάει την αιτία της αναχώ-
ρησής τους. (12/10/1838)

4.7. Επιστολή του Διοικητή Θήρας Α. Τσαμαδού προς 
τον Δήμαρχο Αμοργού σχετικά με τους “αναχωρήσα-

ντες λαθραίως” μετανάστες Κασίους. (17/12/1838).

γων, χωρίς καμία βοήθεια από την Κυβέρνη-
ση, η οποία αποποιήθηκε την ευθύνη.6

Έπειτα από μερικούς μήνες, τον Ιούλιο 
του 1837, ο Δήμαρχος Αμοργού Δ. Γαβράς 
απευθύνθηκε στην διοίκηση της Θήρας, πε-
ριγράφοντας την ανεπάρκεια των υποδομών 
του Δήμου να στεγάσει τις δεκατέσσερις οι-
κογένειες προσφύγων που βρίσκονταν τότε 
στο λιμάνι των Καταπόλων και μεταφέρει 
τα παράπονα των Αμοργιανών για την αδι-
αφορία της Κυβέρνησης.

Από το 1838 και εξής παρατηρείται μια 
εσπευσμένη και μαζική αποχώρηση των Κα-
σίων από την Αμοργό. Η εξέλιξη αυτή θορύ-
βησε την Κυβέρνηση, όπως φανερώνει επι-
στολή του Διοικητή Θήρας την 12 Οκτωβρίου 
1838, προς τους Δημάρχους Ίου και Αμοργού. 
Σε αυτήν αναφέρει ότι ο Έλληνας υποπρό-
ξενος της Ρόδου ειδοποίησε την Κυβέρνηση 
πως πολλοί Κάσιοι, που είχαν μεταναστεύσει 
στα εν λόγω νησιά, αναχωρούσαν λαθραία, 
χωρίς να έχουν σκοπό να επιστρέψουν και 
ότι τα πλοία των πλοιάρχων Β. Ασλάνη και 
Γ. Ηλιάδη τους μετέφεραν στη Ρόδο. Κατόπιν 
ζητάει από τους Δημάρχους να του αποστεί-
λουν αναφορά σχετική με αυτούς που έχουν 
ήδη αναχωρήσει, αλλά και εκείνους που πα-
ρέμειναν στα νησιά. Ρωτάει επίσης την αι-
τία της αναχώρησής τους. Πιθανώς πρόκειται 
για κάποιο γεγονός που τους ανάγκασε να 
αποχωρήσουν εσπευσμένα, χωρίς όμως να 
γνωρίζουμε με σιγουριά τι ακριβώς συνέβη.7

6 Αρχείο Δ.Αμοργού, Φάκ 66, 20 Φεβρουαρίου 1837.
7 Αρχείο Δ. Αμοργού, Φακ. 1Ε, Αριθμ. 1780, 12 Οκτωβρίου 1838.
8 Αρχείο Δ.Αμοργού, Φάκ 111Β, 17 Δεκεμβρίου 1838.

Σε άλλη επιστολή του Διοικητή Θήρας Α. 
Τσαμαδού, προς τη Δημαρχία Αμοργού στις 
17 Δεκεμβρίου 1838 φανερώνεται η κλιμάκω-
ση της ανησυχίας της Κυβέρνησης:

«[…] Θέλετε δ’εξηγήσει εις τους Κασσίους 
τούτους την δυσαρέσκειαν της άνω ειρημέ-
νης Β. Γραμματείας διά το κίνημα των ανα-
χωρησάντων λαθραίως συμπατριωτών των, 
παρατηρούντες εις αυτούς, ότι η Κυβέρνη-
σις της Α.Μ. όσον αφ’ ενός μέρους επιθυμεί 
την εντός του Κράτους της αποκατάστασιν 
των αποχωρισθέντων εκ της ολομελείας των 
αγαπητών της υπηκόων, και εκτός της επι-
κρατείας διαμενόντων Ελλήνων τοσούτον αφ’ 
ετέρου δυσαρεστείται και δεν επιθυμεί να 
έρχωνται ούτοι δι’ ολίγον μόνον καιρόν με 
σκοπόν να διαπραγματευθούν τας μεγαλο-
δωρίας της και έπειτα να επιστρέψουν εις τα 
ίδια. Θέλετε εν τούτοις καταμηνύσει εις το 
Αρμόδιον Δικαστήριον τον μετενεγκόντα δια 
του πλοίου του εις Κάσσον τους Κασσίους 
πλοιάρχους, εκτός αν υπεξέφυγον δια των 
ιδίων των πλοίων.»8

Και το 1839 ολοένα και περισσότερες 
οικογένειες Κασίων συνέχιζαν να φεύγουν 
από το νησί. Την εποχή αυτή η Κυβέρνηση 
προσπάθησε να τους δώσει κίνητρα, με την 
παροχή γαιών, ώστε να παραμείνουν στην 
Αμοργό, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι θα 
δεσμεύονταν, χτίζοντας τα σπίτια τους στο 
νησί:
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4.2. Κρήτες.

Η φωτιά της Επανάστασης έφτασε στην 
Κρήτη τον Ιούνιο του 1821, αρχικά στην περι-
φέρεια των Χανίων και σταδιακά επεκτάθηκε 
στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Οι επαναστα-
τικές δυνάμεις οργανώθηκαν και κατάφεραν 
να επικρατήσουν στην ύπαιθρο ως την άνοιξη 
του 1824, όταν δηλαδή οι ενωμένες οθωμανι-
κές και αιγυπτιακές δυνάμεις κατέπνιξαν τις 

εξεγέρσεις. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στο 
πρώτο μεγάλο κύμα προσφύγων που εγκα-
τέλειψε την Κρήτη για να καταφύγει στις 
απελευθερωμένες περιοχές. Το 1825 ξεκίνησε 
μια προσπάθεια αναζωπύρωσης της επανά-
στασης στην Κρήτη και το 1827, όταν βρι-
σκόταν ξανά στο αποκορύφωμά της, πολλοί 
πρόσφυγες επέστρεψαν για να πολεμήσουν. 
Παρά τις σημαντικές κατακτήσεις των επα-
ναστατών και τις προσπάθειες του Καποδί-

4.8. Επιστολή του Διοικητή Θήρας προς Δήμαρχο Αμοργού, σχετικά με την οριστική αποκατάσταση  
των μεταναστών Κασίων (22/04/1839)

«Διοικητής Θήρας προς Δήμαρχον Αμορ-
γού,

αριθμ. 687, 22 Απριλίου1839, (ελήφθη 
4/5/1839)

Υποβαλόντες εις την Β. επί των εσωτερι-
κών Γραμματείαν την οποίαν μας διεβιβά-
σατε εσχάτως αναφοράν των αυτόθι διαμε-
νόντων Κασσίων, διετάχθημεν να κοινοποι-
ήσωμεν εις αυτούς τα εφεξής: 

Η Κυβέρνησις της Α.Μ. τοις απέδειξε δια 
των προγεγονότων την ήν έχει επιθυμίαν του 
να ίδη αυτούς στερεώς αποκατεστημένους, 
και την διάθεσιν του να τοις χορηγήση πά-
σαν δυνατή ευκολίαν εις τον απαρτισμόν 
του συνοικισμού των, αλλ’ άχρι της ώρας 
δεν έδωκαν εις την Κυβέρνησιν ουδέν δείγμα 
σταθεράς θελήσεως από μέρους των, περί δι-
ηνεκούς εν τη ελευθέρα Ελλάδι αποκαταστά-
σεως. Δια να βάλωσι όθεν την Κυβέρνησιν εις 
θέσιν να τοις χορηγήσει όσα εξαιτούνται δια 
της αναφοράς των, είναι ανάγκη πρώτον να 
δώσωσι τα πιστά,  ότι δεν θέλουν ματαιωθή-
τα παρ’ αυτής προς αυτούς χορηγηθησόμενα 

9 Αρχείο Δ. Αμοργού, Φάκ 111Β, 22 Απριλίου 1839.

ωφελήματα. Οφείλουσι λοιπόν κατά πρώτον 
να κάμωσι νέναρξιν να κτίσωσι τας οικίας 
των επί της Αμοργού, να δώσωσι εναργή 
τεκμήρια στερεάς και αμετακινήτου απο-
καταστάσεως, και τότε η Κυβέρνησις της 
Α.Μ. περί πολλού ποιουμένη το καλόν και 
την ευτυχίαν των πιστών υπηκόων της, θέλει 
σπεύσει να τοις παρέξη παν ό,τι συντείνει εις 
την πρόοδονκαι ανάπτυξιν του Συνοικισμού 
των, και συμβιβάζεται με τα συμφέροντα 
των αυτοχθόνων και του Δημοσίου.

Κοινοποιούντες και υμείς, κύριε Δήμαρχε, 
ταύτα εις τους Κασσίους, θέλετε τους προ-
τρέψει να μην βραδύνωσι επίπλέον, αλλά να 
λάβωσι ταχέα και αποφασιστικά μέτρα εις 
το να  αποκατασταθώσινοριστικώς εις την 
Νήσον σας.

Μετά την προς τους Κασσίουςκοινοποί-
ησιν των ευχών της Β. Κυβερνήσεως θέλετε 
μας δηλώσετε οποίαν αποδοχήνεύροναύται 
παρ’αυτοίς.

Ο Διοικητής 
Μ.Α. Τσαμαδός»9
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η εκποίησις του υποστατικού των αλλά και 
παράταση  της προσδιορισθείσης παρά του 
πρωτοκόλλου προθεσμίας τοις εδόθη δια της 
μεσολαβήσεως των ελληνικών προξένων.

Πρός αποφυγήν λοιπόν εις άλλων παρο-
μοίων παρεκτροπών, έχοντες υπ’ όψιν εις 
την υπ’ αριθ. 3011 της 29 Ιουνίου λήξαντος 
διαταγήν της επί του Βασιλικού Οίκου εκ 
των εξωτερικών Βασιλικής Γραμματείας της 
επικρατείας

Διακηρύτομεν.
Αον: Ότι όσοι των υπηκόων της  Α.Μ. επι-

χειρίζοντας ταξείδια εις ξένα κράτη, ιδίως 
μάλιστα εις την Τουρκίαν, οφείλουν να παρ-
ρουσιάζονται προς τας κατά τόπους αρμοδί-
ας διοικήσεις εφοδιασμένοι μετά ανήκοντα 
του Δημάρχου…..διά να εφοδιάζονται παρ’ 
αυτών με τακτικά εξωτερικά διαβατήρια δι’ 
ων θέλουν αναγνωρίζεσθαι υπήκοοι οι Έλ-
ληνες.

Βον: Ότι οι άνευ τακτικών εξωτερικών 
διαβατηρίων ταξειδεύοντες όχι μόνον κα-
θίστανται ένοχοι πλημμελήματος, αλλά εις 
τα ίδιά των συμφέροντα παραβλάπτουσι μη 
απολαμβανόντων καμμίαν δια τούτο υπε-
ράσπισιν από τους  έλλ. Πρέσβεις και προ-
ξένους.

Ταύτα δημοσιεύοντες προς γνώσιν απά-
ντων των κατά Διοίκησιν ταύτην κατοίκων 
αυτοχθόνων και μεταναστών ελπίζομεν ότι 
θέλουν οφεληθώσιν από την υπέρ αυτών…. 
της Κυβερνήσεως, και δεν θέλουν εκτίθε-
σθαι εις καταδιωγμούς και δυστυχήματα 
ταξιδεύοντας άνευ τακτικών διαβατηρίων.

Ο Διοικητής (Γ. Οικονομίδης) 
Αντί του Γραμμ. Ο βοηθός (Αντ. Γ. Ζάνος)

στρια10, η Κρήτη έμεινε εκτός των ορίων του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους που όριζε 
το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830.11 Η 
επανάσταση αναπόφευκτα τερματίστηκε και 
πολλοί Κρήτες εκπατρίστηκαν εκ νέου. 

Έπειτα από παρέμβαση των Μ. Δυνάμεων 
και συμφωνία του Καποδίστρια με τον Μω-
χάμετ Άλυ, οι Κρήτες είχαν το δικαίωμα να 
επιστρέψουν προσωρινά και για περιορισμέ-
νο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, χρησιμο-
ποιώντας ελληνικά διαβατήρια, εγκεκριμένα 
από τις προξενικές αρχές στην Ελλάδα ή την 
Κρήτη. Τα επόμενα χρόνια πολλοί ωστόσο 
άρχισαν να επιστρέφουν χωρίς τις ειδικές 
άδειες που απαιτούνταν.12 Επιπλέον υπήρ-
χε η πεποίθηση ότι οι Οθωμανοί της Κρήτης 
προσπαθούσαν να προκαλέσουν την επάνοδο 
των Κρητών χωρίς διαβατήρια, πιθανώς με 
σκοπό να δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ της 
τουρκικής και της ελληνικής πλευράς: «αι 
εν Κρήτη Οθωμανικαί αρχαί καταβάλλουσι 
πάσαν προσπάθειαν, δια να αποπλανήσουν 
τους εντός του Βασιλείου μετανάστας Κρή-
τας και τους πείσουν να επανακάμψωσιν εις 
την γεννήσασαν αυτούς, μηδενός  των απα-
τηλών μέσων και υποσχέσεων φειδόμεναι 
και το χείριστον ότι την απόπειραν ταύτην 
εκτείνουσι και επί αυτοχθόνων Ελλήνων εκεί 
διατριβούντων».13

10 Τον πρώτο λόγο για την αναγνώριση και επικύρωση των ορίων του νέου κράτους είχαν οι αντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνά-
μεων. Ο Καποδίστριας κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την προσάρτηση της Κρήτης στην Ελλάδα. Βασικό επιχείρημα ήταν η 
αποτροπή της έξαρσης της πειρατείας στο Αιγαίο, εξαιτίας της συσσώρευσης των Κρητών προσφύγων, καθώς θα προκαλούνταν 
σημαντικά προβλήματα στο εμπόριο. Επίσης υποστήριξε ότι αφήνοντας την Κρήτη στα χέρια των Τουρκοαιγυπτίων, το νέο κράτος 
θα βρισκόταν άμεσα εκτεθειμένο. Παρόλα αυτά, ο αγώνας του δεν ευοδώθηκε.

11 Ανδριώτης, 1-3
12 Ibid., 4
13 Αρχείο Δ.Αμοργού, 28 Οκτωβρίου 1846.

Αρ. 1007 προκήρυξις
εν Θήρα τη 22 Ιουλίου 1837
Βασίλειον της Ελλάδος
Ο Διοικητής Θήρας

Πολλοί των εν Ελλάδι Κρητών μετέβησαν 
εσχάτως εις Κρήτην, προς εκποίησιν των 
εκεί κτημάτων των δίχως να φροντίσουν να 
εφοδιασθώσι με εξωτερικά τακτικά διαβα-
τήρια, επι λόγω ότι βιαζόμενοι να αναχωρή-
σουν δια να παρευρεθώσιν εις τον τόπον της 
γεννήσεως των προ της εκπνέσεως της επί 
τούτω προσδιορισθείσης παρά του τελευ-
θαίου πρωτοκόλλου προθεσμίας δεν είχον 
καιρόν να ζητήσωσι και να λάβωσι αυτά.

Αι επιτόπιαι της Κρήτης αρχαί όχι μόνο 
ηρνήθησαν δια τούτο να δώσωσιν εις αυτούς 
την άδειαν του να εκποιήσωσι τα κτήματά 
των, αλλ’ ουδέν ήθελον να τους αναγνωρίσω-
σιν ως γνησίους υπηκόους Έλληνας ,ως μη 
φέροντας το ανήκον επί τούτω διαβατήριον.

Η κυβέρνησις της Α.Μ. του σεβαστού 
ημών  Άνακτος είδε  με βαθείαν λύπην της 
το απερίσκεπτον εξ ανόστου κίνημα των αν-
θρώπων τούτων, καθόσον ο εν Κρήτη πρό-
ξενος της  Α.Μ. δεν ηδύνατο να τους δώσει 
καμμίαν υπεράσπισιν μη φέροντες τα τα-
κτικά αυτών διαβατήρια, εν ω εις άλλους 
δια τον αυτόν σκοπόν, εις την Κρήτην εις 
αλλού μεταβάντες, όχι μόνον εσυγχωρήθη 

4.9. Προκήρυξη του Διοικητή Θήρας σχετικά με τα διαβα-
τήρια των Κρητών μεταναστών (22/07/1837)
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αρ. 2635
Βασίλειον της Ελλάδος
ο Έπαρχος Θήρας
Προς  τους Δημάρχους της Επαρχίας

Νεωτέρα αλληλογραφία μας πληροφορεί 
μετά θετικότητος ότι αι εν Κρήτη Οθωμα-
νικαί αρχαί καταβάλλουσι πάσαν προσπά-
θειαν, δια να αποπλανήσουν τους εντός του 
Βασιλείου μετανάστας Κρήτας και τους πεί-
σουν να επανακάμψωσιν εις την γεννήσασαν 
αυτούς, μηδενός  των απατηλών μέσων και 

υποσχέσεων φειδόμεναι και το χείριστον ότι 
την απόπειραν ταύτην εκτείνουσι και επί αυ-
τοχθόνων Ελλήνων εκεί διατριβούντων.

Πληροφορούμεθα προς τουτοις ότι 
επαρoυσιάσθησαν τολμητίαι κυβερνήται 
πλοίων, οίτινες επιβιβάζοντες οικογενείας 
με εσωτερικά διαβατήρια λόγω να τους με-
ταφέρουν εις άλλο του Βασιλείου μέρος, τας 
φυγαδεύουν εις Κρήτην.

Ώθεν αναμιμνήσκοντες υμίν τα της υπ’ 
αριθ. 2200 εγκυκλίου μας, σας παραγγέλο-
μεν εκ προσθήκης να καταστηθήτε προσε-

4.11. Επιστολή του Επάρχου Αμοργού σχετικά με τις προσπάθειες των οθωμανικών αρχών να προκαλέσουν επάνοδο των 
Κρητών από τα μέρη της ελεύθερης Ελλάδας στην Κρήτη. (28/10/1846)

Αρ. Πρ. 97
Δι.89τ
η 29 … 1841
Εν Θηρα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
Προς τους Δημάρχους Ίου και Αμοργού

Έλαβεν η Κυβέρνησις πληροφορίας, ότι 
οι κατεστημένοι εις τα διάφορα της Ελλά-
δος μέρη Κρήτες, συνεννοηθέντες μεταξύ 
των, συνέλαβον τον σκοπόν να μεταβώσιν 
εις την Κρήτη, δια να ενεργήσωσιν ενόπλως 
προς απελευθέρωσιν της πατρίδος των.

Σας προσκαλούμεν λοιπόν να επαγρυ-
πνήτε επί της διαγωγής και των κινημάτων 
των τυχόν εις τους Δήμους σας υπαρχόντων 
Κρητών ούτως ώστε να …. η εκτός της Ελλά-
δος  λαθραία ή φανερά αναχώρησις αυτών, 
καθώς και πάσα μετάβασις αυτών εντός της 
Ελλάδος, … οι ζητούντες διαβατήρια … τας 
αιτήσεις των (εις) αποχρώντας λόγους.

Εν ανάγκη θέλετε αναφέρει και πράξει τα 
εικότα.

Ο Διοικητής
Μ. Τσαμαδός

4.10. Επιστολή του Διοικητή Θήρας Τσαμαδού προς τους Δη-
μάρχους Ίου και Αμοργού, σχετικά με τους Κρήτες που έφευγαν 
από τα νησιά για να συμμετάσχουν στα πολεμικά γεγονότα της 
Κρήτης. (1841)
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και πόσης εκτάσεως εάν οι ως ενήλικες και 
αυτεξούσιοι σημειούμενοι ήσαν πραγματι-
κώς τοιούτοι και δεν περιελήφθησαν ως μελη 
άλλης οικογενείας, με σκοπόν να λάβουν δι-
πλήν προικοδότηση, ήτοι τριάκοντα στρέμ-
ματα γης, ως αυτεξούσιοι, και πέντε στρέμ-

ματα ως μέλη αυτής ∙ προσκαλήσθε όπως να 
μας δώσητε όσας πληροφορίας έχετε περί 
των παρά πόδας σημειωμένων Κρητών εις 
το τμήμα σας  κατοικούντων, τους οποίους 
θέλετε διατάξη να παρουσιασθώσιν εντός 
δέκα ωρών εις το Δημαρχείον ανυπερθέτως 
διά να εξετασθώσι περί τουτου, το οποίον 
αποβλέπει ιδίως στο συμφέρον αυτών των 
ιδίων. 

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Βλαβιανός

Ιωάννης Κουρμούλης
Ιω. Μανολακάκης

Αντώνης Μπουρουνάκης

4.12. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς το Επαρχείο 
Θήρας, με την οποία ενημερώνει ότι οι Κρήτες που διαμέ-
νουν στο νησί δεν προτίθενται προς το παρόν να μετοική-
σουν στον συνοικισμό στην μήλο. (05/02/1849)

4.13. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς τον ειδικό Πά-
ρεδρο Αιγιάλης, σχετικά με τις εθνικές γαίες που έλαβαν οι 
Κρήτες στην Αμοργό. (19/03/1857)

κτικοί εις την έκδοσιν πιστοποιητικών επί 
αιτήσει εξωτερικών διαβατηρίων, ως και εις 
την έκδοσιν εσωτερικών διαβατηρίων εις 
ολοκλήρους οικογενείας ή θήλεα ή ανήλικα.

Οι επιφορτισμένοι τα λιμενικά και τα 
υγειονομικά οφείλουν οσάκις λάβουν την 
ελαχίστην υποψίαν ότι επιβιβαζόμεναι ως 
είρηται οικογένειαι κλ. δια τα εντός της 
Κρήτης, δύναται να φυγαδευθώσιν εκτός, 
ν’απαιτούν εγγυήσεις αποχρώσας απο τους 
κυβερνήτας των πλοίων, ότι θέλει τους πα-
ρουσιάσουν απόδειξιν επίσημον της ελλη-
νικής αρχής του μέρους του Βασιλείου δια 
το οποίον αποδημούν, ότι αποβίβασαν εκεί 
τους επιβάτας των και να τους προειδοποι-
ούν ότι άλλως θέλει καταδιωχθούν ως παρα-
βάται των όρων του αρθ.528. του Ποινικού 
Νόμου.

Οι Κ.Κ. Δήμαρχοι Αμοργίων, Ιητών και 
Αναφαίων θέλει κοινοποιήσουν ευθύς ταύ-
την … εις τους εκπληρούντας τα υγειονομικά 
και λιμενικά.

Εν Θήρα τη 28 Οκτωβρίου 1846
Ο ¨Επαρχος
Α. Ν. Ιγγλέσης(?)14

14 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Φάκελος 111 “Μεταναστεύσεις”, 111Γ Μεταναστεύσεις Κρητών, Οθωμανών, Σαμίων, Χίων, Λαθραίων 
(1837-1851), Εθνικές Γαίες (1836, 1850,  1852, 1857), Πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας στην Αμοργό (1837-1841).

15 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Φάκελος 111 “Μεταναστεύσεις”, 111Γ.

αριθ. 799
Προς τον Β.Επαρχον Θήρας 
την 5 φευρουαρίου 1849
Περί Κρητών

Εγκλείστως αποστέλλομεν υμίν,
Κύριε Έπαρχε, πίνακα των εις τον Δήμον 

μας υπαρχούντων Κρητών τους οποίους ερω-
τήσαντας αν επιθυμούσι να συνοικισθώσιν 
εις Αδάμαντα εις  Μήλον μας απήντησαν, ότι 
προς το παρόν δεν δύνανται να μας πληρο-
φορήσουν περί του πρακτέου μέχρις ου  ίδω-
σι τι θέλουν πράξη οι εν ταις λοιπαίς νήσοι 
ευρισκόμενοι Κρήται.

Ευπιθέστατος 
Ο Δήμαρχος Αμοργίνων15

Αριθ.128
Εν Αμοργώ 
Την 19 Μαρτίου 1857
Βασίλειον της Ελλάδος
ο Δήμαρχος Αμοργίνων 
Προς τον Ειδικόν Πάρεδρον Αιγιάλης

Διά να λάβη πέρας το περί παραχωρήσε-
ως εθνικών γαιών εις τους αποίκους Κρήτας 
μέτρον της Β΄ κυβερνήσεως, εΊναι ανάγκη 
να πληροφορηθή εκ νέου το υπουργείον, και 
διατάττει, αν οι παρουσιαζόμενοι ως  μη  λα-
βόντες γαίας έλαβον τοιαύτας, εις ποία χώρα 
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ωστόσο, το νησί βρέθηκε στα χέρια των επα-
ναστατών και ρίχτηκε στον Αγώνα, με αρχη-
γό τον Λυκούργο Λογοθέτη16 και πρωτεργάτη 
τον Κωνσταντίνο Λαχανά. 

Η Σάμος διακρίθηκε για τους αδιάκοπους 
αγώνες της κατά την Επανάσταση.17 Ο στόλος 
της κατάφερε να την προστατέψει και να 
μην επιτρέψει στους Τούρκους να την κυρι-

16 Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Παπλωματάς, όμως μετά την μύησή του στη Φιλική Εταιρεία, έλαβε το όνομα «Λυκούρ-
γος». Επίσης το «λογοθέτης» ήταν το αξίωμα που του δόθηκε από τον Αλέξανδρο Σούτσο, Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας, το οποίο 
διατηρήθηκε και ως επώνυμο. Βλ. Κωνσταντίνος Π. Μπέλσης, «Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος: το «άτομο» 
στο επίκεντρο της ιστορίας: Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850)». (Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2013),59-60. 
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30069.

17 Διαμαντούρου, 12: 102-103.

εύσουν, όμως ο αγώνας για ένωση με την Ελ-
λάδα δεν είχε αίσιο τέλος. Δεν εντάχθηκε στο 
νεοσύστατο κράτος της Ελλάδας, αλλά το 
1834 έγινε αυτόνομη με την ονομασία Ηγεμο-
νία της Σάμου, υπαγόμενη στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. 

Όπως αποδεικνύουν έγγραφα της εποχής, 
ένα από τα μέρη στα οποία προσέφυγαν οι 

4.15. Επιστολή Επάρχου Θήρας προς τους Δημογέροντες της Ίου και της Αμοργού σχετικά με τους Σαμίους που μεταναστεύ-
ουν στην ελεύθερη Ελλάδα. (05/05/1834)

4.3. Σάμιοι και Χίοι.

Η σχέση της Σάμου με την Αμοργό ξεκι-
νάει ήδη από τον 6ο π.Χ. αι., όταν υπό την 
ηγεσία του τυράννου Πολυκράτη, οι Σάμιοι 
ίδρυσαν αποικία στην Αμοργό. Τα χρόνια της 
Επανάστασης οι Σάμιοι αναγκάστηκαν να 
θυμηθούν την παλιά τους φιλία και να εγκα-
ταλείψουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Κατά την Τουρκοκρατία, η Σάμος είχε κα-
τορθώσει να αναπτυχθεί και να αποκτήσει 
πλούτο, λόγω των προνομίων που απολάμβα-
νε και της ανάπτυξης του εμπορίου. Οι εσω-
τερικές όμως έριδες έδωσαν στον Σουλτάνο 
το χώρο να επιβληθεί και να καταπατήσει τις 
ελευθερίες που είχε προηγουμένως επιτρέψει, 
με την ανέχεια των προκρίτων. Από τα πρώ-
τα επαναστατικά σαλπίσματα στην Ελλάδα 

4.14. «Η νήσος Κρήτη με τα κάστρα της και τα χωριά της. Πολεμούν οι Έλληνες και από μέσα απ’ τα φρούρια οι Τούρκοι» 
- Υδατογραφία των Δ. Ζωγράφου – Απομνημονεύματα Ι. Μακρυγιάννη. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) .
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μίων εξαιρούνται  του να μεταβώσι προσω-
πικώς εις Σάμον, οι Κ.Κ. Λυκούργος Λογοθέ-
της, ο Αρχιεπίσκοπος της Σάμου Λαχανάς, 
Λεκάτης και ο Κλεάνθης, αλλά και ουτοι 
είναι ελεύθεροι να διορίσωσι επιτρόπους 
τους νομίμως οποίους δήποτε θελήσωσι διά 
να πωλήσωσι τας εν της Σάμου ιδιοκτησίας 
τους και αποπερατώσωσι και  τας λοιπάς  
αυτών υποθέσεις βέβαιοι ούτως ότι  οι επί-
τροποί τους ουτοι θέλη εύρ. ως προς τούτο, 
την αυτήν παρά ταις επιτοπίοις της Σάμου 
Αρχαίς συνδρομήν, ως και οι λοιποί συμπα-
τριώται  τους.   Η αιτία δε της  εξαιρέσεως 
ταύτης  είναι, ότι των ανδρών αυτών η εν 

Σάμω παρουσία  …. εκ του προλαβόντος 
διατρέξαντος δύναται να προξενήση εις την 
Νήσον ακόντων αυτών ταραχάς, και επιφέ-
ρει εις τους ιδίους δυσαρέστας συνεπείας.

Προσκαλείσθε επομένως Κυρίε Δήμαρχε 
να κοινοποιήσετε αμέσως προς πάντας τους 
εν τη περιφερεία του Δήμου σας διαμένοντας 
μετανάστες Σαμίους και προτρέψετε αυτούς 
να μεταβώσιν όσον τάχιστα εις Σάμον, όπως 
αποπερατώσωσι τας εκεί υποθέσεις τους 
και επανέλθωσιν εις την Ελλάδα εντός 5η ή 
6η το πολύ μηνών, καθότι άλλως η Κυβέρνη-
σις  αδυνατεί πλέον να πράξη τι ως προς το 
αντικείμενον τούτο υπερ αυτής.

4.16. Εγκύκλιος προς τους κατά την Διοίκησιν Δημάρχους. (19/10/1837)

Σάμιοι ήταν και η Αμοργός. Οι Σάμιοι που 
έφτασαν στα ελεύθερα νησιά είχαν καταφέ-
ρει να πάρουν μαζί τους μεγάλο μέρος από 
τις περιουσίες τους, γεγονός που τους καθι-
στούσε περισσότερο ευπρόσδεκτους στα νέα 
μέρη, σε αντίθεση με τους ενδεείς μετανάστες 
άλλων νησιών. Οι οδηγίες που δόθηκαν στον 
Δήμαρχο Ίου και Αμοργού από τον Έπαρχο 
Θήρας, στις 5 Μαΐου του 1834 είναι σαφείς: 
«Οι αυταδελφοί μας Σάμιοι εξέφρασαν εις 
την Κυβέρνησιν της Α.Μ., στην οποίαν έκα-
μαν απόφασιν να μεταναστεύσουν εις την 
ελεύθερη Ελλάδα. Η Α.Μ. διεναισθανθείς 
οποία οφέλη ες αυτή … κατά την εκτέλεσιν 
της αποφάσεως των ταύτης … εξ όλης της κι-
νητής περιουσίας την οποίαν οι μεταναστού-
ντες θέλουν φέρει εις την Ελλάδα, και να δι-
ατάξη να επεσταθμευθώσι ανεξόδως εις τας 
οικίας των κατοίκων του τόπου όπου θέλουν 
προσφυγει.»18 Συνεπώς η εγκατάσταση και 
αφομοίωση των Σαμίων έγινε ευκολότερα. 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στην 
Αμοργό, χτίζοντας την ζωή τους εξαρχής, 
όπως ο Αγωνιστής Ανδρέας Καραγεώργος.

Έπειτα από λίγο καιρό η Ηγεμονία καταδί-
κασε σε ισόβια εξορία τους πρωτεργάτες του 
ξεσηκωμού: Λογοθέτη Λυκούργο, Καπετάν 
Σταμάτη, Κωνσταντή Λαχανά, Αρχιερέα Κύ-
ριλλο, ποιητή Κλεάνθη, γραμματικό Λεκάτη, 
υποχιλίαρχο Αγγελίνα και 63 άλλους. Τους 
ακλούθησαν και οι πιο φιλελεύθεροι Σαμιώτες 
που αυτοεξορίστηκαν από τη Σάμο.19

18 Αρχείο Δήμου Αμοργού Φάκ. 111Γ, 5 Μαΐου 1834.
19 Διαμαντούρου, 12: 102-103.

Αριθ. Πρ. 1672
Διεκ.
Εν Θήρα  την 19η Οκτωβρίου 1837 

Βασίλειον της Ελλάδος
Ο Διοικητής Θήρας 
Εγκύκλιος Προς τους κατά την Διοικήσιν 

Δημάρχους

Κατά την υπ’ αριθ. 4189η εγκύκλιον δι-
αταγήν της επί των εξωτερικών και του Β. 
Οίκου - Ο  Γραμματεύς της Επικρατείας, 
ευχαρίστως σας αναγγέλλομεν ότι κατά τας 
τελευταίας προς αυτής  Κοινοποιήσεις του 
εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως της Α.Μ. 
Η Οθωμανική Πόρτα και ιδίως ο Ηγεμών 
της Σάμου συγκατετέθησαν τέλος πάντων 
να μεταβώσι ελευθέρως οι εν τη Ελλάδι με-
ταναστεύσαντες Σάμιοι εις τον τόπον  της 
Γεννήσεως  τους, όπως πωλήσασι τας εκεί 
ιδιοκτησίας τους κατά τα πρωτόκολλα  απο-
περατώσωσι  τας υποθέσεις  τους όλας, και 
επανέλθωσιν  επομένως εις την Ελλάδα, δι-
ακόπτοντες πάσας με τον τόπον αυτόν σχέ-
σεις, ως παλαιοί αυτού κάτοικοι και κτημα-
τίαι. 

Ο ηγεμών της Σάμου υπεσχέθη εις τον 
Κύριον Πρέσβην να δώση της ανηκούσης 
οδηγίας εις τας  επιτοπίους της Νήσου ταύ-
της Αρχάς, όπως αφήσωσι τους μετανάστες 
Σαμίους ελευθέρους να πωλήσωσι τας ιδιο-
κτησίας τους και τοις παρέξωσιν τούτο μά-
λιστα πάσας συνολο.μ… και ευκολ.. 

Πέντε μόνοι των μεταναστών αυτών Σα-
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Αρ. 1747 
Την 13 Φεβρουαρίου 
1834 εν Θήρα 

Βασίλειον της Ελλάδος 
Ο  Έπαρχος Θήρας 
Προς τους κατά την Επαρχίαν Δημογέρο-

ντας 

Περί συνοικισμού των Χίων εις τον Πει-
ραιά

Οι κύριοι  Κοντοστάνης, Γλαράκης , Ρά-
λης,  ..  δ.ρος είχον παρουσιάσει εις  την 
Αυτού Μεγαλειότητα αναφοράν μηνολο-
γουμένη την 13η Μαρτίου, διά της οποίας 

εξέφρασαν την επιθυμίαν των συμπατριω-
τών των Χίων να συνοικήσουσιν εις τον Πει-
ραιά. Κατά συνέπειαν της αναφοράς ταύτης 
παραχωρήθη εις αυτούς ο Πειραιάς,  και δι-
ετάχθη ο Μηχανικός της Κυβερνήσεως κύ-
ριος Κλεάνθης να διαγράψη το σχέδιον της 
πόλεως ∙  Η  υπόθεσις αύτη έφτασεν ήδη εις 
την ωριμότητά της διό και εις το  σχέδιον της 
πόλεως  διεγράφη,   και  διαταγαί εκδόθη-
σαν  δια να οικοδομηθούν διάφορα δημόσια 
καταστήματα εις τον Πειραιά  και αι Αθήναι  
μετ’ ολίγον  κηρύττο…. καθ΄όλου του Βασι-
λείου. Δια να δυνηθή όμως η κυβέρνησις της 
Αυτού Μεγαλειότητος να αναρτήση εις την 
περίσταση  ταύτην εν  γνώσει  τα δέοντα, 

4.17. Επιστολή του Επάρχου Θήρας προς τους Δημογέροντες της Επαρχίας, σχετικά με τον συνοικισμό των Χίων στον 
Πειραιά. (13/02/1834)

Αν δε τις των πέντε εξαιρουμένων ευρή-
σεται εκτός της περιφέρειας του Δήμου σας 
παραγγέλεσθαι  να γνωστοποιήσετε  τούτο 
προς αυτή ιδίως χωρίς να αναφέρετε το περί 
αυτής,  εις την προς τους λοιπούς Σαμίους 
κοινοποίησις Σας,  της οποίας θέλετε δημο-

σιεύσαι  καθ’  όλα τα μέρη του Δήμου σας 
προς γνώσιν αυτής.

Ο Διοικητής 
Ο Γραμματ.

Η προσφυγή Σαμίων στην Αμοργό δεν 
περιορίστηκε στα χρόνια μετά την Επανά-
σταση του 1821. Η ακριτική Αμοργός έγινε 
καταφύγιο Σαμίων και κατά την Σαμιακή 
Επανάσταση του 1912, όταν ο πρόεδρος Θε-
μιστοκλής Σοφούλης, ο βουλευτής Εμμανουήλ 
Χατζηδάκης και οι αδελφοί Αναστάσιος και 
Ιωάννης Σοφούλης διέφυγαν τη σύλληψη και 
με το ιστιοφόρο του Γεωργίου Μιχ. Σοφούλη 
κατέφυγαν στην Αμοργό20.

Από την περιοχή του Βορείου Αιγαίου δεν 
προσέφυγαν στην Αμοργό μόνο Σάμιοι κατα-
διωγμένοι. Υπάρχουν αναφορές ότι πρόσφυ-
γες έφυγαν και από τη Χίο και εγκαταστά-
θηκαν σε νησιά των Κυκλάδων, κυρίως στην 
Νάξο, την Πάρο και την Αμοργό. Ορισμέ-
νοι Χίοι που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, 

20  Κ. Γ. Αγγελινάρας, «Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Μιχ. Σοφούλης. Γενικός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Σαμιακής Επαναστά-
σεως του 1912», στο Πρακτικά Συνεδρίου: Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, 
142 (Σάμος: ΓΑΚ Σάμου, 2014). 

21 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Φάκ. 111Γ, 13 Φεβρουαρίου 1834.
22 Συμεωνίδης «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 117.

πρότειναν στον Βασιλιά την δημιουργία ενός 
νέου συνοικισμού στον Πειραιά, ο οποίος θα 
φιλοξενούσε όλους τους συμπατριώτες τους 
που είχαν εκπατριστεί. Τον Φεβρουάριο του 
1834 μάλιστα εστάλη στα νησιά επιστολή 
από τον Έπαρχο Θήρας, με την οποία κα-
λούνταν οι Δημογέροντες να συλλέξουν πλη-
ροφορίες σχετικά με την επιθυμία των εκεί 
Χίων να εγκατασταθούν στον συνοικισμό του 
Πειραιά.21

Αναφορικά με τους Χίους στην Αμοργό, 
υπάρχει επίσης αναφορά του 1836, στην 
οποία ο καπετάν Δημήτρης Κώνστας έγραψε: 
«μετά την ερήμωσιν της Χίου, διά τού πλοίου 
μου απεβίβασα 180 αιχμαλώτους φυγάδες 
εις Αμοργόν, Νάξον και Πάρον παραλαβών 
αυτούς εκ Χίου»22
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4. Πρόσφυγες και μετανάστες στην Αμοργό

επιθυμεί να λάβη παρά των   εις τας επαρχί-
ας  διατριβότων Χίων  ακριβείς πληροφορίας 
περί του αντικειμένου τούτου

Η βασιλική νομ…στ. ία  των  Κυκλάδων 
διά της Νο 3913 Διαταγής της 9ης 8 : Φεβρου-
αρίου εν ω ειδοποιεί το Επαρχείον περί τού-
του,  ζητεί να λάβη τας πληροφορίας ταύτας 
όσον το δυνατόν σαφεστέρας, όθεν κατά 
συννόμου και ειρημένης διαταγής προσκα-
λείσθαι.

Α΄ Να αναφέρετε άνευ της ελαχίστης ανα-
βολής αν οι κατά την περιφέρειάν σας 
Χίοι έχουν σταθεράν απόφασιν περί της 
εις τον Πειραιά συνοικίσεως.

Β΄ Τον αριθμόν των οικογενειών όσαι θέ-
λουν αποικίσει προς το παρόν εκεί.

Γ΄ Το είδος της βιομηχανίας την οποίαν αι 
οικογένεια αύται μετέρχονται, δηλαδή 
πόσαι είναι αι οικογένειαι των εμπόρων, 
πόσαι των γεωργών, και πόσαι των τε-
χνιτών.

23 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Φάκ. 111Γ, 13 Φεβρουαρίου 1834.

Δ΄ Τα μέτρα, τα οποία νομίζουν ούτοι ότι 
πρέπει να ληφθώσι διά τον όσον τάχιον 
συνοικισμόν των εις τον Πειραιά. 

Περί τούτων, απάντων, κύριοι, προσκα-
λείσθε να συνεννοηθήτε μετά των εις την 
περιφέρειάν σας Χίων, και ν΄αναφέρετε το 
ογρηγορότερον εις το Επαρχείον. Όσον ου-
σιώδης είναι η υπόθεσις αύτη, άλλην τόσην 
δραστηριότητα και φροντίδα απαιτεί από 
υμάς το Επαρχείον  ως προς την ενέργειάν 
της φροντίσαντες ακολούθως, κύριοι Δημο-
γέροντες, να εκπληρώσητε τα διαταγάς της 
Κυβερνήσεως με την μεγαλυτέραν ταχύτη-
ταν καθοδηγούντες εν τούτω τους κατά την 
περιφέρειάν σας Χίους προς τα αληθή συμ-
φέροντά τους.

Αναμένει το Επαρχείον την ταχίστην 
απάντησιν της παρούσης 

Ο Έπαρχος23
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Από το Σεπτέμβριο του 1828 οι πρεσβευ-
τές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας 
διασκέπτονταν στον Πόρο με στόχο να κα-
ταλήξουν σε μια πρόταση προς τις κυβερνή-
σεις τους σχετικά με τα εδαφικά όρια του 
ελληνικού κράτους. Στην κοινή τους πρόταση 
λήφθηκαν υπόψη, ως ένα βαθμό, οι διεκδική-
σεις της ελληνικής πλευράς, έτσι όπως αυτές 
εκφράστηκαν με τα υπομνήματα που τους 
απέστειλε ο Καποδίστριας στις 11/23 Σε-
πτεμβρίου και 30 Oκτωβρίου/11 Nοεμβρίου.1

Έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων, κι ενώ 
η διάσκεψη στον Πόρο δεν είχε ολοκληρω-
θεί, υπογράφτηκε στο Λονδίνο πρωτόκολλο 
μεταξύ του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών 
και των πρεσβευτών των άλλων δύο χωρών. 
Οι αποφάσεις που διατυπώθηκαν στο από 
4/16 Νοεμβρίου 1828 πρωτόκολλο του Λον-
δίνου, άφηναν εκτός ελληνικής επικράτειας 
τη Στερεά Ελλάδα. Στα σύνορα του υπό δι-
αμόρφωση ελληνικού κρατικού μορφώματος 
θα περιλαμβάνονταν μόνο η Πελοπόννησος 
και οι Κυκλάδες.2

Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότερα ύστερα 
από ενέργειες του Καποδίστρια, η συνορι-

1 Δεσποτόπουλος, 12: 512-514.
2 Ibid., 513.
3 Ibid., 519.
4 Ibid., 536.

ακή γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού υιο-
θετήθηκε από τις Δυνάμεις στο Πρωτόκολλο 
της 10/22 Μαρτίου 1829 που υπογράφτηκε 
στο Λονδίνο· στα σύνορα αυτά δεν περιλή-
φθηκε και η Κρήτη.3 Τον Σεπτέμβριο της 
ίδιας χρονιάς η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
υποχρεώθηκε να αποδεχτεί το πρωτόκολλο 
αυτό, στα πλαίσια της συνθηκολόγησής της 
με τη Ρωσία, με τη Συνθήκη της Αδριανού-
πολης.4

Στις αρχές του επόμενου έτους και συγκε-
κριμένα στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 
1830 οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις προχώρησαν 
στην υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου, και 
πάλι στο Λονδίνο, το οποίο έμεινε γνωστό ως 
το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας. Σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου: «Η Ελλάς 
θέλει σχηματίσει έν Κράτος ανεξάρτητον, και 
θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοι-
κητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις 
εντελή ανεξαρτησίαν». Η πανηγυρική αυτή 
διακήρυξη της πολιτικής ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας συνιστούσε διπλωματική, ιδρυτική 
πράξη του ελληνικού κράτους, ως  κυρίαρχου 
και ανεξάρτητου.

5. Η Ανεξαρτησία.
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5.2. Πρωτόκολλον εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών γενομένης συνδιαλέξεως την 4 Ιανουαρίου 1830 παρόντων των Πλη-
ρεξουσίων της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρεταννίας και της Ρωσίας- Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου   (Βιβλιοθήκη της Βουλής, 
Αθήνα)

Η σημαντική αυτή απόφαση συνοδευόταν 
από τον προσδιορισμό μιας νέας συνοριακής 
γραμμής. Στα εδάφη του νέου κράτους πε-
ριλαμβάνονταν οι περιοχές που βρίσκονταν 
μεταξύ των ποταμών Aχελώου στα δυτικά 
και Σπερχειού στα ανατολικά. Mε τον τρόπο 
αυτό αποφευγόταν η γειτνίαση των δυτικών 
επαρχιών της Aιτωλοακαρνανίας με τη Λευ-
κάδα, που όπως και τα υπόλοιπα Eπτάνησα, 
βρισκόταν υπό αγγλική κυριαρχία. Από την 
άλλη δίνονταν στο ελληνικό κράτος, πέραν 
των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου, οι 
Σποράδες και η Εύβοια. Τέλος, στο Πρωτό-
κολλο της Aνεξαρτησίας  οι Μεγάλες Δυνά-
μεις συμφώνησαν στην αναγόρευση του Λεο-
πόλδου του Σαξ Kόμπουργκ ως ηγεμόνα του 
ελληνικού κράτους. 

Οι συμμαχικές Δυνάμεις της Αγγλίας, Γαλ-
λίας και Ρωσίας έβλεπαν σε αυτό το Πρω-
τόκολλο την οριστική διευθέτηση ενός ενο-
χλητικού ελληνικού ζητήματος. Ο σκοπός της 
επέμβασής τους, δηλαδή η αποκατάσταση 
της ειρήνης, είχε επιτευχθεί και η επιτυχία 
δηλώνεται πανηγυρικά στο «Συμπέρασμα» 
του Πρωτοκόλλου, όπου «αι τρεις Δυνάμεις 
συγχαίρουν αλλήλας» για το «κλείσιμο» του 
ελληνικού ζητήματος. Για τους Έλληνες όμως 
το αντιλαμβάνονταν ως απλά την απαρχή του 
ελεύθερου πολιτικού βίου του έθνους.5

5 Ibid., 12: 536-537
6 Ibid., 536-537

5.1. Η Αμοργός ως σύνορο του Ελληνικού 
Κράτους.

Με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της 3ης 
Φεβρουαρίου 1830, το οποίο όριζε την γραμ-
μή των συνόρων της Ελλάδας, η Αμοργός 
εντάσσεται και επίσημα στο νέο Ελληνικό 
κράτος. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο πρωτό-
τυπο κείμενο, προστέθηκε τελευταία στιγμή 
με ψιλά γράμματα και ορίστηκε ως το ανα-
τολικότερο σύνορο του νεοσύστατου κράτους: 
«Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την Ελλάδα η 
νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι Δαιμονόνησοι, η 
νήσος Σκύρος και αι νήσοι, αι εγνωσμέναι το 
αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες, συμπερι-
λαμβανομένης και της νήσου Αμοργού, κεί-
μεναι μεταξύ του 36 και 39 βαθμού πλάτους 
βορείου, και του 26 βαθμού μήκους ανατολι-
κού του μενημβρινού του Γρενβίσχ»6 

5.1. Τα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο του Λονδίνου
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στασης που χώριζε τα χωριά της Αιγιάλης 
από την Χώρα, ιδρύθηκε ο Δήμος Αιγιάλης 
αρκετά χρόνια αργότερα, το 1864.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι σφρα-
γίδες των Δήμων Αμοργού και Αιγιάλης. Σχε-
τικά με τις σφραγίδες των Δήμων ανά τη χώρα 
αναφέρει ο  Μαραγκουδάκης: «Τα εμβλήματα 
των σφραγίδων των Δήμων είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένα, όπως και τα ονόματα των Δήμων με 
την επικράτηση των αρχαιοελληνικών ονομά-
των και καμία σύνδεση δε θέλουν να έχουν με 
την προεπαναστατική περίοδο και τα χρόνια 
της τουρκοκρατίας. Το 1834 συστήνεται μια 
επιτροπή, μέλη της οποίας, είναι ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νερουλός, ο Π. Σούτσος, ο Χρυ-
σίδης και ο Ν. Δούκας, η οποία στοχεύει στην 
εκλογή της σφραγίδας για τους συστημένους 
και οργανωμένους δήμους της Ελλάδος. Για 
αποτελέσματα αυτής της επιτροπής δεν υπάρ-
χουν στοιχεία αρκετά που να περιγράφουν την 
ακριβή λειτουργία της. Με βασιλικό διάταγμα 
της 7ης Αυγούστου 1834 οι Δήμοι θα πρέπει 
να έχουν δημόσια σφραγίδα που να φέρει εις 
το μέσο τα παράσημα του κράτους και να 
κυκλώνει το όνομα των αρχών για τις οποίες 
προσδιορίζεται η χρήση. Υπήρχαν και αρκετοί 
δήμοι οι οποίοι είχαν το δικό τους έμβλημα 
για τις σφραγίδες τους.»11

Το έμβλημα της σφραγίδας κατασκευά-
στηκε «πολλά έτη προ του 1869». Το 1873, 
την περίοδο που οι δήμοι της Επαρχίας Θή-
ρας καθόριζαν με ακρίβεια τα εμβλήματα 
των σφραγίδων τους, ο αρχαιολόγος Π. Ευ-

11 Μαραγκουδάκης, 77-78
12 Ελευθέριος Σκιαδάς., Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδας 1833-1912, (Αθήνα 1994), 446. Βλ. Παράρτημα: ΦΕΚ 25/ 

1874.
13 Σκιαδάς. 445. Βλ. Παράρτημα: ΦΕΚ 45/ 1867

στρατιάδης έδωσε την έγκρισή του: «ίνα η 
σφραγίς του δήμου Αμοργού φέρη ως έμ-
βλημα Απόλλωνα δαφνοστεφή προσκλίνοντα 
προς τα δεξιά εις τρίποδα, εφ’ ού υπάρχει 
σφαίρα και διαβήτης»12

5.5. Η σφραγίδα του Δήμου Αιγιάλης (Έγγραφο του 1875, 
Αρχείο Δ. Αιγιάλης)

«Η σφραγίς του δήμου Αιγιάλης φέρη ως 
έμβλημα, εν τω μέσω μεν προτομήν του Σι-
μωνίδου εχόντος λύραν, γύρωθεν δε τας λέ-
ξεις “δήμος Αιγιάλης”.» - 186713

5.3. Η πρώτη σφραγίδα του Δήμου Αμοργού 
(Από έγγραφο του 1836)

5.4. Η σφραγίδα του Δήμου Αμοργού (Από έγγραφο  του 
1855)

5.2. Η διοικητική οργάνωση στην Αμοργό 
μετά την Απελευθέρωση. 

Με την απελευθέρωση της Ελλάδας και τη 
δημιουργία του νέου κράτους, οι κοινότητες 
και δήμοι της επικράτειας πέρασαν από δι-
άφορες φάσεις. Έπειτα από την διοικητική 
διαίρεση σε επαρχίες, αντεπαρχίες και κοι-
νότητες, στην οποία είχε προχωρήσει η Προ-
σωρινή Κυβέρνηση το 1822, την περίοδο από 
το 1832 ως το 1912, καταργούνται εντελώς 
οι κοινότητες και υφίστανται μόνο οι δήμοι7.

Τη διαδικασία σύστασης των δήμων την 
εποχή εκείνη, καθώς και τη λειτουργία τους 
περιγράφει ο Ε. Μαραγκουδάκης: 

«Η απουσία διοικητικών στελεχών στην Ελ-
λάδα έδωσε τον σχεδιασμό και τη σύνταξη του 
περί δήμων νόμο σε Γερμανούς νομοθέτες, οι 
οποίοι αγνοούσαν την ιστορική συνέχεια του 
ελληνικού κράτους καθώς και την ελληνική 
ιδιοσυγκρασία, ψυχολογία και παράδοση. Τον 
Οκτώβριο του 1833 η συσταθείσα γνωμοδο-
τική επιτροπή κατέθεσε το νομοσχέδιο “περί 
σχηματισμού και διαιρέσεως των δήμων133”. 

Τον Οκτώβριο του 1833 κατετέθη το νο-
μοσχέδιο “περί σχηματισμού και διαιρέσεως 
των δήμων” […] έτσι η ελληνική επικράτεια 
διαιρέθηκε σε δήμους. [...] Τη βάση κάθε δήμου 
αποτελούσαν ο δήμαρχος, ο πάρεδρος και το 
δημοτικό συμβούλιο. Ο δήμαρχος ήταν εκείνος 

7 Α. Μακρυδημήτρης «“Κοινότητες, ήτοι δήμοι”, Σελίδες από τη Διοικητική ιστορία της Ελλάδος», Ελληνική Επιθεώρηση πολιτικής 
επιστήμης, 21 (Μάιος 2003): 156-170.

8 Ελευθέριος  Μαραγκουδάκης, «Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα από 
το 1833 έως το 1862.» (Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2014), 63-66, https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/
id/41954#page/1/mode/2up

9 Βλ. Παράρτημα.
10 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Πρακτικά ΔΣ/1.

που ασκούσε την εκτελεστική αρχή και ήταν 
αρμόδιος για την εποπτεία της τοπικής αστυ-
νομίας. Οι πάρεδροι είχαν βοηθητικό ρόλο δί-
πλα στο δήμαρχο. Ο δήμαρχος και οι πάρεδροι 
είχαν θητεία που διαρκούσε τρία χρόνια, ενώ 
υπήρχε και η δυνατότητα κάποιος να παυθεί 
από τα καθήκοντά του. Επιπλέον, κάθε δήμος 
είχε υπεύθυνο κάποιον εισπράκτορα με σκοπό 
τη παρακολούθηση και την τήρηση δαπανών, 
εσόδων και λογαριασμών του δήμου.

[…] Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο όσοι φο-
ρολογούνταν με άμεσους δημοτικούς φόρους, 
ωστόσο η εκλογή των παρέδρων όπως και 
του δημάρχου δεν ήταν άμεση. Ένα ειδικό 
όργανο αυτό του δημαιρεσιακού συμβουλίου 
και όχι οι δημότες εξέλεγαν το δήμαρχο και 
τους παρέδρους. Το δημαιρεσιακό συμβούλιο 
αποτελούνταν από δημότες που είχαν μεγα-
λύτερη φορολογία μέσα στο δήμο και από 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου. […] Η εκλο-
γή του παρέδρου πραγματοποιούνταν με την 
επιλογή ενός μόνον υποψηφίου.»8

Την περίοδο αυτή, συγκεκριμένα το 1835, 
ιδρύεται και ο Δήμος Αμοργού,όπως μαρτυ-
ρούν η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα 
πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του δημο-
τικού συμβουλίου την 24 Νοεμβρίου 18359. 
Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου εξελέγη 
ο Δημήτριος Γαβράς και πρωτοκολλητής ο 
Αντώνιος Μαύρος.10Λόγω της μεγάλης από-
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5.8. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Νόμο περί 
μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού και δημι-
ουργία του Δήμου Αιγιάλης - 1864

5.6. Η σφραγίδα του Επαρχείου Θήρας

Η θέση του προσωρινού Δημάρχου Αμορ-
γού δόθηκε στον Δημήτριο Γαβρά, χάρη στην 
μέχρι τότε συμβολή του στο πολιτικό γίγνε-

14 Αναλυτικά για τον Πέτρο Ζάνο βλ. παρακάτω κεφάλαιο: Η Παιδεία.

σθαι της εποχής, αλλά και λόγω του σεβα-
σμού που έτρεφε η τοπική κοινωνία για την 
οικογένεια Γαβρά. Στην οικογένεια Γαβρά 
ανήκε η «Σάλα ή αρχοντικό Γαβρά», κα-
θώς και η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, 
που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Στο αρχοντι-
κό αυτό φιλοξενείται από το 1963 ως και 
σήμερα η Αρχαιολογική Συλλογή της Αμορ-
γού. Επίσης στην εκκλησία της οικογένειας 
βρίσκεται επιτύμβια στήλη, αφιερωμένη από 
τον Πέτρο Ζάνο14 στην μητέρα του Μαρία, το 
γένος Γαβρά. 

5.7. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διαίρεση του νομού Κυκλάδων σε Δήμους και τη σύσταση του Δήμου Αμοργού - 1835.
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5.11. Η αναθηματική στήλη στον ναό Ζωοδόχου Πηγής, αφιερωμένη στην μητέρα του Πέτρου Ζάνου.

«ΔΕΞΑΙ ΦΙΛΗ ΜΗΤΕΡ ΛΟΙΣΘΙΟΝ ΜΟΥ ΔΩΡΟΝ
ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΟΥ ΣΗΜΑ ΤΟ ΨΥΧΡΟΝ
ΩΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΥ ΦΟΡΟΝ
ΩΣ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΝΗΜΑ ΠΕΝΙΧΡΟΝ
ΖΗΣΑΝΤΑ ΜΑΚΡΑΝ ΣΟΥ ΠΟΣΟΝ Μ’ ΕΠΕΖΗΤΕΙΣ

ΘΝΗΣΚΟΥΣΑΝ ΜΑΚΡΑΝ ΜΟΥ ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΘΡΗΝΩ 
ΤΕΩΣ ΕΙΣ ΓΗΝ ΞΕΝΗΝ ΞΕΝΟΣ ΠΑΡΟΔΙΤΗΣ
ΙΔΟΙΜΙ ΣΕ ΜΗΤΕΡ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ
(Ο ΥΙΟΣ ΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α. ΖΑΝΟΣ)

5.10. Η Ζωοδόχος Πηγή (αριστερά) 
και η «Σάλα του Γαβρά» (δεξιά), 
όπου στεγάζεται η Αρχαιολογική 
Συλλογή Αμοργού

5.9. Οροθεσία Δήμου Αμοργού και 
Δήμου Αιγιάλης, 1866  
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Ο ιστορικός και λόγιος Μηλιαράκης, ο οποί-
ος επισκέφτηκε το νησί τον Ιούνιο του 1883, 
παραθέτει γλαφυρή περιγραφή των κατοίκων 
της Αμοργού: «Οι Αμοργιανοί τόσον άνδρες 
όσον και γυναίκες διακρίνονται των λοιπών 
νησιωτών διά της ιδιαζούσης αυτών προφο-
ράς. Είναι δε το ήθος αρειμάνιοι, φιλότιμοι και 
φιλοξενώτατοι· έχουσιν ανάστημα υψηλόν και 
ρωμαλέον. Αι γυναίκες δε φημίζονται δια τε 
την καλλονήν, το ανάστημα, την χάριν, και την 
ευγένειαν του ήθους και των τρόπων. Πάσαι 

5.15. Γυναίκες της Αμοργού (Femmes D'AMORGOS) – 
Joseph Pitton de Tournefort 1700 (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη)

5.16. Nύφη της Αμοργού (Καλλή Νομικού) – B. Mary 1839
15 Δημητρόπουλος, 66-70.

5.3. Πληθυσμιακά στοιχεία τα πρώτα χρό-
νια της Ανεξαρτησίας.

Σχετικά με τον πληθυσμό της Αμοργού 
κατά τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας 
έχουμε πολύ σαφή εικόνα, καθώς στις 29 
Μαρτίου 1829, λίγα χρόνια μετά την ίδρυση 
του Δήμου, διεξήχθη μια αναλυτική καταγρα-
φή των κατοίκων του νησιού. Το συμπέρασμα 
ήταν ότι στο σύνολό του, ο πληθυσμός ανερ-
χόταν στους 2.235 κατοίκους, εκ των οποίων 
οι 1.126 ήταν άνδρες και οι 1.109 γυναίκες, 
κατανεμημένοι σε 532 οικογένειες. Πιο συ-
γκεκριμένα, ο μεγαλύτερος πληθυσμός της 
Αμοργού ήταν συγκεντρωμένος στη Χώρα, 
όπου οι κάτοικοι ανέρχονταν στους 1.209, 
ενώ στα υπόλοιπα χωριά οι κάτοικοι ανέρχο-
νταν στους 931. Τέλος οι πάροικοι έφταναν 
τους 95, 8 άνδρες και 47 γυναίκες.15

5.12. Ο διπλωμάτης, πολιτικός και λόγιος Πέτρος Ζάνος με 
καταγωγή από την Αμοργό.

5.13. Η Χώρα της Αμοργού το 1919 - Frédéric Boissonnas. 5.14. Τα πηγάδια της Χώρας  -  Frédéric Boissonnas, 1919
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Αμοργού στέλνουν δύο καλόγερους την εποχή 
που παρασκευάζουν τυριά. Εκτρέφουν εκεί 
περισσότερα από 300 αιγοπρόβατα».

«Η Σχοινούσα είναι ένα άλλο ακατοίκητο 
νησί, όπου υπάρχουν μόνον τα χαλάσματα 
ενός ερειπωμένου χωριού». Και αναφέρει 
για την Ηρακλειά: «Οι μοναχοί της Αμοργού, 
στους οποίους ανήκει η Ηρακλειά, εκτρέφουν 
εδώ 800-900 αιγοπρόβατα. Συνήθως συναντά 
κανείς μόνον δύο φτωχούς καλόγερους που 
τα φροντίζουν και που επιζούν με μαύρο πα-
ξιμάδι και οστρακοειδή. Το τυρί τους είναι 
πολύ καλό».

Η κατοίκηση των μέχρι τότε έρημων νήσων 
άρχισε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
του 1821, κυρίως από κατοίκους των χωριών 
της Αιγιάλης. Η ορεινή αυτή πλευρά της 
Αμοργού αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο 
της επιφάνειάς της, λόγω όμως της γεωμορ-
φολογίας της, οι καλλιεργήσιμες γαίες είναι 
περιορισμένες και συνεπώς η συντήρηση του 
πληθυσμού της έχει συγκεκριμένα όρια, τα 
οποία είχαν προ πολλού ξεπεραστεί, καθι-
στώντας την πληθυσμιακή αποσυμπίεση της 
αιγιαλίτικης κοινωνίας απαραίτητη. 

Η μετοίκηση των Αμοργιανών ξεκίνησε 
σπασμωδικά, με ατομικές πρωτοβουλίες, συ-
νεχίστηκε όμως πιο οργανωμένα, έπειτα από 
τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. 
Τον αποικισμό των νησιών της Αμοργού ακο-
λούθησε η μαζική μετανάστευση σε διάφορα 
μέρη εντός και εκτός του κράτους, συνεπώς 
ο πληθυσμός της Αιγιάλης μειώθηκε περίπου 
στο μισό. 

Η εγκατάσταση Αμοργιανών στη Δονούσα, 
νησί που δεν αποτελούσε μετόχι της Μονής 
της Χοζοβιώτισσας, άρχισε γύρω στο 1825. 

Σε αντίθεση με την Δονούσα, η Ηρακλειά 
ήταν μετόχι, επομένως οι ελευθερίες των 
επίδοξων εποίκων ήταν περιορισμένες από 
την δικαιοδοσία του μοναστηριού. Το 1826 
ωστόσο, με επικεφαλής τον Νικόλαο Σίμο, 
άρχισαν εκχερσώσεις στο νησί από κατοί-
κους της Αιγιάλης. Με συμφωνία του 1831, 
μεταξύ των κατοίκων της Αιγιάλης και του 
Ηγουμενοσυμβουλίου, αποφασίστηκε να δη-
μιουργήσουν καλλιεργήσιμη γη στις θέσεις 
Λιβάδι, Άγιος Γεώργιος, Παναγιά και Άγιος 
Αθανάσιος. Η συμφωνία θα είχε ισχύ για μια 
δεκαετία και προέβλεπε την απόδοση στο 
μοναστήρι του μισού της καθαρής προσόδου 
από τις καλλιέργειες. Περίπου την ίδια πε-
ρίοδο έγινε συμφωνία με παρόμοιους όρους, 
προκειμένου άλλοι Αμοργιανοί να μετοική-
σουν στην Σχοινούσα, βρίσκοντας νέα καλλι-
εργήσιμα εδάφη.

Μια εικόνα αρκετά καθαρή για το μέγεθος 
του εποικισμού δίνουν οι δύο επίσημες απο-
γραφές του 1870 και 1879, που διεκπεραιώ-
θηκαν από τον Δήμο Αμοργού. Συγκεκριμένα, 
στην απογραφή του 1870 καταγράφονται 332 
ετεροδημότες, εκ των οποίων οι 283 προέρ-
χονται από την Αιγιάλη και κατανέμονται 175 
στην Σχοινούσα, 10 στο Κάτω Κουφονήσι, 32 
στο Πάνω Κουφονήσι και 66 στην Ηρακλειά.

Οι Αμοργιανοί μετοικώντας στα νέα μέρη, 
πήραν μαζί τους τα επώνυμα, τα ήθη και τα 
έθιμα, την ντοπιολαλιά, τις καλλιέργειες και 
τα τοπωνύμια της Αμοργού. Παραδείγματος 
χάριν, οι κορυφές των βουνών της Δονούσας 
και της Ηρακλειάς λέγονται Πάπας, όπως και 
η ψηλότερη κορφή της Αμοργού. Καθιστώ-
ντας την Αμοργό ως βάση και «μητρόπολη», 
κατάφεραν σταδιακά, υπό αντίξοες συνθήκες, 

ανεξαιρέτως, οιασδήποτε ηλικίας, εξερχομέ-
ναι της οικείας δι’ αγροτικάς και γεωργικάς 
εργασίας, εν ώρα θέρους, φέρουσι χειρόκτια 
βαμβάκινα πλεκόμενα υπό ιδίων μετά πολλής 
τέχνης και κομψότητος, δι’ αυτών δε θερί-
ζουσιν, αλωνίζουσιν και τρυγώσιν. Όταν δε 
συγκομίζωσι σύκα φέρουσι έτερον είδος χει-
ροκτίων, εχόντων τα άκρα των δακτύλων ανοι-
κτά όπως αποκόπτωσι δια γυμνών δακτύλων 
τα σύκα. Καθ’ όλας δε τας εργασίας ταύτας, 
τας εν υπαίθρω, έχουσι κεκαλυμμένον το πρό-
σωπον διά λευκοτάτων μανδηλίων, αφίνουσαι 
ακάλυπτους μόνον τους οφθαλμούς· δεν πε-
ριπατούσι ανυπόδυτοι ή άνευ περικνημίδων. 
Η παλαιοτέρα ενδυμασία των αμοργίνων γυ-
ναικών, ης εικόνα παραθέτει ο Τουρνεφόρτιος, 
δεν φέρεται πλέον, μόνον το κάλυμμα της κε-
φαλής φέρουσι γραίαι τινές, συνιστάμενον εις 
περίδεσιν της κεφαλής και σιαγόνος διά μεγά-
λης ζώνης λευκής και ερυθράς, καλυπτούσης 
μανδήλιον, ου η μία άκρα ρίπτεται μετά της 
κόμης προς τα οπίσω. Αντί του καλύμματος 
τούτου αι νέαι καλύπτουσι την κεφαλήν διά 
μεγάλου μανδηλίου, όπες καθιστά έτι ωραιο-
τέρας τας λευκάς και ανθηράς αυτών μορφάς, 
τας πλήρεις υγείας, έτι δε ζωηροτέρους τους 
μέλανας αμυγδαλοειδείς οφθαλμούς, και τας 
τοξοειδείς οφρύς.» 

5.4. Οι εποικισμοί των Αμοργιανών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των πολεμικών συ-
γκρούσεων, αλλά και κατά τα πρώτα χρόνια 
της απελευθέρωσης, σημειώθηκαν πολλές με-
τακινήσεις πληθυσμών. Κάτοικοι των τουρκο-
κρατούμενων περιοχών κατέφυγαν στις Κυ-
κλάδες και στα υπόλοιπα απελευθερωμένα 
μέρη. Η μεγάλη φτώχεια όμως και η έλλειψη 

πόρων ανάγκασε πολλούς νησιώτες να εγκα-
ταλείψουν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και 
να μετοικήσουν σε νησιά τα οποία μέχρι τότε 
ήταν έρημα. Την εποχή αυτή στα γύρω νησιά, 
τη Δονούσα, τα Κουφονήσια, τη Σχοινούσα και 
την Ηρακλειά εγκαταστάθηκαν πολλές αμορ-
γιανές οικογένειες, κυρίως από την περιοχή 
της Αιγιάλης.

Για τα νησιά της Αμοργού έκανε αναφο-
ρές ο Γάλλος φυσιοδίφης Joseph Pitton de 
Tournefort (Ζοζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ), ο 
οποίος ταξίδεψε στα νησιά του Αιγαίου την 
περίοδο από το 1700 ως το 1702. Για την 
Δονούσα γράφει: «Υπάρχει μόνο μία στάνη, 
καταφύγιο 5-6 φτωχών βοσκών […] Κάθε 
τρεις μήνες στέλνουν στους βοσκούς παξι-
μάδια». Όσον αφορά την Κέρο, αναφέρει πως 
αποτελούσε βοσκότοπο «όπου οι μοναχοί της 

5.17. Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708)
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5.19 Ανακοινώσεις της Επιτροπής Αγώνος 
για αιτήσεις των αγωνιστών

να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνίες.16

5.5. Η ανταμοιβή των θυσιών.

Από τις πρώτες ημέρες της Ανεξαρτησίας, 
ο Καποδίστριας, Κυβερνήτης της εξαθλιωμέ-
νης από τον πόλεμο Ελλάδας, ξεκίνησε έναν 
αγώνα για την ανασυγκρότηση της χώρας και 
βελτίωσης των συνθηκών ζωής των Ελλήνων. 
Πήρε μέτρα για την κοινωνική αποκατάσταση 
των Ελλήνων, την ενθάρρυνση του εμπορίου 
και της βιοτεχνίας και την ανταμοιβή όλων 
εκείνων που είχαν υποστεί θυσίες στον απε-
λευθερωτικό αγώνα. 

16 Νικητίδης, Στ. Ν. «Το έπος των Αμοργιανών οικιστών». Το Κάστρο της Αμοργού 59 (Μάρτιος 2021): 12-13. 
17 Βλ. Ιστοσελίδα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. ( https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/zme8-5cdr-gd37).

Ακόμα και αρκετά χρόνια μετά το θάνα-
τό του ωστόσο, πολλοί από εκείνους τους 
αφανείς ήρωες, που προσέφεραν ψυχή τε και 
σώματι στον Αγώνα, παρέμεναν χωρίς ιδιαί-
τερη στήριξη. Η πιο οργανωμένη προσπάθεια 
ξεκίνησε το 1846, οπότε συστάθηκε Επιτρο-
πή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού 
Αγώνος, προκειμένου να αμειφθούν και να 
αποζημιωθούν οι αγωνιστές του 1821.  Η εκ 
νέου σύσταση της Επιτροπής, το 1865, είχε 
ως στόχο την επανεξέταση των αιτημάτων 
των αγωνιστών, προκειμένου να διορθωθούν 
αστοχίες του παρελθόντος. Οι αγωνιστές ή 
οι συγγενείς τους, σε περίπτωση θανάτου, 
κλήθηκαν να επανυποβάλουν τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά, ώστε να διεκδικήσουν 
απονομές βαθμών, αποζημιώσεις για χαμέ-
νες περιουσίες, αποπληρωμή δεδουλευμένων 
μισθών για τα χρόνια του Αγώνα, συντάξεις 
για τους ανάπηρους πολέμου, βοηθήματα για 
τις οικογένειες των νεκρών αγωνιστών και 
την περίθαλψη ορφανών.17

Οι παρακάτω ανακοινώσεις προσκαλούν 
τους αγωνιστές ανά την Ελλάδα και ειδι-
κότερα των νησιωτών της Επαρχίας Θήρας 
να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά με τα 
οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποια 
σύνταξη ή αποζημίωση. Όπως είδαμε και πα-
ραπάνω, τα περισσότερα τεκμήρια σχετικά 
με τους αγωνιστές της Αμοργού σώθηκαν 
χάρη στην συγκεκριμένη επιτροπή.

5.18. «Η χωρική» – Νικήτας Γρύ(ι)σπος  (Αμοργός 1873 – 
Αθήνα 1974)
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Από τα πανάρχαια χρόνια το Αιγαίο 
ήταν λεία για πειρατές και κουρσάρους1 
πολλά νησιά δε, με τους απόκρυφους και 
προστατευμένους από την κακοκαιρία 
ορμίσκους, έγιναν ορμητήρια πειρατών2. Κα-
κοποιοί κάθε λογής λεηλατούσαν τους παρά-
λιους οικισμούς των νησιών, άρπαζαν κάθε 
πολύτιμο αγαθό που έβρισκαν στα σπίτια 
των φτωχών νησιωτών και  απήγαγαν γυναί-
κες και παιδιά, πουλώντας τους στα σκλα-
βοπάζαρα. Οι νησιώτες αγρυπνούσαν και 
παρακολουθούσαν καχύποπτα οποιοδήποτε 
άγνωστο πλοίο κατευθύνονταν στο νησί τους 
ενώ πολλοί, πιο πλούσιοι, μετανάστευσαν σε 
ασφαλέστερες περιοχές, προκειμένου να γλι-
τώσουν από την αγωνία και τον κίνδυνο. Ο 
πληθυσμός των νησιών έτσι μειώθηκε δραμα-
τικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
ο πληθυσμός της Αμοργού, που σύμφωνα με 
τον Giacomo Rizzardo, το 1470 έφτανε μόλις 
στους 200 κατοίκους3.

1 Η σημασία των δύο λέξεων -πειρατής και κουρσάρος- είναι ίδια κατά τον 15ο και 16ο αι.  Έπειτα, κατά τους πρώτους αιώνες 
της σύγχρονης εποχής, κουρσάρος ονομαζόταν ο “νόμιμος” πειρατής, δηλαδή ο ιδιώτης στον οποίο ένα νόμιμο κράτος έδινε το 
δικαίωμα σε περίοδο πολέμου να λαφυραγωγεί εμπορικά πλοία που έφεραν εχθρική σημαία.

2 Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 2:120.
3 Ibid., 2:122.
4 Μ.Ν. Βασσάλος, «Η Αμοργός τον καιρό της πειρατείας.» Αμοργιανά 11 (Δεκέμβριος 2005): 94, 19-21.

6.1. Σταυροφόροι – πειρατές.

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πριν την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φρά-
γκους το 1204, οι Σταυροφόροι εκστράτευαν 
στους Αγίους Τόπους κατά των Μωαμεθα-
νών και περνούσαν μέσα από το Αιγαίο, με 
την ανοχή των βυζαντινών αυτοκρατόρων. 
Αρκετοί ήταν όμως εκείνοι που, στο πέρα-
σμά τους, στρέφονταν κατά των χριστιανών 
στα νησιά του Αιγαίου. Το 1124 ο Δόγης της 
Βενετίας Δομήνικος Μικέλι, γυρίζοντας από 
εκστρατεία, επιτέθηκε με το στόλο του στα 
νησιά και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε 
νησιά όπως η Σάμος, η Λέσβος και η Άνδρος, 
η Νάξος, η Αμοργός και τα γύρω μικρότερα 
νησιά. Κατέσφαξε πολλούς κατοίκους 
και άλλους τους πούλησε ως σκλάβους, 
κατέστρεψε σπίτια και έσπειρε το φόβο όσο 
κανείς άλλος μέχρι τότε. Δίκαια του δόθηκε 
ο τίτλος «Ο τρόμος των Ελλήνων», ο οποίος 
μετά το θάνατό του, γράφτηκε στην πλάκα 
του τάφου του «Terror Graecorum zacet hic» 
(sic)4. 

6. Η Πειρατεία στην Αμοργό.
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έργα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα. Στο 
βιβλίο αυτό συμπεριέλαβε και τον χάρτη της 
Αμοργού.6 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ουσιαστική 
κυριαρχία των Τούρκων στο Αιγαίο ξεκίνησε 
με την εκστρατεία του οθωμανικού στόλου 
μεταξύ 1537 με 1538. Ο ναύαρχος του στόλου, 
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, από την πρότερή 
του εμπειρία ως πειρατής, επέλεξε ως μέσο 

6 Αναλυτικά βλ. Δ. Λούπης, Ο Πίρι Ρέις χαρτογραφεί το Αιγαίο (1465-1553), (Αθήνα: Τροχαλία, 1999), 37-60.

κατάλυσης της ενετικής κυριαρχίας στα νησιά 
του Αιγαίου τις πειρατικές επιδρομές και όχι 
τις κατά μέτωπο επιθέσεις με του Ενετούς. 

Ο Μπαρμπαρόσα, κάνοντας απόβαση και 
καταλύοντας την ενετική αρχή της Αστυπά-
λαιας, έστειλε πειρατές προς όλα τα νησιά, 
για να τα λεηλατήσουν και να καταδιώξουν 
τα εχθρικά πλοία. Κάποια νησιά δεν αντι-
στάθηκαν, πλήρωσαν φόρο υποτέλειας και 

6.2. Ο στόλος του Μπαρμπαρόσα ξεχειμωνιάζει στην Τουλώνη, 1543 -Matrakçı Nasuh (Τοπ καπί, Κωνσταντινούπολη)

6.2. Αγαρηνοί πειρατές.

Τα κατοπινά χρόνια σημαντικό πλήγμα 
για τις ελληνικές θάλασσες αποτέλεσαν 
οι Αγαρηνοί πειρατές, ορμώμενοι από τις 
βόρειες ακτές της Αφρικής. Ήταν ο φόβος 
και ο τρόμος για τους νησιώτες και το 
όνομά τους συνδέθηκε με τον φόβο και 
τον πανικό των κατοίκων των παραλιακών 
περιοχών. Λίγο πριν το 1523 έφτασαν και 
στην Αμοργό και επιτέθηκαν στη Μονή 
της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Κατέσφαξαν 
τα ζώα της μονής και συνέλαβαν πολλούς 
μοναχούς. Μετά την τρομερή αυτή λεηλασία 
η μονή βρέθηκε σε δεινή θέση. Προκειμένου 
να καταφέρουν να την ανασυγκροτήσουν, οι 
εναπομείναντες μοναχοί και ο Ηγούμενος 
Φιλόθεος αποφάσισαν να πουλήσουν ένα 
σπίτι στη Χώρα, μέρος της περιουσίας της 
Μονής, ώστε να καλύψουν ανάγκες, όπως 
βόδια για την καλλιέργεια των κτημάτων 
κ.ά. 5

6.3. Οι κουρσάροι των Οθωμανών .

Ενώ οι Λατίνοι ακόμα κυριαρχούσαν, οι 
Οθωμανοί σταδιακά επέκτειναν την εξου-
σία τους στο Αιγαίο, πολλές φορές χρησι-
μοποιώντας ως μέσο την πειρατεία. Την 
περίοδο αυτή έκανε την εμφάνισή του ο 
Οθωμανός ναυτικός, Πιρί Ρέις (Pîrî Reis), 
ο οποίος μαζί με τον θείο του Κεμάλ Ρέις 
αρχικά επιδόθηκαν στην πειρατεία, έπειτα 
όμως από το επίσημο  φιρμάνι του Βογιαζίτ 

5  Βογιατζίδης, 32-33

Β΄ το 1495, εντάχθηκαν επίσημα στον στόλο 
του Σουλτάνου και υπερασπίστηκαν τα 
οθωμανικά συμφέροντα στις θάλασσες.

Στα ταξίδια του ο κουρσάρος και κατόπιν 
ναύαρχος Πιρί Ρέις συνέθεσε ναυτικές 
οδηγίες και χαρτογράφησε τα νησιά και 
τα λιμάνια της Μεσογείου. Το βιβλίο του 
Kitab-ı Bahriye (Βιβλίο της θάλασσας) είναι 
ένα από τα σημαντικότερα χαρτογραφικά 

6.1. Χάρτης της Αμοργού (Yamurgi, Yamorki) – Kitab-ı 
Bahriye, Piri Reis (Walters Art Museaum, Βαλτιμόρη)
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Οι επιδρομές των ανδρών του Κρεβελιέ 
δεν σταμάτησαν εκεί. Η απόμακρη και μο-
ναχική Αμοργός, με το ασφαλές της λιμάνι 
και τους κρυφούς κολπίσκους, συνέχισε να 
είναι το ορμητήριό του. Πολλά από τα γύρω 
νησιά επλήγησαν και τα εμπορικά πλοία που 
περνούσαν, έμπαιναν στο στόχαστρό τους. 
Όμως οι επιτυχίες του αδίστακτου αρχι-
πειρατή δεν έμελε να κρατήσουν για πολύ 
ακόμα. Το 1679, ενώ βρισκόταν στην Αστυ-

11 Αλεξάνδρα Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας. Στους πρώτους χρόνους της τουρκοκρατίας, 1390-1538 (Αθήνα: Εστία, 2014), 
2:165-222· Βασσάλος, «Η Αμοργός τον καιρό της πειρατείας», 21-23.

πάλαια, ένας αξιωματικός του κατάφερε να 
πάρει εκδίκηση για την ατίμωση που είχε 
δεχτεί από τον Κρεβελιέ, ανατινάζοντας την 
πυριτιδαποθήκη του πλοίου του. Τα σώματα 
περίπου 180 πειρατών, ανάμεσά τους και του 
Κρεβελιέ, ανατινάχτηκαν και ξεβράστηκαν 
μισοκαμένα στις ακτές της Αστυπάλαιας. Το 
τέλος του φοβερού πειρατή, που οι διώκτες 
του εύχονταν και δεν είχαν καταφέρει οι ίδιοι 
να δώσουν, το έδωσε ένας όμοιός του.11

6.3. «Έλληνες ναυτικοί», 1831 – Κarl William von Heideck (1788-1861). Ελαιογραφία (0.35x0.40),  
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

γλίτωσαν από την λεηλασία.7 Στο άκουσμα 
του ερχομού των φοβερών πειρατών πολλοί 
κάτοικοι της Αμοργού εγκατέλειψαν το νησί 
για να γλιτώσουν και κατευθύνθηκαν προς 
την Κρήτη. Και πράγματι οι κουρσάροι του 
Μπαρμπαρόσα προχώρησαν σε δηώσεις, 
καταληστεύοντας και καταστρέφοντας τα 
χωριά. Η καταστροφή στο νησί ήταν σημαντική, 
καθώς στο σύμφωνο ειρήνης μεταξύ Τούρκων 
και Βενετών το 1540 η Αμοργός αναφέρεται 
ανάμεσα στα κατεστραμμένα νησιά.8

6.4. Ο Γάλλος πειρατής και η κάθοδος των 
Μανιατών.

Κατά τον Μεγάλο Κρητικό πόλεμο, δηλαδή 
τον πέμπτο Βενετοτουρκικό πόλεμο (1645-
1669), μεταξύ της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας 
της Βενετίας και της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, η Αμοργός και τα άλλα νησιά του 
Αιγαίου έγιναν λεία για επιδρομές Τούρκων 
αλλά και Βενετών, καθώς βρίσκονταν στην 
πορεία για την Κρήτη αλλά και τα βόρεια 
παράλια της Αφρικής.

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα,  
κάνει την εμφάνισή του στο Αιγαίο ο φοβερός 
Γάλλος πειρατής Hugo de Crevelier (Κρεβελιέ)9. 
Λόγω της καταστροφικής του δράσης στα 
παράλια της Ασίας και της Αφρικής, η φήμη 
του είχε ταξιδέψει νωρίτερα, σπέρνοντας τον 
τρόμο. Έστρεψε την προσοχή του στο Αιγαίο, 
κάνοντας αρχικά έδρα των επιχειρήσεών του 
την Πάρο και έπειτα την Αμοργό. Επιδόθηκε 

7 Δημ. Πασχάλης, «Κατάκτησις των Κυκλάδων υπό των Τούρκων», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 (1961): 219-225.
8 Α. Στ. Μουζάκης, Ο Μοναχισμός στο Ν.Α. Αιγαίο κατά το 16ο-18ο αιώνα (Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοφίλων, 1997), 73.
9 Βακαλόπουλος, Η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 2:140.
10 Ιωάννης Μελάς, Ιστορία της νήσου Ικάριας: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εποχής μας (Αθήνα, 1955),112.

σε επιδρομές στα νησιά, και για δεκατέσσερα 
χρόνια υπήρξε ο σχεδόν απόλυτος κυρίαρχος 
του Αιγαίου, υποχρεώνοντας μάλιστα τους νη-
σιώτες να πληρώνουν φόρο υποτέλειας. Από 
αναφορές σε ποικίλες πηγές, έγινε γνωστό ότι 
επεδίωξε μάλιστα να καταλάβει την Μάνη, ως 
αφετηρία κατάκτησης ολόκληρης της Πελοπον-
νήσου, με σκοπό να γίνει ηγεμόνας του Μοριά. 
Το σχέδιό του όμως αυτό απέτυχε και επέστρε-
ψε στις Κυκλάδες μαζί με πολλούς Μανιάτες, 
οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Ένας από τους στενούς συνεργάτες του 
Κρεβελιέ ήταν και ο Μιχάλης ή Μιχελής 
Μανιάτης, ο φοβερός και ανελέητος αρχι-
λη στής που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος 
Τούρ κων και χριστιανών.10 Ενώ ο Κρεβελιέ 
πα ρέ μενε στην Αμοργό, ο Μιχελής, ως επι-
κεφα λής των αντρών και δύο πλοίων του 
πρώ του,  έκανε το 1675 απόβαση στην πε ριο-
χή έξω από τα τείχη της Χώρας της Νάξου. 
Η λεηλασία κράτησε 18 ώρες και ήταν από 
τις πιο ανελέητες που γνώρισε το νησί. 
Κάθε σπίτι καταληστεύτηκε, οι ναοί βε βη-
λώθη καν, σχεδόν κάθε γυναίκα βιάστηκε και 
πολλοί ιερείς και μοναχοί κακοποιήθηκαν. 
Οι συγκλονισμένοι χριστιανοί κάτοικοι 
της Νάξου έστειλαν αντιπροσωπεία στον 
Κρεβελιέ, για να καταγγείλουν τα εγκλήματα 
των ανδρών του και να ζητήσουν πίσω έστω 
ένα μέρος από τα κλοπιμαία. Παρά την 
ευγενική του αντιμετώπιση και το γεγονός 
ότι δέχτηκε το αίτημά τους, δεν το έκανε 
ποτέ πράξη, αθετώντας τον λόγο του.
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Τα ιστορικά τεκμήρια δεν κατάφεραν να 
διασώσουν όλες τις λεπτομέρειες για την 
επιδρομή αυτή, ωστόσο η λαϊκή παράδοση 
συμπληρώνει τα κενά μέσα από τους στίχους 
του γνωστού ποιήματος: 

 
«Πουλιά μη κηλαδήσετε, τα δένδρα μην 

ανθήτε,
της Αμοργού την συμφοράν πολλά να 

λυπηθείτε,
οπού ποτέ δεν ήλπιζε δια να την πατήσουν
Μανιάταις, τ' όνομα σκυλιά, και να την 

αφανίσουν.
Να πάρουσι τα ρούχα των, και τα 

σκεπάσματά των,
κι όλα των τα μαλάμματα, και τα παπλώ-

ματά των [...]»14

 
Από την λαϊκή παράδοση έγινε αρχικά 

γνωστός και ο πειρατής Γεώργιος Μανιάτης, 
ο οποίος είχε καταληστεύσει, μαζί με τους 
συντρόφους του, τόσο την Αμοργό όσο και 
τα γύρω νησιά. Ωστόσο ανέκδοτα έγγραφα 
του Αρχείου του Δήμου Αμοργού, έφεραν 

14 Για το ποίημα που διέσωσε ο Μηλιαράκης βλ. Αναλυτικά στο Παράρτημα 

στο φως πληροφορίες για τον τρόπο της 
σύλληψής του, ενώ κρυβόταν στο νησί της 
Αμοργού Κύναρος. Συγκεκριμένα, το γαλλικό 
ατμόπλοιο Σόλων που έπλεε στην περιοχή, 
απέκλεισε το μικρό νησί για δεκαπέντε 
ημέρες και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι 
οποιοδήποτε σκάφος πλησίαζε τις ακτές, θα 
βυθιζόταν. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας, στάλθη-
καν στο νησί ορισμένοι αγρότες που γνώρι-
ζαν τον τόπο, με σκοπό είτε να συλλάβουν 
τον πειρατή, αν αυτός ήταν ζωντανός, ή, στην 
περίπτωση που ήταν νεκρός, να αποκόψουν 
ένα μέλος από το σώμα του και να το παρα-

6.4. «Γέρος Ναυτικός» – Νικήτας Γρύ(ι)σπος  (Αμοργός 
1873 – Αθήνα 1974)

6.5. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς τους υγειο-
νομοφύλακες, τον ειδικό πάρεδρο και τον τελωνοφύλακα 
Αιγιάλης (22/08/1855)

6.5. Μανιάτες πειρατές. 

Ο Μιχελής δεν ήταν ο μόνος πειρατής από 
τη Μάνη που άφησε πικρή πείρα στους Κυ-
κλαδίτες. Μανιάτες πειρατές, με επικεφαλής 
τον Κεφαλονίτη καπετάν Σπύρο Στεκούλη,12 
όργωναν το Αιγαίο, ώσπου το 1797, έκαναν 
στην Αμοργό μία από τις πιο βάναυσες και 
καταστρεπτικές επιδρομές που είχε υποστεί 
το νησί μέχρι τότε.

Η φήμη των Αμοργιανών ως διωκτών των 
πειρατών είχε αποτρέψει ως ένα βαθμό τους 
Μανιάτες από το να επιχειρήσουν απόβαση 
στο νησί. Η μοίρα όμως φάνηκε να τους ευνο-
εί, όταν, φτάνοντας στην γειτονική Σαντορίνη, 
έμαθαν πως τις μέρες εκείνες όλοι οι κάτοι-
κοι και φρουροί του νησιού ήταν απασχο-
λημένοι. Κάποιοι βρίσκονταν σκορπισμένοι 
στην ενδοχώρα λόγω των γεωργικών εργασι-
ών της εποχής, ενώ οι υπόλοιποι είχαν φύγει 
με τρεις τράτες για τη νησίδα Γραμβούσα, 
όπου θα ψάρευαν. Οι πειρατές δεν άφησαν 
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και αρπάζο-
ντας ένα πλοίο από τη Σαντορίνη, έφτασαν 
μονομιάς στην Αμοργό. Η συνέχεια ήταν φο-
βερή: σπίτια λεηλατήθηκαν, γυναίκες βιάστη-
καν, ναοί βεβηλώθηκαν. Το γεγονός επιβε-
βαιώνουν επιστολές, μεταγενέστερης εποχής, 
χωρίς όμως να δίνονται πολλές λεπτομέρειες.

12 Σε άλλες πηγές, ο καπετάν Στεκούλης αναφέρεται ως Σκατούλης, προφανώς ως περιφρονητική παράφραση του ονόματος του 
πειρατή βλ. Βασσάλος, 27.

13 Μηλιαράκης, 77.

«1829 Σεμπτεμβρίου 6
εν Αμοργώ

Δια του παρόντος μαρτιρικού και καγγι-
λαρικού γράμματος γίνετε δήλον εν καθαρόν 
της ψυχίς συνειδότης, ος καθός είναι γνω-
στόν εις πάσιν ότη εις της 1797 Οκτωβρίου 14, 
ημέραν πετίν, εξιμέρομαν ήλθαν οι μανιάτες 
αφνιδίος, επάτισαν και εγίμνοσαν τον τόπον 
μας από ένα μέρος έος άλον, εις τον αυτόν 
καιρόν εποίγαν και εις οσπίτιν του κυρ Αγώ-
στη ηλίου Πρασίνου και εβρίσκοντας άδια, 
έστοντας και από των φόβον τως η άνθροποι 
έφιγαν εις τα όριν, και τόσων το εγίμνοσαν 
αυτών το οσπίτιν όπου ως σκαιδόν τοις άφι-
σαν γιμνους, μόνο με την ψυχίν, όπου τα ρού-
χα της κυμισιάς και τας σάρκας τα επήρασι, 
τα σεντούκια τους τα έσπασαν τα γράμματά 
τος όλα εχάθισαν, μιν υπάροντας ο άνθρωπος 
να δι το εντιρέσον του, όχι μόνο εις την οι-
κογενειαν του, αλάν και εις όλα τα οσπίτια, 
όπου εγιμνόθησαν (sic).

Ο οικονόμος αμοργού μάρτης
ο σακελλάριος αμοργού μάρτης
ο πρωτόπαππας αμοργού μάρτης
χαρτοφίλαξ αμοργού μάρτης
παπαδημήτριος γιαννακόπουλος μάρτης
Νικόλαος γεράκης μάρτης
παντελής κοβέος
Νικόλαος Καλλούδης Καγγελάριος βεβαιοί»13
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Μεταβάντες οι ειρημένοι εκείσε, κατώρ-
θωσαν τέλος να συλλάβωσι τον υποκρυπτόμε-
νον πειρατήν· μεταφερομένου δε τούτου υπό 
των γεωργών ενώπιόν μας, παρέλαβον αυτόν 
το Β. Ελληνικόν πλοίον η Σφακτηρία, ευρεθέν 
τυχαίως εις τον λιμένα του Δήμου μας.

Όθεν αποδίδων … τας ευχαριστήσεις μου 
προς τον Διευθυντή του αυτοκρατορικού 
Γαλλικού ατμοπλοίου ο Σόλων Κύριον (Μπα-
στάρ) που … την υμετέραν εκλαμπρότητα ίνα 
ευαρεστουμένη εκφράση προς τον ρηθέντα 
Κύριον Διευθυντή πλήρη την ευγνωμοσύνην 
εμού και του Δήμου εφ’ ού προΐσταμαι δια τα 
παρ’ αυτού ληφθέντα επί του αντικειμένου 

συνετά και κατάλληλα μέτρα, δι’ ων ηνα-
γκάσθη ο πειρατής να παραδωθή εις χείρας 
της δικαιοσύνης, απαλλαγέντος ούτω και του 
Δήμου Αμοργού δυσαρέστων συνεπειών. 

Παρατηρώ εν του τούτου υμίν ότι οι έτε-
ροι δύο πειραταί Καλόγερος και Ντελαφου-
σέκης(?) περί ων ο ειρημένος Κ. Διευθυντής 
μοι παρέστησε, μετεφέρθησαν εν Χαλκίδα 
διά του πλοίου του  ενταύθα κατοικούντος 
Ιωάννου Μ. Γαβαλά … , συλληφθέντος ήδη 
και παραδοθέντος εις την δικαιοσύνην.

Πέποιθα επομένως, ότι έχων την υμετέ-
ραν συνδρομήν, θέλω ευρίσκεσθαι υπό την 
ευχάριστον θέσιν να καταδιώκω και συλλαμ-

6.6. Επιστολή του Δήμου Αμοργού προς τον Γάλλο πρόξενο σχετικά με τον  Γ. Μανιάτη (15/09/1855) 

δώσουν ως απόδειξη της εξόντωσής του. Τε-
λικά ο πειρατής συνελήφθη ζωντανός, και πα-
ραδόθηκε στο πλοίο Σφακτηρία, το οποίο θα 
τον οδηγούσε στις αρχές. Η τύχη του πειρατή 
σώζεται προς το παρόν από την προφορική 
παράδοση, η οποία τον θέλει να επιστρέφει 
στην Αμοργό και να κάνει οικογένεια με μία 
Αμοργιανή· η επαλήθευση της παράδοσης και 
η ανεύρεση περισσότερων στοιχείων απαιτεί 
περαιτέρω έρευνα.

Αριθμ. 555 

Βασίλειον της Ελλάδος 
Ο Δήμαρχος Αμοργίνων 

Προς τους υγειονομοφύλακας της 
περιφέ ρειας, τον ειδικόν πάρεδρον και τον 
τελωνοφύλακα Αιγιάλης 

Επειδή δυστυχώς ο εν τη ερημονήσω της 
Αμοργού Κύναρος υποκρυπτόμενος πειρα-
τής Γεώργιος Μανιάτης δεν συνελήφθη (παρ’) 
όλας τα γενομένας ερεύνας, κατά διαταγή 
του Κ. Διευθυντού του Γαλλικού ατμοπλοίου 
ο Σόλων, η συγκοινωνία της ειρημένης νηός 
διακόπτεται μέχρι  της 6ης του Σεπτεμβρίου, 
πάν δε πλοίον όπερ ήθελον αποπειραθή να 
πλησιάση τα παράλια εκείνης της νήσου εν 
τω διαστήματι των 15 τούτων ημερών, θέλει 
βυθίζεσθαι υπό του άνωθι ατμοπλοίου. Ταύτα 
κινοποιούντες υμίν σας προσκαλούμεν 
να καταστήσητε γνωστήν την διαταγήν 
ταύτην του Κ. Διευθυντού εις άπαντας τους 
πλοιοκυβερνήτας και ναυτηλωμένους του 
Δήμου ίνα μη πάθωσι το δυστύχημα τούτο· 
οι Κύριοι υγειονομοφύλακες παραγγέλλονται 
να μην εκδίδωσιν έγγραφα εις πλοία διά 

την ρηθείσαν νήσον, προ της λήξεως της 
προθεσμίας, να τοιχοκολλήσωσι τα ανά εν 
αντίγραφον της εγκλειομένης διακηρύξεώς 
μας διά το κατάστημα του φυλακείου των. Ο 
δε ειδικός πάρεδρος Αιγιάλης προσκαλείται 
να γνωστοποιήση την διακήρυξη ταύτην εις 
τους κατοίκους του τμήματός του δι’ όλων 
των μέσων της δημοσιότητος. 

Εν Αμοργώ την 22 Αυγούστου 1855
Ο Δήμαρχος Ι. Βλαβιανός

Προς τον εκλαμπρότατον Κ.Κ. Πρόξενον 
της Α. Α. Γαλλ. Μ. εις Σύρον

Εκλαμπρότατε! 

Τα κατά του εν τη ερημονήσω Κύνναρος 
του Δήμου Αμοργού καταφυγόντος πειρατού 
Γεωργίου Μανιάτη ληφθέντα μέτρα υπό του 
Κ. Διευθυντού του αυτοκρατορικού Γαλλικού 
ατμοπλοίου ο Σόλων, εγνωστοποιήθησαν βε-
βαίως υμίν υπό του Διευθυντού τούτου· ήδη 
σπεύδω ευχαρίστως να φέρω εις γνώσιν υμών, 
ότι μετά την δεκαπενθήμερον προθεσμίαν 
καθ’ ήν συνεπεία διαταγής του Κ. Διευθυντού 
η συγκοινωνία της Κυννάρου διεκόπη, απε-
στείλαμεν εκείσε τους γεωργούς με την δια-
ταγήν να ανιχνεύσωσι ακριβώς ή αν ανακαλύ-
ψωσι ζώντα τον πειρατήν, να συλλάβωσι και 
τον μεταφέρωσιν ενταύθα, εάν δε αποθανό-
ντα ν’ αφαιρέσωσιν εν των μελών του και μας 
το διευθύνουσι προς πιστοποίηση του θανά-
του, ειπόντες αυτούς ότι μη ανακαλυφθέντος 
ούτως ή άλλως του πειρατού αυτό αδύνατον 
να οικηθή η νήσος και καλλιεργηθεί.
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6.7. Περί του εν Κυνάρω πειρατού (18/09/1855) 

βάνω πάντα εχθρόν της Δημοσίας τάξεως και 
ασφαλείας. 

Δέχθητε επί τέλους, Κύριε Πρόξενε, την 
διαβεβαίωσιν της προς υμάς … υπολήψεώς 
μου και του βαθέος μου σεβασμού 

Ο Δήμαρχος Αμοργού
Εν Αμοργώ την 15 Σεπτεμβρίου 185515 

Αρ. 570
Προς το Β. Επαρχείον Θήρας
Εν Αμοργώ 
την 18 Σεπτεμβρίου 1855
Περί του εν Κυννάρω πειρατού

Κατόπιν της ομοιαρίθμου από 22 
Αυγούστου αναφοράς μας, πληροφορούμεν το 
Β. Τούτο Επαρχείον, ότι μετά της λήξεως της 
15ημέρου προθεσμίας καθ’ ήν η συγκοινωνία 
της νήσου μας μετά του Κυννάρους διεκόπη, 
προσκαλεσάμενοι τους γεωργούς εκείνης 
της νήσου απεστέίλαμεν αυτούς δι’ … πλοίου 
εκείσε με την παραγγελίαν να ερευνήσωσιν 
ακριβώς και συλλάβωσιν τον μνημονευόμενον 
πειρατήν εν περιπτώσει αναφανήσεως … του 
εις την νήσον. Μεταβάντες όθεν οι ειλημένοι 
εις Κύνναρον κατώρθωσαν την σύλληψην 
τούτου και την ενταύθα μεταφοράν και 
παράδοσιν εις το εν τω λιμένι του Δήμου μας 
ευρεθέν Β. Πλοίον Σφακτηρία.

Ευπειθέστατος
ο Δήμαρχος Αμοργού Ι. Βλαβιανός16

15 Αρχείο Δήμου Αμοργού 198Β Κοινή ασφάλεια 1855, 15-09-1855.
16 Αρχείο Δήμου Αμοργού 198Β Κοινή ασφάλεια 1855, 18-09-1855.
17 Μηλιαράκης, 36.

6.6. Αμοργιανοί διώκτες και διωκόμενοι στα 
χρόνια της πειρατείας.

Η στάση των Αμοργιανών απέναντι στην 
πειρατεία ήταν διττή, όμως με έναν κοινό 
παρανομαστή: την τόλμη. Με άλλα λόγια, τις 
πειρατικές επιδρομές που δεχόταν η Αμορ-
γός κατά καιρούς, οι κάτοικοί της τις αντιμε-
τώπιζαν με θάρρος, διώχνοντας πολλούς από 
τους επίδοξους άρπαγες. Από την άλλη όμως, 
υπήρξαν αρκετοί, οι οποίοι συνεργάστηκαν 
μαζί τους ή έγιναν οι ίδιοι πειρατές.

Η φήμη των Αμοργιανών πειρατών, αν και 
ήταν λίγοι σε πλήθος,  είχε διαδοθεί στην 
Ελλάδα και προκαλούσε φόβο και πανικό 
και μόνο στο άκουσμά τους, ιδίως στους κα-
τοίκους των παραλίων της Μικράς Ασίας: «Η 
κοινή φήμη περί των πειρατικών έξεων των 
Αμοργίνων, η επικρατούσα εις την λοιπήν Ελ-
λάδα δεν έχει υπόστασιν. Διότι επί της νήσου 
καθαρώς γεωργικής, εκ τινών ευαρίθμων πει-
ρατικών πράξεων Αμοργίνων, δεν είναι δίκαι-
ον ν’ αποδίδονται εις πάντας τους κατοίκους 
τοιαύται εγκληματικαί τάσεις. Η Αμοργός ως 
εκ της αποκέντρου αυτής θέσεως, και ως εκ 
των περί αυτήν πολυαρίθμων νησίδων ήτο 
κρυσφύγετον πειρατών προ της ελληνικής 
επαναστάσεως. Είτε δ’ εκ του κακού πα-
ραδείγματος, είτε και εξ’ ανάγκης εξήλθον 
πειραταί Αμοργίνοι, οίτινες ενέπνευσαν τον 
τρόμον εις τους τας παραλίας κυρίως της 
Μικράς Ασίας οικούντος [...]»17

Μερικοί από τους γνωστότερους Αμορ-
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ηχμαλώτισε τον Γεώργιον Δ. Πράσινον, εκείθεν 
μετέβη εις Σχοινούσαν και Ηράκλειαν, όπου 
διέπραξε τα αυτά. Εν Ηρακλειά, εδραπέτευσεν 
απ’ αυτών ο αιχμάλωτος Γ.Δ. Πράσινος. 
Μαθόντες δε ταύτα οι Αμοργίνοι παρά τινός 
Νικολάου Βασάλου, εξηρεθίσθησαν, ώπλισαν 
δύο πλοία, και έδραμον εις καταδίωξιν. 
Καταφθάσαντες τα πειρατικά εις Ηράκλειαν 
κατεδίωξαν, και προσέλαβον αυτά παρά τη 
Θήρα εφόνευσαν πολλούς πειρατάς και αυτόν 
τον Τουρκοδημήτρην, και ηλευθέρωσαν το 
αρπαγέν αμόργινον πλοίον. Έν μόνον τότε 
πειρατικόν διέφυγε την καταδίωξίν των».20

Η τόλμη των Αμοργιανών έκανε εντύπωση 
και στον ιησουίτη Sauger: «Οι νησιώται ούτοι 
υπερέχουσι κατά πολύ τους άλλους Έλληνας 
του Αιγαίου. Εισί μεγαλοσωμότεροι, τολμη-
ρότεροι και θαρραλεώτεροι˙ τοσούτον δε 
κατέστησαν επίφοβοι εις τους Χριστιανούς 
καταδρομείς, ώστε ενώ λυμαίνονται πάσας 
τας άλλας νήσους, εις αυτήν δεν τολμώσι 
να ενεργήσωσιν απόβασιν. Είναι δε σφοδρά 
ηνωμένοι, πολύ διαφέροντες κατά τούτο των 
άλλων Ελλήνων».21

6.7. Το τέλος της πειρατείας.

Κατά τα ταραγμένα χρόνια της Επανά-
στασης και έπειτα, τα πρώτα χρόνια της Ανε-
ξαρτησίας η πειρατεία αποτελούσε ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα στο Αιγαίο, 
που κλήθηκε η Κυβέρνηση να λύσει, πάση 
θυσία. Η Διευθυντική Επιτροπή του Αιγαίου, 

20 Μηλιαράκης, 80.
21 Sauger, 126.
22 Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», 89-91· Βασσάλος, 36-38.

που είχε συσταθεί με το Διάταγμα 2193/3-
8-1826, με πρόεδρο τον Κ. Μεταξά και μέλη 
τους τον Μ. Τσαμαδό, τον Ν. Χρυσόγελο και 
τον Β. Ν. Γκίνη, έκανε μεγάλες προσπάθειες 
να καταστείλει την πειρατεία. Το πρόβλημα 
ωστόσο είχε πάρει τόσο μεγάλες διαστά-
σεις που οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και 
κατά την διακυβέρνηση του Καποδίστρια. Το 
έργο της πάταξης της πειρατείας, ανέλαβε 
να ολοκληρώσει ο ναύαρχος Μιαούλης τον 
Ιανουάριο του 1828. Έπειτα από συστημα-
τική καταδίωξη των πειρατών, σταδιακά οι 
θάλασσες του Αιγαίου άρχισαν να γίνονται 
πιο ασφαλείς, ώσπου προς τα τέλη του 19ου 
αιώνα η παρουσία των πειρατών σταμάτησε 
να προβληματίζει τους νησιώτες.22

6.8. «Η φρουρά» - Νικήτας Γρύ(ι)σπος  (Αμοργός 1873 – 
Αθήνα 1974)

γιανούς πειρατές ήταν ο Μιχάλης Θεολογί-
της από τη Χώρα, γνωστός και ως Μιχάλης 
ο Αμοργιανός. Άλλοι πάλι έχουν μείνει 
γνωστοί μόνο με τα παρωνύμιά τους, όπως 
ο Κατίγκος και ο Φουσκαντώνης. Για τα 
σχεδόν μυθικά αυτά πρόσωπα, παρόλο που 
δεν υπάρχουν τεκμήρια,  η λαϊκή παράδοση 
φρόντισε να διασώσει πολλές ιστορίες.

Ενδεικτικά, η παράδοση θέλει τον Φουσκα-
ντώνη να μπαίνει στο «χορό» της πειρατείας 
πρώτη φορά, καταλαμβάνοντας με δόλο ένα 
τουρκικό πλοίο στα παράλια της Μικράς Ασί-
ας. Για να καλύψει μάλιστα τα ίχνη του και 
να μην αφήσει πίσω του μάρτυρες, αυτός και 
οι σύντροφοί του σκότωσαν όλο το πλήρωμα, 
εκτός από έναν ηλικιωμένο Έλληνα. Στο δρόμο 
για την Αμοργό ωστόσο άλλαξαν γνώμη και 
αποφάσισαν να τον πετάξουν στη θάλασσα, 
ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή πιθανότη-
τα να μιλήσει κάποιος για το έγκλημά τους. 
Όταν την επόμενη ημέρα διασκέδαζαν σε ένα 
γλέντι στη Λαγκάδα, καθώς ήταν μεθυσμένοι, 
άρχισαν να φωνάζουν: «κλούμπα γέρο, κλού-
μπα γέρο!». Το περιστατικό αυτό δημιούργη-
σε υποψίες στους αστυνόμους του νησιού, οι 
οποίοι τους συνέλαβαν και τους τιμώρησαν 
για τις πράξεις τους. Όσον αφορά τον Κατί-
γκο, λέγεται πως ήταν τόσο γνωστός για τις 
ληστίες του, ώστε κάθε εγκληματική ενέργεια 
που γινόταν στην Αμοργό και τα γύρω νη-
σιά, καταλογιζόταν σε εκείνον ούτως ή άλλως. 
Κατά τα χρόνια της συστηματικής πάταξης της 

18 Σπυρίδων Φ.Αργυρός, Η πειρατεία από του 1500 π.χ. έως το 1860. Ιστορία και θρύλος (Αθήνα: Έκδοση συγγραφέα, 1963).
19 Η ανδρεία των Αμοργιανών έγινε παροιμιώδης στη λαϊκή προφορική παράδοση βλ. το ποίημα του ανώνυμου στιχουργού:  «Τρεις 

ονομάτοι τρέξασιν εις του παπά Μανόλη, κι αμέσως τους ετσάκωσεν έξω στο περιβόλι. Αμέσως τους ξερμάτωσε και κάτω τους 
εβάλλει, κι αν δεν επρόφθανα εγώ, ήθελε τους ξεβγάλει […] Αν ήτον οι Αμοργιανοί να κάνουν καραούλι, ήθελε ν’αφανίσουνε τον 
καπετάν Στεκούλη». Μηλιαράκης, 71-77.

πειρατείας, εκείνος και πολλοί άλλοι επικη-
ρυγμένοι, κατέφυγαν στα Κουφονήσια.

Όπως γίνεται σαφές, οι μεμονωμένες αυ-
τές περιπτώσεις ήταν μόνο η μία πλευρά του 
νομίσματος. Από την άλλη, η φήμη των γεν-
ναίων Αμοργιανών, διωκτών των πειρατών, 
ταξίδευε σε όλο το Αιγαίο γρηγορότερα από 
τους ίδιους. Με τα μικρά, γρήγορα πλοία τους 
και οπλισμένοι με την ανδρεία τους, κυνηγού-
σαν τους πειρατές, ενώ πολλοί δεν τολμούσαν 
καν να επιχειρήσουν στο νησί, ένα στόχο τόσο 
δύσκολο και επικίνδυνο. «Οι κάτοικοι της νή-
σου ήταν ανέκαθεν ατρόμητοι ναυτικοί και 
διέπλεον με τας μικράς των λέμβους ολόκληρο 
σχεδόν το Αιγαίο. Η δε νήσος των, κατά τους 
ιδίους χρόνους και επί Ενετοκρατίας, υπέφερε 
πολύ από πειρατάς, αλλά πάντως ολιγότερον 
των παρακειμένων νήσων, διότι οι ανδρείοι 
Αμοργιανοί κατεδίωκον τους πειρατάς, πέραν 
των χωρικών υδάτων της νήσου των»18

Παροιμιώδης είναι η γενναιότητα που 
έδειξαν κατά τη μείζονος σημασίας επιδρο-
μή του Στεκούλη και των Μανιατών,19 όμως 
πολλές ακόμα μαρτυρίες καταδεικνύουν την 
τόλμη τους, όπως η διήγηση που διέσωσε ο 
Μηλιαράκης, κατά την επίσκεψή του στο νησί:

«[..] τω 1822 ο Τουρκοδημήτρης Υδραίος 
μετά Κρανιδιωτών, Καστριωτών και 
Ποργιωτών ελεηλάτησε την Κέρον, εντεύθεν 
μετέβη εις Κουφονήσια, όπου ήρπασεν εν 
πλοίον αμόργινον, ονομαζόμενον Καργιοτίνα, 
εκακοποίησε τον Λορέζον Γεωργάνον και 
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Η παιδεία, οι τέχνες και τα γράμματα έχουν 
μακρά παράδοση στο μικρό, ακριτικό νησί 
της Αμοργού. Από τον αρχαίο ιαμβικό ποιητή 
Σημωνίδη τον Αμοργίνο του 7ου αιώνα π.Χ, 
ως τις μέρες μας, η Αμοργός έχει αναδεί-
ξει, σημαντικό αριθμό λογίων, διδασκάλων 
και πνευματικών ανθρώπων που συνέβαλαν 
στην πρόοδο της  παιδείας και της επιστή-
μης. Κατ’ αναλογία μάλιστα με τον μικρό 
πληθυσμό της, η συμβολή αυτή φαντάζει 
σπουδαιότερη.

Για τα χρόνια πριν την απελευθέρωση, λί-
γες είναι οι πληροφορίες που έχουν καταγρα-
φεί σχετικά με την εκπαίδευση στο νησί, οδη-
γώντας προγενέστερους ερευνητές της ιστο-
ρίας της Αμοργού στο συμπέρασμα ότι  οι 
Αμοργιανοί δεν είχαν σχολεία ούτε δέχονταν 
καμία παιδεία. Ωστόσο, σήμερα γνωρίζουμε 
ότι στο νησί έζησαν και έδρασαν ευρυμαθείς 
άνθρωποι, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο, πρόσθεσαν τη δική τους ψηφίδα στην 
ελληνική παιδεία. Σε επιστολή μάλιστα του 
1836 Aμοργιανών πολιτών προς την Γραμ-
ματεία επί των Εκκλησιαστικών και της Δη-
μοσίου Εκπαιδεύσεως, αναφέρεται πως: «… 

1 Σίμος Συμεωνίδης, «Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου της Αμοργού (1821-1825)»,  Αμοργιανά, 
6 (Ιούνιος 1999):12.

2 Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821)(Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 
1991),328-329.

επί μεν της τυραννίας, ποτέ δεν έπαυσαν να 
διδάσκωνται και κοινά λεγόμενα γράμματα 
και, εν μέρει, τα Ελληνικά, ευπορούντων τότε 
οπωσούν των κατοίκων...»1

7.1. Η εκπαίδευση πριν την Επανάσταση.

Ως τα μέσα του 17ου αιώνα η εκπαίδευ-
ση δεν διαφοροποιήθηκε από το πρότυπο 
της βυζαντινής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το 
οποίο υπήρχε ένας λόγιος-δάσκαλος που δί-
δασκε φιλολογικά και θεολογικά μαθήματα. 
Το σύστημα ήταν εντελώς δασκαλοκεντρικό 
και ο δάσκαλος καθόριζε ο ίδιος το περιεχό-
μενο, τη διάρκεια, τον προγραμματισμό και 
την μέθοδο διδασκαλίας. Την αλλαγή ήρθε να 
κάνει στα 1663 η αναδιοργάνωση της Πατρι-
αρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης από 
τον Πατριάρχη Διονύσιο Γ΄, η οποία άλλαξε 
εντελώς τα δεδομένα της εκπαίδευσης και 
ως τα μέσα του 18ου αιώνα έγινε πρότυπο 
για όλα τα σχολεία της μέσης και ανώτερης 
βαθμίδας που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 
στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.2

7. Η Παιδεία.
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οι πηγές αυτές όμως αντιφάσκουν και δεν 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Συγκεκριμέ-
να, αναφέρεται ότι το 1751 ιδρύθηκε σχολείο 
στη μονή Αγίας Μαρίνας, πιθανόν κοντά στο 
Μετόχι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη.7

7.3. Σχολεία της διασποράς και πνευματι-
κοί άνθρωποι.

Αμοργιανοί μαθητές φέρεται να φοίτησαν 
σε σημαντικά σχολεία στην Ελλάδα, κατά το 
τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα καθώς και 
σε ένα από τα δύο ελληνικά σχολεία στην 
τσαρική Ρωσία. Πρόκειται για το Ελληνικό 
Γυμνάσιο Πετρούπολης, το οποίο ίδρυσε η 
Αικατερίνη B΄, με τη συνεργασία του λογίου 
Ευγενίου Βούλγαρη. 

Μετά τη λήξη του Ρωσο-Οθωμανικού πολέ-
μου το 1774 και των αποτυχημένων Ορλωφι-
κών, πολλοί Έλληνες κατέφυγαν στη Ρωσία. 
Η Αικατερίνη στόχευσε στην εκπαίδευση των 
ελληνόπουλων, ώστε στο μέλλον να ενταχθούν 
στο ρωσικό στρατό και να υπηρετήσουν στο 
Νότο, αλλά και να συμβάλουν στην ρωσική 
διπλωματία.8 Φοιτούσαν δωρεάν σε αυτό πε-

7 Για το σχολείο στην Αγία Μαρίνα στην Αμοργό: Σε άλλη πηγή αναφέρεται η Μονή Αγίας Μαρίνας στη Μήλο, και πιθανώς να έχει 
προκληθεί σύγχυση λόγω της συνωνυμίας. Επομένως ίσως το εν λόγω σχολείο να βρισκόταν στη Μήλο και όχι στην Αμοργό. Βλ. 
Κώδικα 122 Αλεξίου Κολυβά« […] Ετελιόθη, η ψυχοσωτήριος, και κοσμολαμπής θεία και ιερά πατερική βίβλος διά αμαθών και 
ημελημένων χειρών˙ Αρσενίου Ιερομονάχου Σκορδίλη˙ και Μακαρίου μοναχού Βενιέρη˙ εν τη μονή της αγίας μεγαλομάρτηρος 
Μαρήνας˙ εν τη νήσω Μήλο˙ εν μηνί Απριλίω: ιο: κατά τω αψνα: και αφιερόθη παριμών [...]» 122 Παραίνεσις αγίων πατέρων 
εις προκοπήν τελειότητος βλ. Τρύφων Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας. Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέχρι 
Καποδιστρίου (Αθήνα, 1936) 2: 97.

8 Νίκος Γιαννακούλης, «Τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην τσαρική Ρωσία επί Αικατερίνης Β΄», στο Πρακτικά 8ο Συνεδρίου 
Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ΚΕΔΕΚ/ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, 1:413-425 (2005).

9 Ευαγγελίδης, 2: 356-357.
10 Πληροφορίες σχετικά με τον Βαβατενή παρείχε προφορικά ο π. Θωμάς Συνοδινός. βλ., Συνοδινός, «Σίφνιοι Αγιογράφοι», 1:280.
11 Κωνσταντία Κεφαλά, «Περί του επισκόπου Έλους Νικοδήμου», Θησαυρίσματα 38, Βενετία 2008. Ωστόσο σε αναφορά του Ευ-

αγγελίδη, ο Βαβατενής υπήρξε διάκονος στη Βενετία προγενέστερα, κατά την δεκαετία του 1660, συγκεκριμένα: «Εκ Λεβαδείας 
κατήγετο ο εν Βενετία τω 1668 διάκονος του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου των ορθοδόξων Νικόδημος Βαβατιανός...» Ευαγγελίδης, 
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 2: 280.

ρίπου 200 ελληνόπουλα, πολλά με καταγωγή 
από την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαί-
ου, κυρίως δε, από την Μύκονο και την Αμορ-
γό9. Σταδιακά όμως, λόγω της μεγάλης φήμης 
του σχολείου που ολοένα αυξανόταν, πολλά 
παιδιά της ρωσικής αριστοκρατίας άρχισαν να 
εγγράφονται. Τα επόμενα χρόνια, πολλοί Έλ-
ληνες απόφοιτοι ανέλαβαν σημαντικές θέσεις 
στον κρατικό μηχανισμό της Ρωσίας. 

Πέραν των αμοργιανών μαθητών που δι-
έπρεψαν εκτός της Αμοργού, δίκαια συμπε-
ριλαμβάνεται στις σπουδαίες προσωπικότη-
τες που ανέδειξε το νησί και ο Νικόδημος 
Βαβατενής ή Βαβατινός.10Λόγιος ιερωμένος, 
άνθρωπος των γραμμάτων και υπέρμαχος 
της πνευματικής αφύπνισης  των υπόδου-
λων Ελλήνων, έζησεκαι έγραψε το τελευταίο 
κεφάλαιο της περιπετειώδους ζωής του στην 
Αμοργό κατά τις πρώτες δεκαετίες του 18ου 
αιώνα.

Η ενασχόλησή του με την εκπαίδευση και 
την εκκλησιαστική ζωή είχε ήδη ξεκινήσει 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Λειβαδιά, 
και συνεχίστηκε στη Βενετία κατά τη δεκαε-
τία του 168011. Εκεί υπηρετούσε ως διάκονος 

7.2. Βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το υποτυπώδες εκπαιδευτικό σύστημα 
περιλάμβανε τρεις βαθμίδες σπουδών: τη 
στοιχειώδη, τη μέση και την ανώτερη. Ενώ 
ο μέσος και ο κατώτερος κύκλος ήταν δι-
αδεδομένοι στα μικρά τουρκοκρατούμενα 
μέρη, ο ανώτερος κύκλος συναντάται μόνο 
στα σημαντικά κέντρα.3 Η πρώτη βαθμίδα 
περιελάμβανε τα κοινά σχολεία ή σχολεία 
των κοινών γραμμάτων, ή σχολεία των ιε-
ρών γραμμάτων,4 στα οποία αντικείμενο δι-
δασκαλίας ήταν η ανάγνωση και η γραφή, 
χρησιμοποιώντας ως διδακτικά εγχειρίδια 
λειτουργικά βιβλία, όπως την Οκτώηχο, το 
Ψαλτήρι, το Ωρολόγιο και το Ευχολόγιο. Οι 
κάπως πιο μορφωμένοι διδάσκαλοι - ιερείς 
δίδασκαν και αποσπάσματα αρχαίων Ελ-
λήνων συγγραφέων. Στη δεύτερη βαθμίδα 
ανήκαν τα ελληνικά σχολεία, στα οποία δι-
νόταν έμφαση στην εκμάθηση της αρχαίας 
ελληνικής. Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
δεν υπήρχαν στην τουρκοκρατία. Απλά σε 
ορισμένα ελληνικά σχολεία λειτουργούσε κι 
ένας ανώτερος κύκλος σπουδών, όπου οι μα-
θητές διδάσκονταν φιλοσοφία, θεολογία και 
επιστημονικά μαθήματα.5

Κατά την τελευταία περίοδο της τουρ-
κοκρατίας στα νησιά του Αιγαίου, παρά τις 
ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και το καθε-

3 Νίκος Τερζής, «Σκέψεις για την ελληνική εκπαίδευση κατά την Οθωμανική περίοδο, με έμφαση στον ανώτερο κύκλο σπουδών 
της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως (1759-1821). Μια νέα σκοπιά σε παλαιό ζήτημα». Στο Σύγχρονα παιδαγωγικά 
και εκπαιδευτικά θέματα,61–85 , 64-65 (Αθήνα: Gutenberg, 2007).

4  Κώστας Λάππας, «Η Εκπαίδευση. Οργάνωση και λειτουργία των σχολείων 1770-1821», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-
2000, επιμ. Β. Παναγιωτόπουλος, 2: 75 (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003).

5 Χατζόπουλος, 329.
6 Αναστασία Κορδατζή-Πρασσά, «Η Εκπαίδευση στις Κυκλάδες κατά την καποδιστριακή περίοδο 1828-1832 ».(Διδακτορική 

διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1996), 22-28, https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/7433#page/1/mode/2up  

στώς ημιαυτονομίας που είχε παραχωρηθεί 
από τις οθωμανικές αρχές, το επίπεδο της εκ-
παίδευσης των νησιωτών ήταν αρκετά χαμηλό 
Ο αριθμός των σχολείων που λειτουργούσαν 
ήταν αρκετά μικρός και η κυκλοφορία των 
βιβλίων, περιορισμένη. Σε κάποια νησιά, όπως 
η Άνδρος, Νάξος, Πάρος, Σίφνος Κέα, Μύκο-
νος, Φολέγανδρος και Σαντορίνη, η εκπαίδευ-
ση ενισχύθηκε χάρη στην οικονομική συμβολή 
των Δραγουμάνων του Στόλου. Μερικά από 
τα σημαντικότερα σχολεία ήταν η Ελληνική 
Σχολή του Αγίου Γεωργίου Γρόττας στη Νάξο, 
η Σχολή του Παναγίου Τάφου στη Σίφνο κ.ά.

Πέραν των σχολείων που ευνοήθηκαν από 
τους Δραγουμάνους, μαθαίνουμε την ύπαρξη 
μερικών ακόμα σε άλλα νησιά. Σημαντικές 
πληροφορίες παρέχει η καταγραφή που έκα-
νε το 1828 ο Γάλλος Henri-Auguste Dutrone, 
ως απεσταλμένος του Καποδίστρια. Με την 
επιτόπια επίσκεψή του κατέγραψε τα σχο-
λεία, το έτος ίδρυσής τους, τους δασκάλους, 
τον αριθμό μαθητών, τη μέθοδο διδασκαλίας 
(παραδοσιακή, αλληλοδιδακτική) κ.ά. Δυ-
στυχώς δεν κατάφερε να επισκεφτεί πολλά 
νησιά, ούτε και την Αμοργό, συνεπώς δεν 
μπορούμε να έχουμε σαφείς πληροφορίες για 
την κατάσταση της εκπαίδευσης στο νησί.6 
Από άλλες διάσπαρτες πηγές, μαθαίνουμε 
την ύπαρξη ελληνικού σχολείου στην Αμορ-
γό κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, 
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ποίμνιό του αλλά και να συμβάλει στην βελ-
τίωση της κακής κατάστασης των ναών της 
επικράτειάς του, χωρίς όμως να γνωρίζουμε 
αν κατάφερε να το κάνει πράξη. Για αδιευ-
κρίνιστους λόγους14 η θητεία του έληξε ήδη 
πριν το 1718, οπότε και έγιναν εκλογές για 
την ανάδειξη νέου επισκόπου.

Από την Πελοπόννησο, τα ίχνη του βρίσκο-
νται το 1719 στα νησιά του Αιγαίου, όταν το 
ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής της Πάτμου 
σύναψε συμφωνία με τoν Νικόδημο, παραχω-
ρώντας του ισόβια το μετόχι του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου, το οποίο βρίσκεται στην 
περιοχή Βορεινά της Χώρας Αμοργού, κάτω 
από τη σκιά του Κάστρου. Μοναδική αλλά 
και αμετάκλητη υποχρέωσή του, ήταν να το 
ανακαινίσει. Ο πρώην επίσκοπος ανέπτυξε 
καλές σχέσεις με τους κατοίκους της Χώρας, 
πολλές φορές μάλιστα, διευκολύνοντάς τους 
οικονομικά. Οι Αμοργιανοί φαίνεται πως τον 
εκτιμούσαν ιδιαίτερα, αποκαλώντας τον με 
σεβασμό «θεοφιλέστατον επίσκοπον κηρ Νι-
κόδημον»15.

Λίγο πριν το θάνατό του, νικημένος από 
ασθένεια, σύμφωνα με τη διαθήκη του16, κλη-
ροδότησε στο μετόχι του Θεολόγου εκκλησι-
αστικά βιβλία, ζώα, εργαλεία και ομολογίες 
αξίας πεντακοσίων γροσίων. Σε ένα από τα 
μετόχια της Μονής της Παναγίας της Χοζο-
βιώτισσας, στο Φωτοδότη Χριστό, στο δά-
πεδο του ναού βρίσκεται μέχρι και σήμερα 

14 Σε κώδικα της Μητρόπολης Μονεμβασίας, αναφέρεται ότι ο επίσκοπος Νικόδημος πέθανε το 1718, όμως τον αμέσως επόμενο 
χρόνο, το 1719,  ο ίδιος υπογράφει ένα συμφωνητικό στην Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου.  Υπάρχει η υπόθεση ότι 
εγκατέλειψε την Πελοπόννησο και την επισκοπή του μετά το 1715, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν ξανά την περιοχή, και αναζήτησε 
καλύτερες συνθήκες σε Μονές των Κυκλάδων. Κεφαλά, 381-383.

15 Μουζάκης, Ο Μοναχισμός στο Ν.Α. Αιγαίο κατά το 16ο-18ο αιώνα, 57-58 ,120-121.
16 Αντίγραφό της σώζεται στο Αρχείο της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου. Βλ. Κεφαλά, ό.π., 382

7.2. Το μετόχι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Χώρα 
Αμοργού)

στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ 
παράλληλα εργαζόταν στο τυπογραφείο του 
Νικολάου Σάρου και πιθανώς να υπηρέτησε 
ως επόπτης στην Φλαγγίνειο Σχολή12 μεταξύ 
του 1685 με 1686. Το 1691 εγκατέλειψε την 
Βενετία, για να γίνει δάσκαλος της γραμμα-
τικής και ρητορικής της ελληνικής και λατι-
νικής γλώσσας στο αθηναϊκό εκπαιδευτήριο 
της Πάτρας, όπου είχαν καταφύγει Αθηναίοι 
μετά την κατάληψη της πόλης από τον Μο-
ροζίνι, και παρέμεινε στη θέση αυτή, ως το 
1694.13

Το 1696 ο Νικόδημος έθεσε υποψηφιότητα 
για τον θρόνο της Μητρόπολης  Λακεδαι-
μονίας, όμως απορρίφθηκε, καθώς κατηγο-
ρήθηκε για τη φιλική του στάση απέναντι 
στην βενετική αρχή. Λίγα χρόνια αργότερα 
ωστόσο κατάφερε να ανέβει στην εκκλησι-
αστική ιεραρχία και να εκλεγεί επίσκοπος 
Έλους στις 5 Σεπτεμβρίου 1700. Ο ανώτερος 
βενετός αξιωματούχος της Ανατολής Giacomo 
Corner, ο οποίος είχε αρμοδιότητα να εκλέ-
γει τους ορθόδοξους επισκόπους του Μοριά, 
επέλεξε τον Βαβατενή ανάμεσα σε τέσσερις 
υποψηφίους, χάριν του ήθους, της λογιοσύνης 
και της καλής συνεργασίας του με τις αρχές 
της Μάνης.

Ο νέος επίσκοπος της πελοποννησιακής 
επαρχίας, με λύπη του διαπίστωσε γρήγορα 
τις κακουχίες που είχαν υποστεί, υπό τον 
τουρκικό ζυγό, οι Έλληνες της περιοχής, κα-
θώς και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδό τους. 
Εξέφρασε την επιθυμία του να βοηθήσει το 

12 Η Φλαγγίνειος Σχολή ήταν εξέχον ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτούργησε στη Βενετία από το 1662 έως το 1905. Αθανάσιος 
Ε. Kαραθανάσης, H Φλαγγίνειος Σχολή της Bενετίας (Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 1975).

13 Κεφαλά, «Περί του επισκόπου Έλους Νικοδήμου»,  375-376.

7.1. Μηναίον Οκτωβρίου, «μετ’ επιμελείας Νικοδήμου Ιερο-
διακόνου Βαβατενούς του εκ Λεβαδείας διορθωθέν» (Τυ-
πογραφείο Νικολάου Σάρου, Βενετία 1689)
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7.4. Ο τάφος του Νικόδημου Βαβατενή - Λεπτομέρειες

ο τάφος του. Ανάμεσα στην πλούσια διακό-
σμηση της επιτύμβιας πλάκας, αναγράφεται 
η επιγραφή: ΤΥ/ΜΒΟC/ ΕΝΘΑΔ/Ε ΚΗΤΕ/ Ο 
ΠΡΩΗ/Ν ΕΛΟ/ΥC- ΝΙΚ/ΟΔΗΜ/ΟC και η ημε-
ρομηνία 1730 – αυγούστου – Ι.17

17 Κεφαλά, Ibid., 372
18  Συμεωνίδης, «Η Σίφνος στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», ό.π.., 91.
19 Αδρέας, Ζ. Μάμουκας. Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων 

πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832. (Πειραιάς: Τυπογραφείο Η Αγαθή 
Τύχη, 1839-1952).1: 46, 57

7.4. Επαναστατική περίοδος: Η παιδεία 
στις Κυκλάδες από το 1821 ως το 1827.

Από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης η εκπαίδευση θεωρήθηκε από την προ-
σωρινή κυβέρνηση σημαντικό  ζήτημα για την 
αναγέννηση της Ελλάδας. Ειδικά κατά τα έτη 
1824 και 1825, παρά τα πολλά προβλήματα 
που εκκρεμούσαν ακόμα, άρχισε να δίνεται 
έμφαση σε θέματα που λόγω των πολεμικών 
γεγονότων είχαν παραμεληθεί τα προηγού-
μενα χρόνια. Συγκεκριμένα η Κυβέρνηση, με 
σκοπό να μεριμνήσει για την κατάσταση της 
παιδείας στην Ελλάδα, τον Αύγουστο του 
1824 όρισε Έφορο Παιδείας τον διδάσκαλο 
Γρηγόριο Κωνσταντά.18 Η εξέλιξη και η προ-
σοχή που δόθηκε στην παιδεία, από την αρχή 
ως το τέλος της Επανάστασης, διαφαίνεται 
στους νόμους και τα ψηφίσματα της εποχής:

«Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου 
Ελλάδος

Σάλωνα, 15 Νοεμβρίου 1821
τμήμα Β΄

Κεφάλαιον Δεύτερον
Περί Αρείου Πάγου

ΚΔ΄. Ο Άρειος Πάγος οφείλει να φροντί-
ζη περί σχολείων, ορφανοτροφείων, νοσο-
κομείων εις τας πόλεις να συστηθώσι, των 
οποίων όλων έχει την επίσκεψιν. Ομοίως 
να φροντίζη και περί πάντων όσα αφορώσι 
την ηθικήν του έθνους βελτίωσιν, και επί το 
κρείττον μεταβολήν της γεωργίας, και άλλων 
τεχνικών αναγκαίων.19

7.3. Ο τάφος του Νικόδημου Βαβατενή στο ναό του Φω-
τοδότη Χριστού, ένα από τα Μετόχια και όχι μετοχία της 
Παναγίας 
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και ανέδειξε αρκετούς άριστους μαθητές, 
οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές τους στα 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής, 
κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, όπως ο 
Θεόφιλος Καΐρης κ.ά.23

Οι πρώτοι διδάσκαλοι που επάνδρωσαν το 
Ελληνικό και Αλληλοδιδακτικό Σχολείο ήταν 
ο Κωνσταντίνος Δωρίας και ο μοναχο-διδά-
σκαλος Κοσμάς Δημητριάδης.24 Ο ιεροδιάκο-
νος Δημητριάδης δίδασκε, ήδη από το 1821, 
τους νέους της Αμοργού αμισθί ως το 1828, 
οπότε και αποφασίστηκε η Μονή της Χοζο-

23 Μηλιαράκης, 37· Συμεωνίδης, «Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου της Αμοργού», 19-20.
24 Μηλιαράκης, 37.

βιώτισσας να του παραχωρήσει ένα μικρό 
μισθό για τις υπηρεσίες του. 

«ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ  
ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΝΗΓΕΡΘΗ Η ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟ-

ΖΩΒΙΟΤΙΣΣΗΣ
1829 ΙΟΥΝΙΟΥ 21»

Το 1829 το σχολικό κτήριο του Σχολείου 
Αμοργού ήταν έτοιμο. Την ανέγερσή του, κα-
θώς και την πληρωμή των μισθών του δασκά-

7.5. Ιδρυτική επιγραφή Ελληνικού Σχολείου Αμοργού. 

Νόμος της Επιδαύρου
ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος

Άστρος, 13 Απριλίου 1823.

Τμήμα Δ΄
Κεφάλαιον Α΄.
Περί καθηκόντων του Βουλευτικού Σώ-

ματος.

Λζ΄. Η δημόσιος εκπαίδευσις είναι υπό 
την προστασία του Βουλευτικού Σώματος 
[…]

τμήμα Ζ΄.

Κεφάλαιον Ι΄.
π.ζ΄. Συστηματικώς να οργανισθή η εκ-

παίδευσις της νεολαίας, και να εισαχθή καθ’ 
όλην την Επικράτειαν η Αλληλοδιδακτική 
μέθοδος από την Διοίκησιν.

Σχέδιον Συντάγματος: 6 Ιουλίου 1823

Τμήμα Αον

Περί γενικών δικαιωμάτων. […]
ιδ. Προσδιορισμός δημοσίου εκπαιδεύ-

σεως, επίσης κοινώς εις όλους τους πολίτας.20

7.5. Η παιδεία από το 1828 ως το 1831.

Το 1828, αναλαμβάνοντας την διακυβέρνη-
ση της Ελλάδας, ο Καποδίστριας, ήταν απο-
φασισμένος να στηρίξει την επανόρθωσή της 
«εις δύο μεγάλας βάσεις, την εργασίαν και 
την στοιχειώδη εκπαίδευση». Στην Δ’ Εθνι-
κή Συνέλευση του 1829 παρουσίασε το πρό-
γραμμά του για την παιδεία, το οποίο μετα-

20 Ibid., 2: 135, 145.
21 Ελένη Κούκκου, «Η Παιδεία», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Αθήνα:  Εκδοτική Αθηνών, 1975), 12: 589. 
22 Ibid., 590

ξύ άλλων, περιελάμβανε την ενθάρρυνση των 
αλληλοδιδακτικών σχολείων και την ίδρυση 
«τυπικών» σχολείων για πιο προχωρημένους 
μαθητές.21

Με τη σύσταση της επί των Εκκλησιαστι-
κών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμ-
ματείας, με Γραμματέα τον Ν. Χρυσόγελο, 
συντάχθηκαν οι πρώτοι κατάλογοι των υπαρ-
χόντων  σχολείων, δασκάλων και μαθητών, τα 
διδασκόμενα μαθήματα, τους πόρους συντή-
ρησης κ.ά. Από έκθεση του τελευταίου στις 
αρχές του 1831 γνωρίζουμε ότι στα νησιά 
λειτουργούσαν συνολικά 33 αλληλοδιδακτικά 
και 19 ελληνικά σχολεία.22

7.6. Τα σχολεία της Αμοργού – Αλληλοδι-
δακτικό και Ελληνικό – Ένα από τα πρώτα 
Ελληνικά σχολεία του σύγχρονου κράτους.

Κατά τα ταραγμένα χρόνια του Αγώνα η 
προσπάθεια ανάκαμψης της παιδείας στην 
Αμοργό συνεχίστηκε. Οι Αμοργιανοί φαίνε-
ται πως αν και στην πλειοψηφία τους ήταν 
άνθρωποι φτωχοί, έδιναν μεγάλη σημασία 
στην μόρφωση των παιδιών τους. Ήδη από τα 
πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης του νησιού, 
κίνησαν τις διαδικασίες, για να δημιουργηθεί 
ένα από τα πρώτα Ελληνικά Σχολεία του 
νεοσύστατου κράτους, το οποίο ιδρύθηκε το 
1829, με προσωπικές συνδρομές των δημοτών 
και με δαπάνες της Ιεράς Μονής Χοζοβιω-
τίσσης. Λειτουργούσε ως ιδιοσυντήρητο μέχρι 
και το 1833, επιχορηγούμενο από τη Μονή, 
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Γραμματεία Εκκλησιαστικών να ζητήσει να 
αναγνωριστεί επίσημα ως Ελληνικό Σχολείο 
το ήδη υπάρχον στην Αμοργό, καθώς η Κυ-
βέρνηση την περίοδο εκείνη ίδρυε σχολεία σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας, χωρίς όμως αποτέ-
λεσμα. Το έργο να ενημερωθεί η Κυβέρνηση 
για το καθεστώς λειτουργίας του σχολείου 
και τη δυνατότητα αυτό να είναι αυτοσυντή-
ρητο από τις χορηγίες της Μονής ανέλαβε το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού με μία ανα-
φορά του το 1836. Μεταξύ άλλων, τέθηκε το 
αίτημα να παραμείνει ως δάσκαλος ο Δημη-
τριάδης στην Αμοργό και, αν δεν επέτρεπαν 
στη Μονή να πληρώνει το μισθό του, θα κα-
θορίζονταν δίδακτρα για τους μαθητές. Την 
αναφορά και τα αιτήματά των Αμοργίνων 
ανέλαβε να μεταφέρει ο Ιωάννης Μικαρεζό-
γλου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η 
απάντηση της Γραμματείας στα αιτήματα 
ήταν θετική, αρκεί η Μονή να πλήρωνε τους 
φόρους του κράτους, χωρίς να επιβαρύνεται 
με άλλα χρέη ούτε να απαλλοτριώνει ακίνητη 
περιουσία με πρόφαση αυτά τα χρέη. Παρόλα 
αυτά η επίσημη ίδρυση δεν έγινε μέχρι και το 
1838, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο επανήλθε 
με νέο αίτημα προς την Κυβέρνηση26.

Τα μετέπειτα χρόνια το Σχολείο λειτουρ-
γούσε κανονικά με άρρενες μαθητές, πολλοί 
εκ των οποίων απέκτησαν σημαντική μόρ-
φωση.27 Ωστόσο μετά τον θάνατο του Κοσμά 
Δημητριάδη, τον Δεκέμβριο του 1843, η δι-
αδοχή του αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα και 
πεδίο προστριβών. Το Σχολείο για πολλούς 

26 Συμεωνίδης, «Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου της Αμοργού», 24-29.
27 Παράδειγμα αποτελεί ο Κωνσταντίνος Σιγάλας ο οποίος έγινε το 1837 δημοδιάσκαλος στο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο Αμοργού. 
28 Συμεωνίδης, 33-46
29 Ibid., 33-40

μήνες έπαψε να λειτουργεί, ώσπου τον Αύ-
γουστο του 1844 αποφασίστηκε να προσλη-
φθεί προσωρινά ως διδάσκαλος ο Εμμανου-
ήλ Ιωαννίδης (1823-1906)28 και ο Νικόλαος 
Αλεξανδράκης (μαθητής του Δημητριάδη) ως 
υποδιδάσκαλος. Η διοίκηση της Μονής ήταν 
πρόθυμη να πληρώσει τους μισθούς των δι-
δασκάλων, όμως τα πράγματα πήραν άσχημη 
τροπή, όταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
της αντιπολίτευσης κατηγορούσαν τον τότε 
Δήμαρχο Δημήτριο Γαβρά ότι αυθαίρετα 
αποφάσισε τους διορισμούς, χάριν πολιτικού 
συμφέροντος. 

Έπειτα από πλήθος αντιδράσεων και 
προστριβών ο Ιωαννίδης ξεκίνησε να διδά-
σκει ανεπίσημα από το 1845 μέχρι το 1846, 
ώσπου του δόθηκε το διδασκαλικό δίπλωμα 
και ο επίσημος διορισμός του. Εξαιτίας της 
κατάστασης αυτής η διοίκηση της Μονής ου-
σιαστικά διέκοψε την πληρωμή των μισθών, 
προτιμώντας να απέχει από πολιτικές διενέ-
ξεις ή λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στον 
νέο διδάσκαλο29. Ενώ το Δημοτικό Συμβού-
λιο και η Μονή προφασίζονταν οικονομική 
ανέχεια και δεν πλήρωναν τον Ιωαννίδη για 
αρκετούς μήνες, εκείνος συνέχισε να εργά-
ζεται με ζήλο, όπως απέδειξαν μερικοί από 
τους 27 μαθητές του, που αρίστευσαν εκείνη 
τη σχολική χρονιά μέχρι και το 1847, όταν 
δηλαδή παραιτήθηκε και εγκατέλειψε την 
Αμοργό. Τα επόμενα χρόνια παρέμενε στην 
Αθήνα, όπου φοίτησε στην Φιλοσοφική Σχολή 
ως το 1851. Επέστρεψε στην Αμοργό το 1856 

λου αλλά και τις ανάγκες του σχολείου, είχε 
αναλάβει η Μονή Χοζοβιωτίσσης. Έτσι ως 
ιδιοσυντήρητο λειτουργούσε μέχρι το 1833, 
με τις χορηγίες της Μονής, οι οποίες δια-
κόπηκαν, όταν ο υπεύθυνος στον τομέα της 
παιδείας τον καιρό της Αντιβασιλείας, Μά-
ουρερ, απαγόρευσε στις Μονές να διαθέτουν 
χρήματα για διάφορους σκοπούς, με σκοπό 
να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι. Ο Δη-
μητριάδης, παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να διδά-
σκει και μάλιστα, όταν οι ελληνοδιδάσκαλοι 
κλήθηκαν από την Κυβέρνηση να δώσουν εξε-
τάσεις, για να επιβεβαιωθεί η ικανότητα και 
οι γνώσεις τους, εκείνος πήγε στο Ναύπλιο, 

25 Συμεωνίδης, «Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου της Αμοργού», ό.π., 21-23.

όπου έδωσε εξετάσεις, για να έχει και επίση-
μα το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός 
του. Μετά την επιτυχή εξέτασή του ανέμενε 
τον επίσημο διορισμό του στο σχολείο της 
Αμοργού, όμως με διάταγμα του 1835 διο-
ρίστηκε στον Πραστό Κυνουρίας, από όπου 
παραιτήθηκε, για να συνεχίσει να διδάσκει 
στην Αμοργό25. 

7.6.1. Η προσπάθεια για επίσημη αναγνώριση.

Το ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής Χοζο-
βιωτίσσης προσπάθησε με επιστολή του στη 

7.6. Λεπτομέρεια από βιβλίο του Ελληνικού Σχολείου Αμοργού με την υπογραφή του Δημητριάδη (Χώρα Αμοργού)
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επιτροπής και να εισαχθή εις όλα τα Σχολεία 
ομοιόμορφος μέθοδος του διδάσκειν»32

7.6.3. Λεπτομέρειες για τα σχολεία της Αμοργού.

Ο πρώτος διδάσκαλος του Αλληλοδιδακτι-
κού σχολείου ήταν ο Κωνσταντίνος Δωρίας με 
καταγωγή από τη Σηλυβρία της Ανατολικής 
Θράκης· γεννήθηκε το 1780 και εγκαταστά-
θηκε στην Αμοργό το 1828, όπου υπηρέτη-
σε στο σχολείο μέχρι το 183433. Δεν είναι 
γνωστές πολλές πληροφορίες σχετικά με την 

32 Ibid., 158-160
33 Ν. Πράσινος και Μ. Λαμπρινίδης, 21

ίδρυση και λειτουργία του σχολείου, μελλο-
ντική έρευνα αναμένεται να φέρει στο φως 
περισσότερα στοιχεία. 

Από τον λόγο που εκφώνησε ένας πρώην 
μαθητής του αλληλοδιδακτικού σχολείου, μα-
θαίνουμε ότι η λειτουργία του, αν και υπό όχι 
ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, συνεχιζόταν και 
κατά το 1840. Πρόκειται για τον λόγο που 
εκφωνήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1840, την 
ημέρα των δημοσίων εξετάσεων του σχολεί-
ου, από τον Πέτρο Ζάνο. Ο διπλωμάτης είχε 
γεννηθεί στην Αμοργό (1818-1884) από τον 

7.7. Βιβλίο συνεδριάσεων του Ελληνικού Σχολείου Αμοργού 

ως ελληνοδιδάσκαλος, όμως αναγκάστηκε να 
φύγει ξανά, καθώς  οι διαφορά μεταξύ  Δή-
μου και Μονής εξακολουθούσε να μένει άλυ-
τη, αφήνοντας το ζήτημα της μισθοδοσίας των 
δασκάλων μετέωρο30.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η λειτουργία 
του σχολείου δεν έπαψε έκτοτε. Σπουδαίοι 
διδάσκαλοι εξακολούθησαν να μορφώνουν τα 
παιδιά της Αμοργού, αλλά και μαθητές από 
τα γύρω νησιά, συνεχίζοντας την παράδοση 
της παιδείας. Το Ελληνικό Σχολείο, μετέπει-
τα Σχολαρχείο και πλέον Γυμνάσιο Αμοργού, 
διαγράφει μια μακρά πορεία, έως σήμερα.

7.6.2. Μέθοδοι διδασκαλίας.

Η επίσημη θέση της κυβέρνησης του Κα-
ποδίστρια στα εκπαιδευτικά θέματα ήταν η 
θεσμοποίηση ενιαίας μεθόδου διδασκαλίας 
στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ώστε όλος ο 
σχολικός μηχανισμός να λειτουργεί ομοιόμορ-
φα. Προτεραιότητα δόθηκε στην οργάνωση 
των αλληλοδιδακτικών σχολείων, καθώς μέ-
χρι τότε οι μέθοδοι διδασκαλίας βασίζονταν 
στο προσωπικό στοιχείο κάθε διδασκάλου, 
δημιουργώντας πολυμορφία μεθόδων ανά την 
επικράτεια. Με το διάταγμα του 1830 απο-
φασίσθηκε η εισαγωγή στα αλληλοδιδακτι-
κά σχολεία της μεθόδου του Γάλλου Sarazin, 
την οποία πρότεινε  ο Ιωάννης Κοκκώνης. 
Έτσι, από τα μέσα του 1830 τα αλληλοδιδα-
κτικά σχολεία έπρεπε να λειτουργούν βάσει 
του Οδηγού του Κοκκώνη, κατά τον οποίο 
ρυθμίζονταν αναλυτικά η διδακτέα ύλη, τα 

30 Συμεωνίδης, 41-46
31 Κορδατζή-Πρασσά, 153-157

μαθήματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο αριθ-
μός των τάξεων, οι εξετάσεις, οι αργίες, οι 
διακοπές και οι προδιαγραφές του σχολικού 
κτιρίου.

Μέχρι τότε στα αλληλοδιδακτικά σχολεία 
των Κυκλάδων, εφαρμόζονταν διάφορες μέ-
θοδοι διδασκαλίας, εκ των οποίων η πλέον 
διαδεδομένη ήταν αυτή του Κλεόβουλου. Από 
την αυτοψία που έκανε ο Dutrone, ο Γάλ-
λος σύμβουλος των εκπαιδευτικών θεμάτων, 
γίνεται γνωστό πως στο αλληλοδιδακτικό 
σχολείο Αμοργού, μετά την νομοθεσία περί 
ομοιομορφίας στην στοιχειώδη εκπαίδευση, 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Sarazin. Παρά τις 
προσπάθειες διάφοροι παράγοντες εμπόδι-
ζαν τη διάδοση της αλληλοδιδακτικής μεθό-
δου, όπως οι σημαντικές ελλείψεις εποπτικών 
μέσων αλλά και η δυσπιστία των γονιών.31

Για τα ελληνικά σχολεία δεν λήφθηκε τόσο 
μεγάλη φροντίδα όσο για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Οι δάσκαλοι συνέχιζαν να βασί-
ζονται στην εμπειρία τους και πρωτοβουλία 
τους. Η ίδια η κυβέρνηση μάλιστα θεωρού-
σε πως ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης 
ήταν η ανταπόκριση στις πραγματικές κοινω-
νικές ανάγκες και η προετοιμασία των μελλο-
ντικών πολιτών του κράτους. Χαρακτηριστι-
κές είναι οι οδηγίες που έδωσε, λίγο μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του, ο Γραμματεύς 
της Παιδείας Ν. Χρυσόγελος σε δάσκαλο του 
ελληνικού σχολείου της Ερμούπολης: «Το ευ-
μέθοδον και τεχνικόν περί την διδασκαλίαν 
κατά τας οποίας η πείρα καθιέρωσεν αρχάς 
εωσού να κανονισθή παρά της διορισθείσης 
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επί της εισόδου του Καταστήματος τούτου, 
λέγον “Αγαθή τύχη τη Νεολαία της Αμοργού”.

[…] Αλλ’ επειδή ανέβην σήμερον εις τούτο 
το βήμα διά να ομιλήσω την αλήθειαν, συγ-
χωρήσατέ μου, ω Συμπολίται, να κάμω την 
παρατήρησιν ταύτην και ειπώ δημοσίως, ότι 
Δαίμων τίς κακός εψύχρανε την πρώτην εκεί-
νην φιλοτιμίαν και τοιουτρόπως ενώ ηλπίζα-
μεν από των μικρών να μεταβαίνωμεν εις τα 
μεγαλύτερα, τώρα όχι μόνον δεν αυξάνομεν 
[…] ίσως και να οπισθοδρομούμεν».34

7.7. Η συμβολή της Μονής Χοζοβιωτίσσης 
στην παιδεία άλλων νησιών.

Το πρόβλημα εξεύρεσης των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων για τη συντήρηση των 
σχολείων δεν απασχολούσε βέβαια μόνο την 
Αμοργό. Και άλλα νησιά ζήτησαν την αξιο-
ποίηση των οικονομικών πόρων που διέθετε 
ο κάθε τόπος. Σε πολλές περιπτώσεις, μονα-
στήρια συνέβαλλαν καθοριστικά στην ίδρυση 
σχολείων και την προαγωγή της παιδείας.35 
Το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας συνεπώς 
ανέλαβε να συντηρήσει και τα σχολεία της 
Σαντορίνης, της Ανάφης και της Ίου από τα 
εισοδήματα των μετοχίων του.

7.7.1. Σαντορίνη – Η Σχολή Μαρτινούς.

Περί τις αρχές του 19ου αιώνα στο νησί 
της Σαντορίνης υπήρχε μόνο ένα σχολείο στον 
οικισμό Φηρά, με αποτέλεσμα οι περισσότε-
ροι νέοι του νησιού να μην έχουν πρόσβαση 

34 Συμεωνίδης, «Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου της Αμοργού», 102-114.
35 Για τους οικονομικούς πόρους των σχολείων βλ. Κορδατζή-Πρασσά, 113. 

στην εκπαίδευση. Έτσι, έπειτα από προτρο-
πή των προκρίτων του νησιού το συμβούλιο 
της Μονής Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου 
της Σαντορίνης αποφάσισε την ίδρυση μιας 
νέας σχολής. Για τον σκοπό αυτό από την 
περιουσία του μοναστηριού, παραχωρήθηκε 
η τοποθεσία Ανεμομύλου μαζί με όλη την 
περιφέρεια Μαρτινού, κοντά στην κοινότητα 
Πύργου – Καλλίστης. Η Σχολή αναγνωρίστη-
κε επίσημα με σιγγίλιο του Πατριαρχείου και 
ονομάστηκε «Πατριαρχική και Σταυροπηγι-
ακή Σχολή». 

Καθώς το έργο ήταν αρκετά μεγάλο και 
κοστοβόρο, χρειάστηκε η συμβολή και άλλων 
μονών των Κυκλάδων, ανάμεσά τους και η 
Μονή της Αμοργού, η οποία ανέλαβε τα μισά 
έξοδα της σχολής. Συγκεκριμένα, μέχρι και 
το 1837, για τον διδασκαλικό μισθό καθώς 
και τα υπόλοιπα έξοδα συντήρησης και λει-
τουργίας της Σχολής η Χοζοβιώτισσα και η 
μονή Προφήτου Ηλίου κατέβαλλαν κάθε χρό-
νο 600 δραχμές έκαστη. Η λειτουργία της 
σχολής διήρκησε αρκετά χρόνια ως και το 
1845, προσθέτοντας ένα λίθο στην ανάπτυξη 
της ελληνικής παιδείας των νησιωτών και την 
πνευματική αναγέννηση.

Πέραν της Σχολής Μαρτινούς, το μοναστή-
ρι της Αμοργού συνέβαλε και σε άλλη περί-
πτωση στην πρόοδο της παιδείας στη Σαντο-
ρίνη. Από έκθεση της 7ης Σεπτεμβρίου 1833 
του Σαντορινιού Διδασκάλου Χριστοδούλου 
Νομικού και του Επάρχου Νικολάου Ιγγλέση 
μαθαίνουμε ότι δεύτερο σχολείο επρόκειτο 
να ιδρυθεί στην Άνω Μεριά Σαντορίνης. Για 

Επαρχιακό Σύμβουλο Αντώνη Ζάνο και την 
Μαρία, το γένος Γαβρά. Είχε παρακολουθή-
σει μαθήματα στο αλληλοδιδακτικό σχολείο 
Αμοργού κι έπειτα φοίτησε στο Γυμνάσιο 
Σύρου, διδασκόμενος από τους δασκάλους 
Νεόφυτο Βάμβα και Νεόφυτο Καΐρη. Συνέχι-
σε τις σπουδές του το 1841 στο Παρίσι, όπου 
σπούδασε φιλοσοφία και πολιτικές επιστή-
μες. 

Σε ηλικία μόλις δεκαπέντε χρόνων υπη-
ρέτησε για κάποιους μήνες ως Γραμματέας 
της Δημογεροντίας (1833). Έπειτα, φτάνο-
ντας στο Παρίσι, διορίστηκε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών της Γαλλίας, όπου υπηρέτησε 
ως το 1847. Κατόπιν επανήλθε στην Ελλά-
δα και εξελέγη βουλευτής της Επαρχίας Θή-
ρας. Παρέμεινε στη Βουλή ως το 1853, οπό-
τε διορίστηκε Α΄ Γραμματέας και σύμβουλος 
της Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, της 
οποίας έγινε μοναδικός διευθύνων, ως και 
το 1864. Τα επόμενα χρόνια ανέλαβε πολ-
λές ακόμα πολιτικές θέσεις, ως πληρεξούσιος  
της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, υπουργός εξωτερι-
κών, διπλωματικός πράκτορας της Ελλάδας 
στην Αίγυπτο, νομάρχης Κέρκυρας κ.ά. 

Παρά την διαμονή του σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, το ενδιαφέ-
ρον και η αγάπη του για την Αμοργό έμεναν 
αμείωτα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
Πολλές φορές οι πατέρες της Χοζοβιώτισσας 
του ανέθεταν την αντιπροσώπευση της Μο-
νής στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης 
για διάφορα θέματα, αλλά και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αμοργού αποτεινόταν σε εκείνον 
για την διευθέτηση ζητημάτων του νησιού. 

 Κατά την εκφώνηση ομιλίας του, έκανε 
λόγο κυρίως για την αξία της παιδείας:

«Εγώ από στόματος Υψίστου εξήλθον, 
και ως ομίχλη κατεκάλυψα γην (Σοφία Σει-
ράχ κεφ. 24, στ 3) […] Υπό της θείας ταύτης 
εμπνεύσεως και οι Έλληνες εξεγειρόμενοι, 
εσύστησαν τόσα εκπαιδευτικά καταστήμα-
τα, όπου ο Έλλην διεμορφούτο πνευματικώς, 
διδασκόμενος της σοφίας και ελευθερίας τα 
αθάνατα μαθήματα

Τούτο υπήρχεν, ότε η δυστυχής Ελλάς 
έπνεε τα λοίσθια βασανιζομένη υπό της σκλη-
ράς δουλείας του Τούρκου. Αλλά μετά τον 
ένδοξον της Επαναστάσεώς μας αγώνα, μετά 
την καθίδρυση του βασιλικού θρόνου εις την 
Ελλάδα, ευθύς ο Έλλην, από την Σμύρνην, 
από τας Κυδωνίας, από την Πάτμον, από την 
Χίον κ.λπ. μετέφερε τας φιλοσοφικάς εκείνας 
των διδασκάλων του καθέδρας εν τω μέσω 
της ελευθέρας Ελλάδος, και έκτοτε πλέον, 
ως βλέπομεν, όχι μόνον αι διάσημοι πόλεις 
του έθνους μας, αλλά και αυταί αι Κωμοπό-
λεις συνέτρεξαν και συντρέχουν εις σύστα-
σιν Σχολείων, όπου χάριτι θεία, διδάσκονται 
σήμερον περί τας τεσσαράκοντα χιλιάδας 
Ελληνόπαιδας.

Την κοινήν ταύτην προς την παιδείαν άμιλ-
λαν των Ελλήνων άμιλλαν των Ελλήνων θεω-
ρούσα και η Νήσος αύτη εξύπνησεν ύστερον 
από τόσον ναρκωτικόν ύπνον, και ιδού είναι 
δέκα περίπου έτη, αφ’ ού μ’ όλας της τας 
αδυναμίας, εσύστησεν εις τους κόλπους της 
αυτά τα εκπαιδευτικά καταστήματα, φωτι-
σμόν και εκπαίδευσιν της νεολαίας.

[…] Ομολογώ εκ μέρους των συμπολιτών 
μου απείρους τας χάριτας προς τους Σ. Πα-
τέρες της Μονής, οίτινες, έχοντες συμπράκτο-
ρας και τινάς των επισημοτέρων πολιτών, συ-
νέτρεξαν εις σύστασιν των σχολείων τούτων 
[…] όθεν και καταλλήλως επίγραμμα ετέθη 
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του ημετέρου Δήμου ταμείον, δραχμάς εκα-
τόν πενήκοντα αριθ. 150, προς συντήρησιν 
του Δημοτικού ημών σχολείου.

Όθεν επειδή εις το ημέτερον Δημοτικόν 
Συμβούλιον παρά τινών μελλών (sic.) του ευ-
ρεθέντων κατά την εποχήν εκείνην εις Θήρα 
και παρά του Κυρίου Νικολάου Ρούσσου την 
αυτοπροαίρετον απόφασιν του Μοναστηρι-
ακού σας Συμβουλίου παρεχώρησε την ειρη-
μένην ποσότητα εις τον διά το τρέχον έτος 

38 Αρχείο Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης.

Συνταχθέν προϋπολογισμόν του Δήμου μας. 
Παρακαλείσθαι (sic.) ειδοποιήσετε παρά 
τινός μέλλους να δοθώσι αι άνω ειρημέναι 
δραχμαί, διά να διατάξωμεν εν καιρώ τον 
δικόν μας εισπράκτορα δια την είσπραξιν 
αυτών.

Ο Δήμαρχος 
Α Γαβαλλάς38

7.9. Επιστολή του Δημάρχου Αναφαίων προς το Συμβούλιο 
της Μονής Χοζοβιωτίσσης  σχετικά με την οικονομική συμ-
βολή για το Δημοτικό σχολείο του νησιού.

7.10. «Στο ψαλτήρι» – Νικήτας Γρύ(ί)σπος (Αμοργός 1873 
– Αθήνα  1974)

τον σκοπό αυτό, η Χοζοβιώτισσα δώρισε ένα 
αρκετά μεγάλο οικόπεδο, μέρος της περιου-
σίας που διέθετε στο νησί.36

36 Πληροφορίες για την συμβολή της Μονής της Χοζοβιώτισσας στην παιδεία της Σαντορίνης, οφείλονται στον π. Θωμά Συνοδινό. Βλ. 
Δ. Δεναξάς, Περιγραφή της εν τη κοινότητι Πύργου Θήρας Ιεράς και Σταυροπηγιακής μονής Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου 
(Αθήνα 1920), 64-65.

37 Αρχείο της Μονής Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, Αριθ. 166, Εν Ανάφη 15-5-1852.

7.7.2. Ανάφη.

Η οικονομική στενότητα υποχρέωσε και 
τους Αναφαίους να αναζητήσουν οικονομι-
κή στήριξη, ώστε να μην αφήνουν πια την 
παιδεία σε δεύτερη μοίρα. Από επιστολές 
του 1852 ο Δήμος Αναφαίων φέρεται να ζητά 
τη συνδρομή της Μονής της Χοζοβιώτισσας. 
Συγκεκριμένα ζητούσαν από το Ηγουμενο-
συμβούλιο να  συμβάλει στην κάλυψη των 
αναγκών του σχολείου και στην πληρωμή των 
διδασκαλικών μισθών. Οι πατέρες της Μονής 
δεν αρνήθηκαν τη βοήθειά τους, βάζοντας σε 
προτεραιότητα την πρόοδο όχι μόνο των κα-
τοίκων της Αμοργού αλλά των ελληνοπαίδων 
όλων των νησιών.37

Αριθ. 7
Διεκδ 10
Την 38 Ιανουαρίου 
1839 εν Ανάφη

Βασίλειον της Ελλάδος
ο Δήμαρχος Ανάφης
Προς το Συμβούλιον της εν Αμοργώ Ιεράς 
Μονής Χοζευγιοτίσης

Η Β. Διοίκησις Θήρας διά της από 20 Δε-
κεμβρίου 1838 της υπ’ αριθμ. 2186 διαταγής 
της μας ειδοποίησε ότι ευρισκόμενοι περί 
τον Σεπτέμβριον μήνα εις Θήραν αυτοπρο-
αιρέτως απεφασίσατε να προσφέρεται (sic.) 
εκ των Μοναστηριακών σας εισπράξεων εις 

7.8. Η Μονή Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου της Σαντορίνης. 
Frédéric Boissonnas 1919
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7.14. Λεύκωμα με αφιερώσεις των μαθητών και φίλων του 
Ιωαννίδη. Η πρώτη σελίδα με το εγκώμιο της φιλίας, διά 
χειρός Ιωαννίδη. (Βουκουρέστι 1853)

έδωσε πτυχιακές εξετάσεις, αλλά έφυγε για 
το Βουκουρέστι, όπου εργάστηκε ως οικοδι-
δάσκαλος σε εξέχουσες οικογένειες ομογε-
νών, όπως την οικογένεια Ρίζου (Νερουλού), 
Σχινά, Σακελλαρίου και Πολύζου.

«Ἡ εἰκών αὓτη τοῦ Κοσμᾶ Δημητριάδου, πρώτου ἑλληνοδι-
δασκάλου Ἀμοργοῦ, ἀφιερώθη τῇ ἐνταῦθα Ἑλληνικῇ Σχολῇ 
ὑπό τοῦ ἀνεψιοῦ Μιχαήλ Κ. Νομικοῦ, διευθυντοῦ τυπο-
γραφείου ἐν Καΐρῳ διά τοῦ Νικήτα Δ. Βλαβιανοῦ, τῇ 1η 
Σεπτεμβρίου 1884 ἐν Ἀμοργῷ»40

40 Ο πίνακας βρισκόταν στο Ελληνικό Σχολείο Αμοργού, όμως 
πλέον δεν υπάρχει, καθώς εκλάπη. Οι πληροφορίες καθώς 
και αντίγραφο του πίνακα διεσώθησαν από τον πατέρα 
Θωμά Συνοδινό, ο οποίος και τις παραχώρησε.

7.15. Αφιέρωση του Δημητρίου Ρίζου  
Νερουλού στο Λεύκωμα του Ιωαννίδη.

7.13. Ο μοναχοδιδάσκαλος Κοσμάς Δημητριάδης

7.8. Διδάσκαλοι του Ελληνικού Σχολείου 
Αμοργού.

Ο πρώτος διδάσκαλος του Ελληνικού 
Σχολείου της Αμοργού, Κοσμάς Δημητριά-
δης, γεννήθηκε στην Αμοργό, μάλλον το 1797, 
και έγινε μοναχός της Μονής Χοζοβιωτίσσης 
το 1812. Το ηγουμενοσυμβούλιο πρέπει να 
εκτίμησε τη φιλομάθεια και τις ικανότητες 
του Δημητριάδη, καθώς με δαπάνες της μο-
νής φοίτησε στα τότε φημισμένα σχολεία της 
Πάτμου και των Κυδωνιών, όπου απέκτησε 
αξιόλογη μόρφωση. Στις Σχολές αυτές ήρθε 
σε επαφή με σπουδαίους δασκάλους του 
γένους, συγκεκριμένα υπήρξε μαθητής των 
Παϊσίου Καραπατά, Γρηγορίου Σαράφη και  
Θεόφιλου Καΐρη. 

Η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, τον οδήγησε πίσω στην Αμοργό, όπου 
δίδασκε τους νέους αμισθί ως το 1828, οπότε 
και αποφασίστηκε η Μονή της Χοζοβιώτισ-
σας να του παραχωρήσει ένα μικρό μισθό 
για τις υπηρεσίες του. Συνέχισε το έργο του 
ως και το τέλος της ζωής του, τον Δεκέμβριο 
του 1843.  

Ο Εμμανουήλ Ιωαννίδης39, ο διδάσκαλος 
και επιστήμων, αποτέλεσε μεγάλο κεφά-
λαιο για τον τόπο του. Γεννήθηκε στη Χώρα 
Αμοργού και γονείς του ήταν ο Ιωάννης Ζα-
ράνης και η Καλή Σακελλίου. Φοίτησε στο 
Γυμνάσιο Σύρου και αμέσως μετά την απο-
φοίτησή του επανήλθε στην Αμοργό. Αρκετά 
χρόνια εργάστηκε χωρίς επίσημο διορισμό 
και συνεπώς χωρίς τακτικό μισθό, γεγονός 

39 Πολύτιμες πληροφορίες για την ζωή και το έργο του μεγάλου Αμοργιανού δασκάλου, καθώς και φωτογραφικό υλικό, οφείλονται 
στην  Λίλα Μαραγκού. 

που τον ανάγκασε να παραιτηθεί το 1847, 
οπότε και εγγράφηκε στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν και ολοκλή-
ρωσε τις εκεί σπουδές του μέχρι το 1851, 
πιθανώς λόγω οικονομικής δυσχέρειας, δεν 

7.11. Ο διδάσκαλος, διαφωτιστής και φιλόσοφος Θεόφιλος 
Καΐρης (1784 -1853) -Λιθογραφία (Αργολική Αρχειακή Βι-
βλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού) 

7.12. Η οδός έξω από το Ελληνικό Σχολείο Αμοργού  πήρε το 
όνομα του πρώτου ελληνοδιδασκάλου Κοσμά Δημητριάδη.
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κη, εκτιμώντας την μεγάλη ωφέλεια που αυτή 
θα είχε στην μόρφωση των κατοίκων του νη-
σιού, απόφαση όμως που δεν έγινε δυνατόν 
να υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σαράντα επτά 
χρόνια μετά το θάνατό του το κοινοτικό συμ-
βούλιο Αμοργού αποφάσισε να τιμήσει τον 
σπουδαίο δάσκαλο, καθώς και τον διάδοχό 
του Κωνσταντίνο Γαβρά.42

Ο Κωνσταντίνος Γαβράς43 γεννήθηκε στη 
Χώρα το 1875· γονείς του ήταν ο Ιάκωβος 
Γαβράς και η Καλλιόπη Ρούσσου. Ολοκλή-
ρωσε τις τάξεις του Δημοτικού και Ελληνικού 
Σχολείου Αμοργού και έπειτα του Γυμνασίου 
Σύρου, συνεχίζοντας από το 1893 τις σπου-

42 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Πρακτικά Δ.Σ. 28
43 Πράσινος και Λαμπρινίδης, 73-74

δές του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Αφού 
έλαβε το πτυχίο του, διορίστηκε το 1900 στο 
Ελληνικό Σχολείο Αμοργού ως συνεχιστής του 
έργου του Εμμανουήλ Ιωαννίδη. Τα επόμενα 
χρόνια, ως και την παραίτησή του το 1935, 
υπηρέτησε σε διάφορα Ελληνικά σχολεία και 
Γυμνάσια της χώρας, όπως το Γυμνάσιο Λευ-
κάδας και το Γυμνάσιο Σύρου. Για την πλού-
σια δράση του και το συγγραφικό του έργο, 
ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ τον τίμησε το 1923 με 
τον Αργυρό Σταυρό των Ιπποτών του τάγμα-
τος του Σωτήρος. Πέθανε το 1951 στην Αθήνα. 

Ένας ακόμα Αμοργιανός καθηγητής του 
Ελληνικού Σχολείου της Αμοργού υπήρξε ο 

7.18. Το τεύχος 55 της Πανδώρας με το άρθρο «Αμοργός» 
του Ιωαννίδη (1852) 

7.19. Εμμανουήλ Ιωαννίδης – υπό Ευαγγέλου Νομικού, 
Αμοργός, 1900

Το 1855 επέστρεψε στην Αμοργό ως ελλη-
νοδιδάσκαλος, έφυγε όμως ξανά τον επόμενο 
χρόνο, αφού ο Δήμος αδυνατούσε να πλη-
ρώνει τους διδασκαλικούς μισθούς. Αυτή τη 
φορά βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
εργάστηκε ως οικοδιδάσκαλος και σημείω-
σε αξιοσημείωτη δράση στους πνευματικούς 
κύκλους, δημοσιεύοντας μελέτες φιλολογι-
κού και αρχαιολογικού περιεχομένου. Έγινε 
ιδρυτικό μέλος του «Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» και του 
«Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου»41.

Για μικρό χρονικό διάστημα συνέχισε την 
σταδιοδρομία του στο Ταγκανρόγκ της νό-
τιας Ρωσίας, από όπου κατάφερε να απο-
στείλει οικονομική ενίσχυση στην Κρητική 
Επανάσταση που είχε ξεσπάσει. Επέστρεψε 
όμως στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε 
την διεύθυνση της Πατριαρχικής Σχολής της 
Χάλκης, ενώ στα επόμενα χρόνια κατέλαβε 
σημαντικές θέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και σχολεία. Το 1892 διορίζεται εκ νέου στο 
Ελληνικό Σχολείο Αμοργού. 

41 Αντ. Ε. Πετσετάκης, «Εμμανουήλ Ιωαννίδης (1823-1906) (Εις αντάξιος του Θεοφίλου Καΐρη μαθητής)» Επετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών 2 (1962): 690-711.

Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο, δη-
μοσίευσε άρθρα και μελέτες σε περιοδικά της 
εποχής, όπως η «Πανδώρα». Επίσης έγραφε 
το βιβλίο «Αμοργιακά», το οποίο όμως δεν 
εκδόθηκε ποτέ. Ασχολήθηκε με τη συλλογή 
και διαφύλαξη αρχαιολογικών θησαυρών, 
ιστορικού και λαογραφικού υλικού στο νησί, 
τους οποίους οραματιζόταν να εκθέσει σε ένα 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Για την επιστημο-
νική του δράση τιμήθηκε πολλές φορές με 
διπλώματα από ιδρύματα όπως η εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία κ.ά.

Κατά την θητεία του στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα συνέλεγε με επιμέλεια σπάνια 
βιβλία τα οποία μετέφερε αργότερα στην 
Αμοργό. Χρυσοδεμένοι τόμοι, πολύτιμα λε-
ξικά, η δυσεύρετη Βυζαντίς των 45 τόμων 
και βιβλία περί φιλολογίας, φιλοσοφίας αρ-
χαιολογίας κλπ. απαρτίζουν την βιβλιοθήκη 
του Αμοργιανού διδασκάλου. Η κοινότητα 
Αμοργού, έπειτα από εισήγηση ορισμένων 
λόγιων Αμοργιανών, αποφάσισε να την αγο-
ράσει και να ιδρύσει μια δημόσια Βιβλιοθή-

7.16. Αφιέρωση του Δημητρίου Γαβρά στο λεύκωμα του 
Ιωαννίδη (08/091884) .

7.17. Αφιέρωση του Πέτρου Ζάνου στο λεύκωμα του Αμοργια-
νού δισασκάλου (22/08/1856).
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7.22. Το ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου Αμοργού με το οποίο αποφασίζεται να τιμηθούν για το έργο τους ο Εμμανουήλ 
Ιωαννίδης και ο Κωνσταντίνος Γαβράς ( 30/08/1953)

7.23. O Κωνσταντίνος Γαβράς -1875-
1951. (Σύνδεσμος Αμοργίνων)

7.24-25. Οι Κωστής και Μάριος Εξαρχόπουλος, (Σύνδεσμος Αμοργίνων)

44 Ibid., 131-132

Κωστής Εξαρχόπουλος του Μάρκου. Γεννήθη-
κε στη Χώρα το 1866 και, αφού ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του στην Φιλοσοφική Σχολή Αθη-
νών, έγινε καθηγητής το 1898 στο Ελληνικό 
Σχολείο Αμοργού, το οποίο υπηρέτησε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καριέρας του, δηλαδή ως 
και το 1930. Διάδοχός του έγινε ο γιος του, 
Μάριος Εξαρχόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε 
το 1899 στα Κατάπολα Αμοργού. Ακολου-
θώντας τα χνάρια του πατέρα του, σπούδασε 
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε 
ως φιλόλογος στο Ελληνικό Σχολείο Αμορ-
γού και στα Γυμνάσια Άνδρου και Καλλιθέας 
Αθηνών. Την περίοδο της Κατοχής συνελήφθη 
από τους Γερμανούς, για την συμμετοχή του 
στην Εθνική Αντίσταση, και εκτελέστηκε στην 
Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944.44

Ο Γυμνασιάρχης Αντώνιος Ρούσσος γεν-
νήθηκε το 1880 στη Χώρα Αμοργού από τον 
Ιωάννη Ρούσσο και την Ειρήνη Πρασίνου. 
Αποφοιτώντας από το Δημοτικό και το Ελλη-
νικό Σχολείο Αμοργού, συνέχισε τις σπουδές 
του στο Γυμνάσιο Σύρου και έπειτα στη Φι-
λοσοφική Σχολή Αθηνών. Υπήρξε καθηγητής 
στο Ελληνικό σχολείο Αμοργού από το 1904 
ως το 1916, οπότε και μετατέθηκε στη Λίμνη 
Ευβοίας, για να επιστρέψει όμως το 1918 
στην Αμοργό, αυτή τη φορά ως Σχολάρχης. 
Τη θέση αυτή διατήρησε ως το 1925, όταν 
δηλαδή μετατέθηκε στο Ελληνικό Σχολείο 
Σύρου. Την επόμενη χρονιά έγινε καθηγητής 
στο Γυμνάσιο Σύρου, στο οποίο το 1935 έγι-
νε Γυμνασιάρχης και υπηρέτησε ως το 1953, 

7.20. Επιστολικό δελτάριο Εμμανουήλ Ιωαννίδη.

7.21. Το επίσημο έγγραφο διορισμού του Ιωαννίδη 
(13/09/1857)
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οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Πέθανε στη 
Σύρο το 1962.45

Ο Νικήτας Δεσποτίδης του Αντωνίου γεν-
νήθηκε το 1843 στα Κατάπολα της Αμοργού 
και σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή της 
Αθήνας. Απέκτησε σημαντική μόρφωση και 
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του δι-
ορίστηκε και υπηρέτησε στα Ελληνικά σχο-
λεία της Πάρου και της Αμοργού, στα οποία 
η προσφορά του υπήρξε μεγάλη. Πέθανε το 
1929, βυθίζοντας το νησί σε θλίψη για τον 
χαμό του Σχολάρχη του.

Ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, γόνος αγωνι-
στών και επιστημόνων από την Αμοργό, γεν-
νήθηκε στη Νάξο το 1874. Σπούδασε φιλολο-
γία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και υπηρέτησε ως Σχολάρχης στη Θήρα, την 
Αμοργό και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Λαμ-
βάνοντας υποτροφία από το ελληνικό κράτος, 

45 Νικόλαος Πράσινος, “Αντώνιος Ιωάννη Ρούσσος”, Μια μεγάλη προσωπικότητα της Αμοργού, (Αθήνα: Σύνδεσμος Αμοργίνων, 
2002), 20-26.

συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία και 
την Ελβετία, όπου ειδικεύτηκε στην Παιδα-
γωγική, την επιστήμη που υπηρέτησε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καριέρας του και θεμε-
λίωσε στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας το 1904 
στην Αθήνα, ξεκίνησε να διδάσκει ως καθηγη-
τής στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Αθηνών ενώ την περίοδο 1905-1907 διετέλεσε 
διευθυντής του Διδασκαλείου Πελοποννήσου. 
Στη συνέχεια έγινε επιθεωρητής των Γυμνα-
σίων και των Ελληνικών Σχολείων Πελοπον-
νήσου και τρία χρόνια αργότερα διευθυντής 
του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης. Το 
1906 αναγορεύθηκε υφηγητής φιλοσοφίας και 
παιδαγωγικής και το 1912 διορίστηκε κα-
θηγητής της ίδιας έδρας στο πανεπιστήμιο 
Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 
1948. Την περίοδο 1918-1920 απομακρύνθη-
κε από τη θέση του για πολιτικούς λόγους. 

7.29. Ο Αντώνιος Ρούσσος (1880-1962).  
(Σύνδεσμος Αμοργίνων)

7.30. Νικήτας Α. Δεσποτίδης, (1843-1929).  
(Σύνδεσμος Αμοργίνων).

7.26. Σχολαρχείο Αμοργού..Ο Σχολάρ-
χης Κωστής και ο καθηγητής Μάριος 
Εξαρχόπουλος (Σύνδεσμος Αμοργίνων)

7.28. Οι μαθητές του Ημιγυμνασίου 
Αμοργού μαζί με τον καθηγητή Ανδρέα 
Παπαδάκη. (10-7-1934). (Σύνδεσμος 
Αμοργίνων).

7.27. Σχολαρχείο Αμοργού.. Οι μαθητές 
με τον Σχολάρχη Αντώνιο Ρούσσο και 
τον Καθηγητή Κωστή Εξαρχόπουλο. 
(Σύνδεσμος Αμοργίνων).
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Το 1929 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών, της οποίας έγινε πρόεδρος κάποια 
χρόνια αργότερα, το 1949. Επίσης το 1922 
ήταν γραμματέας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και αντιπρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, ενώ το 1936 εξελέγη Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ο αγώνας του 
για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Παι-
δαγωγικής, συνέβαλε στην ίδρυση του Πει-
ραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου της 
Αθήνας. Ως Καθηγητής, ως Κοσμήτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής και ως Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου, διακρίθηκε για την επιστη-
μονική του δράση και την αγάπη του για 
την ελληνική παιδεία, αφήνοντας πίσω του 
σημαντικό έργο.46

46 «Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1874-1960): μια βιογραφία», Διαδικτυακό περιοδικό Θέματα Ελληνικής Ιστορίας,  Μάιος  2014, https://
www.istorikathemata.com/2014/05/1874-1960.html ·Στυλιανός  Γ. Κορρές, «Νικόλαος Εξαρχόπουλος, Ακαδημαϊκός – καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 (1961): 618-619.

7.31. Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1874-1960)  
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Το συναρπαστικό ταξίδι στα βάθη του χρόνου, με φόντο την κυκλαδική ομορφιά, όπως και 
κάθε ταξίδι, φαντάζει να φτάνει στο τέλος του. Σε κάθε βήμα μας συλλέξαμε ψηφίδες που 
συνθέτουν την εικόνα του παρελθόντος της Αμοργού. Κάποιες είναι παρμένες από τα τέσ-
σερα σημεία του ορίζοντα: Δούκες της Δύσης, Βυζαντινοί κι Οθωμανοί της Ανατολής, Ρώσοι 
του Βορρά και πειρατές του Νότου. Άλλες πάλι είναι φτιαγμένες με αίμα από αγωνιστές της 
ελευθερίας, με τα πάθη αρχόντων και ταπεινών νησιωτών, ή με το φως πνευματικών φάρων 
και τις ελπίδες ταλαιπωρημένων προσφύγων. Όταν τις βάλουμε σε μια σειρά, κάποιοι θα 
αναγνωρίσουμε με μια ματιά τις ρίζες μας, άλλοι θα νοσταλγήσουμε αλλοτινούς καιρούς, ενώ 
άλλοι θα μάθουμε εξαρχής πτυχές της ιστορίας του τόπου που αγαπάμε.

Ποιο θα ήταν όμως το νόημα, αν ατενίζαμε μόνο την πορεία των προγόνων και παραμέναμε 
προσδεδεμένοι στο παρελθόν, κινδυνεύοντας να σφραγίσουμε την Αμοργό σε ένα ένδοξο μεν, 
αλλά πεπερασμένο κουτί  αναμνήσεων; Ο αγώνας των μεγάλων και των μικρών ηρώων της 
Αμοργού έχει αφήσει το αποτύπωμά τους και έχει ανοίξει έναν δρόμο που συνδέει το χτες 
με το σήμερα. Από τη θυσία του Πάσσαρη για την ελευθερία, έπειτα το όραμα του Ιωαννίδη 
για την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου, ως και την φιλοτιμία του Δημητριάδη, που συνέβαλε 
στη λειτουργία του πρώτου Ελληνικού Σχολείου Αμοργού, διαγράφεται μια μακρά πορεία, 
που φτάνει ως τις μέρες μας.

Επόμενη στάση: το μέλλον, εκείνο που σχεδιάζεται σήμερα και διαμορφώνεται από τις 
πράξεις όλων μας στο παρόν. Παράδειγμα αποτελεί το όνειρο του Ιωαννίδη για την ίδρυση 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, το οποίο έχει μπει ήδη σε τροχιά υλοποίησης, την επετειακή αυτή 
χρονιά για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του ‘21. Το κτίριο που κάποτε στέγαζε 
το πρώτο Ελληνικό Σχολείο της Αμοργού σε λίγο καιρό θα φιλοξενεί την πρώτη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. Η πρόοδος θέλει κόπο και τρόπο, ώστε ακολουθώντας τη φωτεινή παράδοση της 
ανεμοδαρμένης λωρίδας γης του Αιγαίου, να είμαστε παρόντες στο αύριο. Οι προκλήσεις του 
μέλλοντος είναι ήδη εδώ, ένα νέο ταξίδι μας καλεί...

«Οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας» – Νικηφόρος Βρεττάκος

Βήματα στο μέλλον
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Α. Πρόσφυγες και μετανάστες στην Αμοργό

1. Κάσιοι

Α.1. Κατάλογος των Κασίων στην Αμοργό τα έτη 1834-1836. (31/07/1836)

Παράρτημα 

5. «Γλέντι στο χωριό» -  Νικήτας Γρύ(ί)σπος (Αμοργός 1873 – Αθήνα 1974)
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Αριθ. 50, 
τη 20 Μαρτίου 1835, Αμοργός 
Βασίλειον της Ελλάδος

Έχων υπ’ όψιν την από 22 Απριλιου 1836 και υπ’ αρ. 619 Διαταγήν του παύσαντοςΕπάρ-
χουπερί εξωτερικών διαβατηρίων των μεταναστασάντων Κασίων, πρέπει να αναφέρω προς 
την Β. ταύτηνΔιοίκησινΘήρας ότι γυναίκες δημοτώνΚασίων Αμοργού ζητώσι πιστοποιητικά 
δια να λάβωσιδιαβατήριακαι απέλθωσιν εις Κάσσον. Αλλ’ η Δημαρχία έχουσα υπόνοιαν ότι 
μετά την επάνοδόν των εις Κάσσον, δεν θέλουν επιστρέψειν πλέον εις την Ελλάδα, δεν εκδίδει 
τα ειρημένα πιστοποιητικά.

Όθεν παρακαλώ την Β. Διοίκησιν, να διατάξη περί τούτού.
Σας προσθέτω προσέτι ότι αι διαληφθείσαιγυναίκες ανδώσωσιναξιόχρεονεγκυητήν, είτε δι’ 

ακινήτων είτε δια καταβολής χρημάτων, να εκδίδη τοιαύτα πιστοποιητικά προς αυτάς• και 
οποία θέλει είσθαιη κατατεθείσαποσότης των χρημάτων. 

Ευπειθέστατος
Ο Δήμαρχος

Α.3. Επιστολή του Επάρχου Θήραςπρος την Δημογεροντία Αμοργού, τη 19 Σεπτεμβρίου 1835

Α.2. Επιστολή της Δημαρχίας Αμοργού πρός την Β. Διοίκηση Θήρας  (20/03/1835)
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Σχέδιο ενυπόγραφης υπόσχεσης των  μεταναστευσάντων Κασσίων ότι θέλουν να παραμεί-
νουν στην νήσο Αμοργό ως μόνιμοι κάτοικοι. (10/01/1836) 

αριθμ. 619, 
22 Απριλίου 1836, (ελήφθη 25/4/1836),

Κατά συνέπειαν της υπ’ αριθμ. 1457 διαταγής της Β Νομαρχίας, αφού, κατά την από 10 
Φεβρουαρίου αναφοράν σας πολλοί των εις την νήσον ταύτην μεταναστών Κασσίων επα-
νέρχονται εις τη πατρίδα των, η Δημογεροντία θέλει προσέχει εις το να μη δίδη εις αυτούς 
πιστοποιητικά επί σκοπώ εκδόσεως εξωτερικών διαβατηρίων, οψέποτε δια της επανόδου των 
εις Κάσσον ηθελαν παύσει του να ήναι υπήκοοι της Αυτού Μεγαλειότητος.

Απαιτούμεν και παραγγέλλομεν την Δημαρχίαν να φροντίζη να καταβάλλεται εις τον αντι-
κείμενον τούτο η μεγαλητέρα προσοχή, συμφώνως με τας προηγηθείσας περί εκδόσεως δια-
βατηρίων διατάξεις. 

ο Έπαρχος
ο Γραμματεύς

Α.5. Επιστολή από το Επαρχείο Θήρας προς 
τον Δήμαρχο Αμοργού (22/04/1836)

Κατά συνέπειαν της υπ’ αρ. 4,508 Διαταγής της Βασιλ. Νομαρχίας προσκαλείται η Δημο-
γεροντία αύτη να προτείνει αμέσως εις τους αυτόθι μετανάσταςΚασσίους, να δώσωσιν όλοι 
ενυπόγραφονδιομολόγησιν, ότι σκοπόνέχουσι να συνοικισθώσι σταθερώς εις την Αμοργόν, 
κατά το εσώκλειστον δείγμα.

Την ενυπόγραφονταύτηνδιομολόγησιν αυτών, άμα τελειώση και υπογραφθή από όλους αυ-
τούς, θέλετε όσον τάχιστα  την στείλειπρός το Επαρχείον, δια να ενεργηθώσιν τα περαιτέρω.

Εν τοσούτω η Δημογεροντία θέλει φροντίσει να ζητήση και στείλη τώρα εις το Επαρχείον 
τους τίτλους τους οποίους έχουν οι ιδιοκτήταιτού εις τα Κατάπολα, τόπου, τον οποίον εζήτη-
σαν οι Κάσσιοιδιαοικόπεδα, και τον οποίον εμέτρησαν παρόντες ο Έπαρχος και ο Β. Έφορος 
προλαβόντως. Θέλειδε προς τούτοις η Δημογεροντία μας πληροφορήσει, εάν οι Αμοργίνοι, 
αφού λάβουν δια τα οικόπεδα το αντίτιμον εις χρήματα, ευχαριστούνται να ανταλλάξωσι εις 
τους ζητουμένουςκήπους με τα κτήματα του διαλυθέντος Μοναστηρίου του αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου.

Ταύτα πάντα προσμένομεν όσον ένεστιτάχιον, δια να ενεργηθώσιν τα δέοντα.

Ο Έπαρχος
Ο Γραμματεύς

Α.4. Πρόσκληση του Επαρχείου Θήρας προς την 
Δημαρχία Αμοργού ώστε όσοι από τους Κασσίους 
επιθυμούν οριστικά και αμετάθετα να μετανα-
στεύσουν, να το δηλώσουν στο δήμαρχο.



211210

ΠαράρτημαΠαράρτημα

Α.8. Εν Αμοργώ, 12/10/1838, Λιμενικό Αμοργού, Κατάλογος των αναχωρησάντων λαθραίως Μεταναστών Κασσίων από 
ενταύθα 

Όνομα & επώνυμο Επάγγελμα Παρατηρήσεις

1 Εμμανουήλ Βαρδαβάς Πλοίαρχος Τώρα κατοικεί εις Κάσσονκαι έκαμε τον 
υιόν του πλοίαρχον

2 Νικόλαος Κ. Κριτικού Ναύτης Κατοικεί εις Κάσσον
3 Μιχ. Κ. Κριτικού _,,_ _,,_
4 Ιωάννης Καραμανής _,,_ Απέθανεν, η οικογένειά του εν Κάσσω

5 Βασίλειος Νικολάου Πλοίαρχος Επώλησετο πλοίον του και διαμένει εις Κάσ-
σον

6 Ελευθέριος Ιωάννου _,,_ _,,_
7 Δημήτριος Μυλιτης (?) _,,_ Κατοικεί εις Κάσσον
8 Δημήτριος Ιωάννου _,,_ _,,_
9 Μάρκος Αντωνίου _,,_ _,,_

10 Νικόλαος Σακελαρί-
ου(?) Μυλωνάς _,,_

Α.6. Παράπονα του Διοικητή Θήρας προς τον Δήμαρχο Αμορ-
γού για την μη αποπληρωμή λιμενικών τελών από τους Κασ-
σίους πρόσφυγες (1836) 

Α.7. Επιστολή του υποτελώνη/υποεπιστάτη προς τις Δημαρ-
χίες των νησιών, με την οποία Ζητείται, μετά από εντολή του 
υπολιμεναρχείου Θήρας, να δοθεί από τον Δήμο ονομαστικός 
κατάλογος με τους λαθραίως αναχωρήσαντες μετανάστες 
Κασσίουςκαι Συμαίους, σημειώνοντας ποιοι είναι πλοίαρχοι 
και ποίοι ναύτες, καθώς και κατάλογος αυτών που μένουν 
στην Αμοργό. (26/09/1838)
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συμπατριωτών σας εις την πατρίδα Κάσσον, δια τους οποίους η Δημαρχία είναι διατεταγμένη 
να καταδιώκει τους μετενεγκόντας αυτούς πλοιάρχους εις τα αρμόδια Δικαστήρια δια να 
επιβάλλεται η παρά του Νόμου διαταττομένη ποινή. 

Ο Δήμαρχος

Α.9. Επιστολή της Δημαρχί-
ας Αμοργού προς τους “Με-
τανάστας ενταύθα Κασσίους” 
(22/01/1839) αριθμ. 11, 22 Ια-
νουαρίου 1839

11 Νικόλαος ΔιάκουΑντώ-
νιος(?) Ποιμήν _,,_

12 Μηνάς Νικολάου Πλοίαρχος _,,_
13 Ανδρέας Νικολάου Ναύτης _,,_
14 Χριστοφής Μ. Μαράκη _,,_ _,,_

15 Βασίλ. Χ. Ιωάννου Πλοίαρχος Αναχώρησεν από Ίον δια Τήνον και από εκεί 
δια την Κάσσον και επούλησε το πλοίον

16 Κώστας(?) Χ. Ιωάννου Ναύτης Ομοίως έπραξεν
17 Έχει διαγραφεί
18 Γεώργιος Χ. Ιωάννου _,,_
19 Νικόλαος Ηλ. Μαυρή _,,_
20 Κώστας(?) Δημητρίου _,,_
21 Νικόλαος Γεωργίου _,,_ Κατοικεί εις Κάσσον
22 Ιωάννης Προτοπαπά _,,_ _,,_
23 Έχει διαγραφεί

24 Εμμανουήλ Μηνάς _,,_ Το αυτό έπραξεν αλλά αυτός κατοικεί εις 
Κάσον_,,_

25 Νικόλαος Μαυρογένης Πλοίαρχος

26 Νικόλαος Δ. Τζούκαλ-
λη(?) _,,_ Επόλησε το πλοίοντουκαι διαμένει εις Κά-

σον
27 Νικόλαος Γεωργίου Ναύτης Κατοικεί εις Κάσσον
28 Μηνάς Μανουήλ _,,_ _,,_
29 Ιωάνν. Π. Εμμανουήλ _,,_ _,,_
30 Γεώργιος  Αντωνίου; Πλοίαρχος _,,_

31 Μιχαήλ Ζαχαραδάκης 
(?) _,,_ _,,_

32 Μανόλης Π. Μαριάκης _,,_ _,,_

Κατά συνέπειαν της υπ’ αριθ. 2159 Διαταγής της Β. Διοικήσεως Θήρας […] διατάττεσθε να 
εξηγήσετε ρητώς δι’ εγγράφου σας, αν είσθε αποφασισμένοι θετικώς να αποκατασταθήτε ενταύ-
θα ως άλλοτε αναφέρετε, και εντός πόσου διαστήματος, και πόσαι οικογένειαι θέλουν έλθουν έτι.

Η Δημαρχία σας διαβεβαιεί ότι άμα λάβη η Β. Γραμματεία την οριστικήν ταύτην απάντη-
σίν σας θέλει αναφέρει κατ’ επανάληψιν εις την Α. Μ. δια να εκδοθούν αι περιμενόμεναι Β. 
Διαταγαί της.

Επομένως σας προσθέτει ότι όσον αφενός μεν μέρους επιθυμεί η Β. Κυβέρνησις την με-
τανάστευσίν σας,τόσον δε αφετέρου δυσαρεστείται δια την λαθραίως επάνοδον τινών των 
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30. Γεώργιος Ιω. Καμπουράκης, (πιστοποιητικό 1838)
31. Μανουήλ Μαρκησανός, μετανάστευσε το 1829, (πιστοποιητικό 1838), Αριθμ. καταγραφής 
Ληξ. Βιβλίου 531
32. Βασίλειος Νικολάου,  μετανάστευσε το 1836, (πιστοποιητικό 1839)
33. Εμμανουήλ Ηλιάδης, (πιστοποιητικό 1839), άγαμος, Αριθμ. Ληξ. Βιβλίου 533
34. Μανουήλ Μπεληράδης (?), (πιστοποιητικό 1841), ετών 55, ναύτης, Αριθμ. Ληξ. Βιβλίου 670
35. Λαχανάς Ρόδιος (?), (πιστοποιητικό 1841), Αριθμ. Ληξ. Βιβλίου 671
36. Δημήτριος Γεωργίου (?), (πιστοποιητικό 1841), Αριθμ. Ληξ. Βιβλίου 672
37. Παντελής Δεσποτίδης (?), (πιστοποιητικό 1841)
38. Ν. Κ. Κηρωζάς, (πιστοποιητικό 1841)
39. Ηλίας Μ. Μπελιγράδης, μετανάστευσε το 1834 (πιστοποιητικό 1841), ετών 26, Αριθμ. Ληξ. 
Βιβλίου 669

2. Κρήτες

Αρ. 471 
εν Θήρα τη 19 Νοεμβρίου 
1836
 
Ο Β. Οικονομικός επίτροπος Νά-

ξου, Θήρας και Μήλου
Προς τον Δήμαρχον του Νομού 

Αμοργού

Σας προσκαλούμεν να μας φανε-
ρώσητεάνευ αναβολής

1. Τον ως έγγιστα αριθμόν των 
Κρητικών  οικογενειών αίτινες σήμε-
ρον υπάρχουν εντός της περιφερείας 
του Δήμου σας.

Α.11. Επιστολή του Οικονομικού επιτρόπου 
Νάξου, Θήρας και Μήλου προς τον Δήμαρχο 
Αμοργού  σχετικά με τους Κρήτες στο νησί κα-
θώς και τις εθνικές γαίες που αυτοί κατείχαν. 
(19/09/1936)

Α.10. Οι κάτωθι Κάσιοι μετανάστευσαν και διέμειναν στην Αμοργό, όπως μαρτυρούν πι-
στοποιητικά μόνιμης κατοικίας που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Αμοργού στους αιτούντες 
(μεταξύ 1837 με 1841) 1: 

1.  Ανδρέας Μαλιαράκης, μετανάστευσε το 1835 (πιστοποιητικό 1838), Αριθμ. Ληξιαρχικού 
βιβλίου 54076

2. Κομιανός Μ_ _ _ _  , μετανάστευσε το 1834 (πιστοποιητικό 1837)
3. Κ. Δημήτριος Ιωάννου, μετανάστευσε το 1837 (πιστοποιητικό 1838)
4. Γεώργιος Αντωνίου, (πιστοποιητικό 1837)
5. Μηνάς Ιωάννου και οικογένεια, (πιστοποιητικό 1837)
6. Νικόλαος Δ. Τζου_ _ , (πιστοποιητικό 1837)
7. Γεώργιος Κ. Παππαδάκης, (πιστοποιητικό 1838)
8. Γεώργιος Ιω. Πρωτόπαπας, (πιστοποιητικό 1837)
9. Νικόλαος Μαυρογιάδης, (πιστοποιητικό 1837)
10. Βασίλειος Χ. Ιωάννου, (πιστοποιητικό 1837)
11. Κανάκης Νεραζούλης, (πιστοποιητικό 1837)
12. Χριστόφης Μ. Μαρινάκης, (πιστοποιητικό 1837)
13. Ανδρέας Νικολάου, (πιστοποιητικό 1837)
14. Μηνάς Ιωάννου, (πιστοποιητικό 1837)
15. Μηνάς Μαυσής (?), (πιστοποιητικό 1837)
16. Μανουήλ Μηνάς, (πιστοποιητικό 1837)
17. Νικόλαος Διάκος Αντωνίου (?), (πιστοποιητικό 1837)
18. Μηνάς Νικολάου, (πιστοποιητικό 1837)
19. Δημήτριος Αντ. Αστλάκης, (πιστοποιητικό 1837)
20. Μάρκος Αντωνίου, (πιστοποιητικό 1837)
21. Γεώργιος Μαλανδής, (πιστοποιητικό 1838)
22. Ανδρέας Σα_ _λης, (πιστοποιητικό 1838)
23. Ιωάννης Ρω(υ)μάδης, (πιστοποιητικό 1838)
24. Νικόλαος Γρηγοριάδης, μετανάστευσε το 1836, (πιστοποιητικό 1838) 
25. Μανουήλ Μαρκισανός (ή Μαρικάνης), (πιστοποιητικό 1838)
26. Μηνάς Μαν. Μαρικάνης, (πιστοποιητικό 1838)
27. Δημήτριος Ιωάννου, (πιστοποιητικό 1838), Αριθμ.  Ληξ. Βιβλίου 490
28. Εμμανουήλ Γεωρ. Μαρινάκης, (πιστοποιητικό 1838), Αριθμ.  Ληξ. Βιβλίου 536
29. Ιωάννης Πρωτόπαππας, (πιστοποιητικό 1838), Αριθμ. Ληξ. Βιβλίου 491

1 Αρχείο Δήμου Αμοργού, Φάκελος 111 “Μεταναστεύσεις”, 111Γ Μεταναστεύσεις Κρητών, Οθωμανών, Σαμίων, Χίων, Λαθραίων 
(1837-1851), Εθνικές Γαίες (1836, 1850,  1852, 1857), Πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας στην Αμοργό (1837-1841)



217216

ΠαράρτημαΠαράρτημα

Βασίλειον της Ελλάδος
ο Έπαρχος Θήρας
Προς τους κατά την Επαρχίαν Δημάρχους

Σας κοινοποιούμεν οπισθόγραφον απόσπασμα της υπ’ αριθμ. ‘3005’ διαταγής του επί των 
Εσωτερικών υπουργείου και σας προσκαλούμε να εξετάσητε με τον καταλληλότερον τρόπον 
και πληροφορηθήτε εαν υπάρχουν εντός της περιφερείας σας ενεργούντες εις το να αποπλα-
νήσουν τους ενταύθα Κρήτας, και να φροντίσητε εις μεν αυτούς τους Κρήτας να αποδείξητε 
τας στενομένας εις την απλότητά των και την ελευθερίαν των παγίδας, τα δε των κακοβούλων 
σχέδια να διακοινώσητε και εις ημάς και ματαιώσητε. Οι Κρήτες πρέπει να εννοήσουν ότι εν-
δίδοντες εις δολίας εισηγήσεις και αποπειρώμενοι την επάνοδόν των εις Κρήτην, θυσιάζοντες 
εθελουσίως το πολυτιμώτερον του κοινωνικού ανθρώπου κτήμα, την ελευθερίαν, δια την οποίαν 
εχύθησαν τόσα αίματα, γίνονται συγχρόνως εν αγνοία και όργανα της ιδίας των καταστροφής. 
Ταύτα και τα της διαταγής του υπουργείου θέλει διακοινωνήσητε και εξηγήσητε εις όλους 
τους εν τη περιφερεία σας Κρήτας, οίτινες ελπίζομεν ότι θέλει εννοήσει το συμφέρον των και 
πεισθώσιν εις νουθεσίας Κυβερνήσεως ειδομένης(?) αληθώς της ευδαιμονίας των και συναγωνι-
στών αδελφών των, φροντίζοντες συγχρόνως να προλαμβάνητε πάσαν λαθραίαν οικογενειακήν 
έξοδον της χώρας αυτών και αναγγέλοντες ημίν πάσαν επί τούτω προπαρασκευήν ή απόροιαν.

Περιμένομεν αναφοράν σας περί των αποτελεσμάτων της ενεργείας των διαταττομένων.

Θήρα 20 Σεπτεμβρίου 1846
Ο Έπαρχος

Α. Ν. Ιγγλέσης

την 1 Νοεμβρίου 1846
εν Αμοργώ
Προς τον Β. Έπαρχον Θήρας

Της από 20 Σεπτεμβρίου υπ. αρ. 2200 διαταγής του περί των εν Αμοργώ Κρητών
Μετά την … των διαταττομένων εις την … υμετέραν διαταγήν εξετάσαμεν καταλληλως 

αλλά δεν ελάβαμεν καμμίαν πληροφορίαν περί του αν υπάρχουν εν τη Αμοργώ ... άνθρωποι 
ενεργούντες εις το ν’ αποπλανήσωσι τους ενταύθα Κρήτας … να επανέλθωσιν εις Κρήτην.

Ευπιθέστατος
ο δήμαρχος Αμοργίων

Δ. Γαβράς

2. Τίνες εξ αυτών έλαβον εθνικάς γαίας επί Καποδιστρίου, το ως έγγιστα ποσόν των γαιών 
εις γράμματα και εις ποία μέρη.

3. Αν οι των εχόντων εθνικάς γαίας αποδήμησαν αλλαχού, ποίοι οι αποδημήσαντας, ποίοι 
κατέχουν τας εγκαταληφθείσας παρ’ αυτών γαίας, επί ποία συμφωνία, και εις ποίους η δια-
χείρησις των γαιών τούτων.

 Τας πληροφορίας ταύτας περιμένομεν όσον τάχος και όσον ένεστι ακριβείς.

 Ο Β. Οικον. Επίτροπος

Α.12. Επιστολή του Επάρχου Θήρας Ιγγλέση προς τους Δημάρχους της Επαρχίας, περί της αποπλανήσεως των Κρητών και 
επανόδου τους στην Κρήτη (20/09/1846) & η απάντηση του Δημάρχου Αμοργίνων (1/11/1846)
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πληροφορίαι παρά πάσαν προσδοκίαν, ότι άνθρωποι κακόβουλοι, εχθροί των ελληνικών συμ-
φερόντων και της αληθούς ευδαιμονίας των Κρητών προσπαθούν δια μυρίων τρόπων, δια 
ψευδών υποσχέσεων, και δι’ απατηλών ελπίδων να εξαπατήσουν την απλότητα τινών και να 
τους … να εγκαταλείψωσι το έδαφος της Ελλάδος εις την οποίαν περί δεκαέξ ετών ζώντες 
ελεύθεροι, απολαμβάνοντες τα αυτά δικαιώματα με τους λοιπούς Έλληνας. Και να επανέλ-
θωσιν εις την  πρώτην πατρίδα των, την οποίαν προ τοσούτων χρόνων ενεκατελειπον  αφού 
… ολόκληρα έτη επολέμησαν γενναίως υπέρ της Εθνικής Ελευθέρίας, προσέφεραν αναρίθμητα 
θύματα εις τον βωμό αυτής και υπέστησαν τοιαύτας ...παθείας και θυσίας, οποίαι σπανίως 
απαντώνται εις την Ιστορίαν των Εθνών, εκατορθώθη μάλιστα καθ΄ας ελάβομεν πληροφορίας 
να παρασυρθώσι τινάς οικογενείας και να μεταναστεύσωσιν ήδη εις Κρήτην. Επειδή δε ως 
εκ των τοιούτων κινημάτων της κακοβουλίας προσβάλλονται τα Ελληνικά συμφέροντα και 
επαπειλείται μεγίστη βλάβη εις εκείνους  εκ των αδελφών μας Κρητών … ήθελον εξαπατηθεί 
με τα δελεάσματα ταύτα να μεταναστεύσωσιν εις την γενέθλιαν πατρίδα των, κηδόμενοι περί 
των συμφερόντων αυτών.

Α.14. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού Ι. Βλαβιανού προς το Επαρχείο Θήρας, σχετικά με την μετανάστευση και συμμετοχή 
στην Επανάσταση του Κρητικού Δήμου Τσακγκάτου. (10/09/1853) 

Α.13. Απόσπασμα της διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στους Δημάρχους της Επαρχίας Θήρας σχετικά με 
τις εθνικές γαίες και τους Κρήτες στα νησιά. (20/09/1846) 

Η Κυβέρνησις του Βασιλέως εκτιμώσα τους αγώνας και τας θυσίας των Κρητών κατα το 
διάστηματου υπέρ αυτονομίας πολέμου και αποβλέπουσα εις τας δυσχερείς περιστάσειςεις τας 
οποίας ευρίσκονται οι εν τη Ελλάδι μεταναστεύσαντες, έλαβε προ πολλού χρόνου πρόνοιαν δια 
να βελτιώση την κατάστασή των και να δώση εις αυτούς σταθεράν ύπαρξιν. Επι τούτω υπέ-
βαλα προ μηνών ήδη Νομοσχέδιον εις την Βουλήν, κατά το οποίον αναγνωρίζονται ως πλήρεις 
ιδιοκτησίαι αι γαίαι, αι οποίαι παρεχωρήθησαν εις αυτούς επί Κυβερνήτου, παραχωρούνται 
από 30-50 ...ματα αυτών εν τη Μινώα και Μήλω, χορηγήται εις έκαστον Κρήτα, όστις ήθελεν 
αποφασίσει να συνοικισθή εις αυτούς, εις οικίσκος αξίας τριακοσίων δραχμών, εις βους και 
τα … δια την καλλιέργειαν των γαίων αυτών εργαλεία της γεωργικής.

Ταύτα τα μέτρα είχε λάβει η Κυβέρνησις επιφυλαττώμενη να λάβη και όσα άλλα ο χρόνος 
ήθελεν αναδειξει κατάλληλα προς πραγματοποίησιν των υπέρ αυτών ευγενών σκοπών της. 
Αλλ’ ενώ η Κυβέρνησις ενασχολείται … εις την βελτίωσιν της τύχης των εν Ελλάδι Κρητών, 
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Ονοματεπώνυμον Διαμονή Έγγαμος ή 
άγαμος

Αριθμ. τέκνων Εάν 
εδήλωσε ότι 
έλαβε γαίας

Ονοματεπώνυμον επί 
του οποίου εξεδόθη 
γραμμάτιον

Παρατηρήσεις

άρρεν θήλυ εδήλωσε

Ιωσήφ 
Δημαργάκης

Αμοργός έγγαμος 4 3 «

Θεόδωρος 
Παππαδάκης

« « 4 3

Εμμανουήλ 
Μπουγιουκαλά-
κης

« « 2 Εμμ. Μπουγιουκλάκη

Θεόδωρος 
Παστρικός

« « 2 3 Θεοδώρου Παστρικού

Δημήτριος  
Κλοζάκης

« « 1 2 Δημητρίου Κλοζάκη Ο Δ. Κλοζάκης 
απεβίωσε  
εγκαταλείψας 1 
σύζυγον  και … 3 
τέκνα. ¨Εχει ένα 
αδελφόν

Δημήτριος  
Νικολαΐδης

« άγαμος

Άννα Ανδρέα 
Τριντή

« χήρα 3 2

Ελαία 
Παρασκούλα

« « 1

Αναγνώστης 
Τσαγκάτος

« έγγαμος 2 2 Αναγ. Τσαγκάτου

Δημήτριος 
Τσαγκάτος

« χηρουμένος 1 5 Δημητρίου Τσαγκάτου

Ιωάννης Μ. 
Παππαδάκης

« άγαμος Έχει μιαν 
αδελφήν

Ιωάννης 
Κουρμούλης

« χηρουμένος 1 1 εδήλωσε

Ιωάννης Μανο-
λακάκης

έγγαμος 3 3 «

Αντώνιος Μπου-
ρουνάκης

« 1 Αντωνίου Μπουρου-
νάκη

Εν Αμοργώ τη 16 Μαΐου1857
Ο Δημαρχίας Πάρεδρος

Α.15. Πίνακας με τους Κρήτες της Αμοργού που έλαβαν εθνικές γαίες. (16/05/1857)

Α.16. Κατάλογος των ευ-
ρισκομένων στρατιωτών 
εις τον Δήμον Αμοργού 
οίτινες έλαβον εθνικάς 
γαίας εκ των προλα-
βουσών Κυβερνήσεων 
(12/03/1858[;])
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Α.17. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς το Επαρχείο Θήρας, με την οποία δηλώνει την δυσχέ-
ρεια του Δήμου να συλλέξει τις πληροφορίες που ζητάει το Επαρχείο σχετικά με τους Κρήτες που 
διαμένουν στο νησί. (22/03/1857)

Όνομα και επώνυμον Πατρίς Έκτασις της 
παραχωρηθείσας 
γαίας

Μέρος όπου 
ανήκει η γη

Παρατηρήσεις

Κρήτη Στρεμμ.   70 Πασά χωρίον
Ιωάννης Παπαδάκης 
Κώστας

»           
»

»              60 Πελοπόννησος

Σίφης Ντεμερζάκης »           
»

»              35 »             »

Θεόδωρος Παπαδάκης »           
»

»              35 »             »

Ιωάννης Κουρμούλης »           
»

»              20

Αριθ.128

Απάντησις εις την υπ’αρ.457
από 7 Μαρτίου Β. Διαταγήν
Εν Αμοργώ
Την 22 Μαρτίου 1857

Περί αποίκων Κρητών
Εις το Επαρχείον

Αι κατά το Π.Ε.(;) υποβληθείσαι περί των αποίκων Κρητών πληροφορίαι  ελήφθησαν  απ’  
αυτούς   τους  ιδίους Κρήτας,  οίτινες ………. προσκληθέντες  και  …….. τώρα εις το Δημαρχείον 
κατέθεσαν τα ίδια, επειδή δε ουδείς των ενταύθα κατοίκων  ουδ΄ ημείς αυτοί γνωρίζομεν εάν 
τα εκτεθέντα είναι αληθή, παρακαλείται το Β Επαρχείον, ίνα ευαρεστηθή και λάβη άλλοθεν 
τας δοθείσας πληροφορίας

Ευπειθέστατος
Ο Δήμαρχος Αμοργίνων

Ιωάννης Βλαβιανός
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Προς τον Ειδικόν Πάρεδρον Αιγιάλης
Κρήτες μεταναστεύσαντες προ της επαναστάσεως και εγκατασταθέντες σταθερώς εις την 

Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα προικοδοτήσεως, πολύ δ’ ολιγώτερον οι υιοί αυτών γεννηθέντες 
και ανατραφέντες εις την Ελλάδα. Όθεν ο Γ. Νικαλαΐδης Κρης περί  ου η υπ’ αριθ. 42 ανα-
φοράν σας διαλαμβάνη, γεννηθείς εν Ελλάδι υπό πατέρα μετανάστου προ του αγώνα δεν έχει 
δικαίωμα προικοδοτήσεως ωσούτως δε και αι  νυμφευμέναι με Έλληνας  θυγατέρες Κρητών, 
ακολουθείσης της γυναικός την  κατάστασιν του ανδρός. Ταύτα απαντών της επί της μνησθή-
σης υπ’ αριθ. 42 αναφοράς σας, σας προσκαλούμεν να μας αποστείλετε εν τάχει τας δια της 
υπ’ αριθ. 245 διαταγής μας ζητηθείσας πληροφορίας επί μόνων των εν τω εις εκείνην συνημ-
μένω πίνακι αναφερομένων τριών Κρητών, διά να τη διευθύνωμεν εις το Επαρχείον κατά την 
διαταγήν Του.

Εν Αμοργώ  την 12  Μαΐου 1857
Ο Δήμαρχ. Πάρεδρος 

Α.19. Πίνακας των εις τον Δήμον Αμοργού 
διαμενόντων Κρητών (άγνωστη ημερομηνία, 
πιθανότατα μεταξύ 1840-1850)

Αριθ.42
Εν Αιγιάλη την 10 Μαΐου
1857

Προς τον Κ. Δήμαρχον Αμοργίνων
ες 12 Μαΐου 1857
αριθ. πρ. 253

Παρακαλείσθε να μας δώσεται εν τάχει διασαφήσεις διά την σύνταξιν του εις την υπ’ 
αριθ.245 διαταγήν σας και υπ’ αριθ. 15.147 του επί του οικον…. υπουργείου ζητηθέντος κα-
ταλόγου, αν δηλαδή απαιτείται να συμπεριληφθώσι με τους ενυπάρχοντας ενθάδε αυτόχθονας 
Κρήτας οι απόγωνι τινών αποίκων αυτοχθόνων Κρητών, οίτινες, υπανδρευθέντες ενταύθα, 
απήλθον εις των ιερών αγώνα της πατρίδος της Κρήτης και έπεσαν εκεί μαχόμενη, ος είναι 
δηλαδή ο Γεώργιος Νικολαΐδης Κρης του οποίου ο πατήρ επνίγη εις το ποτάμιον της Κρήτης 
ενώρα της μάχης….

Ευπειθέστατος 
Ειδικός Πάρεδρος Αιγιάλης

Μιχάλης Γ.  Θεολογίτης διά Ν. Θεολογίτην 

Α.18. Επιστολές μεταξύ του Παρέδρου Αιγιάλης και του Δημάρχου Αμοργού για τους απογόνους 
Κητών που έπεσα στον Αγώνα.
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Β. Η Ανεξαρτησία 

Β.1-3. Τα πρώτα πρακτικά του Δήμου Αμοργού

Αύξων 
αριθ.

Όνομα και επώνυμον ηληκία Αριθμός των 
μετ’ αυτού 
συζώντων 

μελών

παρατηρήσεις

1 Θεόδωρος Παππαδάκης 46 9
2 Εμμανουήλ Μπουγιουκαλάκης 40 4
3 Δημήτριος Βλαζάκης 49 5
4 Ιωάννης Μ. Παππαδάκης 25 2
5 Ιωάννης Κουρμουλης 45 3
6 Ιωάννης Μανολακάκης 35 7
7 Αντώνιος Μπουφουνάκης 65 3
8 Αντώνιος Σκαράκης 48 9
9 Σάββας Παππαδάκης 45 6
10 Γεώργιος Νικόλ. Κρης 93 5
11 Αναγνώστης Γ. Σταυράκης 48 2
12 Δημήτριος Νικολαΐδης 35 2
13 Άννα Ανδρέου Τριντή 45 5
14 Ιωσήφ Δερμεζάκης 46 9
15 Γεώργιος Ιωσήφ Δεμερζάκης 26 2
16 Θεόδωρος Παστρικός 47 9
17 Ελαία Παρασκευούλα 58 2
18 Δημήτριος Τζακάτος 48 7
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Γ. Η Πειρατεία στην Αμοργό.

1. Το ιστορικό ποίημα για την επιδρομή των Μανιατών. 

Πουλιά μη κηλαδήσετε, τα δένδρα μην ανθήτε,
της Αμοργού την συμφοράν πολλά να λυπηθείτε,
οπού ποτέ δεν ήλπιζε δια να την πατήσουν
Μανιάταις, τ' όνομα σκυλιά, και να την αφανίσουν.
Να πάρουσι τα ρούχα των, και τα κεπάσματά των,
κι όλα των τα μαλάμματα, και τα παλώματά των
Στην Σαντορίνην πήγανε, κ' επήραν το καράβι,
και οι καυμέν' Αμοργιανοί δεν είχανε χαμπάρι.
Και μέσα τα μεσάνυκτα ήλθαν και τους πλακώσαν,
τα ρούχα των επήρανε, και τους εξεγυμνώσαν,
χωρίς να ξεύρουν είδησιν, χωρίς να το κατέχουν,
ακούσανε ταις τουφεκαίς και άρχησαν να τρέχουν.
Του διάκου Νικήτα2 πήρανε αμέτρητα φλωρία,
οπού τα εδιάλεξεν από την Βενετίαν.
Επήραν και ταις πραγματιαίς, οπού 'χε στον οντά του,
και δεν τ' αφήσαν τίποτε, ούτε τα άρματά του.

Του Ρεφεντάριου3 ο υιός επήγε για βαμβάκι,
κ' επήγαν εις το σπίτι του, κ' εκάμανε κονάκι.
Και πήρανε τα ρούχα του, τα τζοβαερικά του,
καθρέπτας κι άλλα πράγματα, οπούταν ιδικά του.

Και ‘ςτου Παπά Νικόλα4 τρέξασι, να παν να τον πλακώσουν,
και εις τον νουν των είχανε δια να τον σκοτώσουν.
Και πήρανε τα ρούχα του, τα πράγματά του όλα,
κ' ύστερον γυρεύανε ναυρούν τ' άσπρα5 της χώρας.

Ευρήκασιν τα το λοιπόν σε μιαν μικράν κασέλα,
κι ο καπετάν αφ' την χαράν αρχίνησε και γέλα.

2 Πρόκειται για έναν λόγιο διάκο, ο οποίος υπήρξε και έμπορος νημάτων στη Βενετία. 
3 Ο Ρεφεντάριος ήταν γιος ιερέα, έμπορος νημάτων με εμπορικές σχέσεις στη Βενετία. 
4 Ήταν ένας εύπορος ιερέας.
5 Τα χρήματα της κοινότητας.

Β.4. Το ΦΕΚ 25/ 1874, που κατοχύρωνε την σφραγίδα του Δήμου Αμοργού

Β.5. Το ΦΕΚ 45/ 1867, που κατοχύρωνε την σφραγίδα του Δήμου Αιγιάλης
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να φυλάγουν την χώραν των δια πολλάς αιτίας.

Όμως οι Αμοργιανοί όταν τους πεις αλήθεια,
εκείνοι των εφαίνοντο καθάρια παραμύθια.
Ποτέ δεν το στοχάζονται, ποτέ δεν συλλογούνται,
να μην έλθ' άλλη δουλειά, οπού να την θυμούνται.

Γιατί τώρα ήλθαν άξαφνα, κ' ηύραν αμαλαγάδα,
μ' αν ίσως και ξανάρτουνε, θα κάνουν άλλα κι άλλα,
γιατ' είναι οι καιροί κακοί και πονηροί οι ανθρώποι,
και δεν μπορούμ' να ξεύρωμεν τ' ακολουθεί κατόπι.
Αυτοί ποσώς δεν έβαναν στον νουν τωνε φοβέρα,
και εκάθουντο στην Αμοργόν μιαν νύκτα και μια μέρα.

Και φώναξαν οι άνομοι πως ήτανε μπονάτσα,
γιατί δεν εγροικούσανε από κανένα κάτσα.
Μανιάταις όταν ήλθανε, και μπήκανε στην χώρα,
τα ρούχα που φορούσανε, ήταν γεμάτα ψώρα.

Κ' ύστερα που φορέσανε τ'αμοργινά γελέκια,
σου φαίνονται πως ήτανε τούρκοι με τα τουφέκια.
Αμοργιανοί να στέκουνταν σαν φοβερά λιοντάρια,
να κάμουν της γλυτσοποδιαίς να τρέχουν στα τρυπάλια.
Να βγάλουν τότες όνομα σ' Ανατολή και Δύσι,
στην Αμοργόν άλλην φοράν κλέπτης να μη πατήσει.

Τρεις βάρκες αρματώσανε, και πέσανε κατόπι,
και ήτανε ο αριθμός ως εβδομήντ' ανθρώποι.
Να πάσι να τους εύρουσι, για να τους πολεμήσουν,
και σκλάβους να τους πάρουσι, κι οπίσω να γυρίσουν.

Μα σαν δεν θέλει ο Θεός από τα κρίματά μας,
να παραδώσει τους εχθρούς στα χέρια τα δικά μας.

Ας τον παρακαλέσωμε να μας ενδυναμώσει,
αν άλθουν άλλη μια φορά κανείς να μη γλυτώσει.

Τ' αφέντη του πρωτόπαπα εγδύσαν σπίτια τρία,

Στου Σακελλάριου πήγανε και κτύπησαν την πόρτα,
κ' εκείνος απ' τον φόβον του ευγήκεν και τους ρώτα.

- «Για άνοιξέ μας, μπρε Παπά, να μπούμε στον οντά 
σου,
κάμε το γρηγορώτερον, αν θέλεις την υγειά σου."
Επήρασιν του κ' εκεινού, ό,τι κι αν του βρεθήκαν,
κι από ταις ταμβακέραις του μιαν μόνον του αφήκαν.

Τρεις ονομάτοι τρέξασιν εις του παπά Μανόλη,
κι αμέσως τους ετσάκωσεν έξω στο περιβόλι.

Αμέσως τους ξερμάτωσε και κάτω τους εβάλλει,
κι αν δεν επρόφθανα εγώ, ήθελε τους ξεβγάλει
Και ο Μαρκής6 ως τ' άκουσεν ήνοιξε τον οντά του,
και έτρεξεν εις το βουνόν μαζί με τα παιδιά του.

Το σπίτι τ' άφησ' ανοικτό, κι όλα τα πράγματά του,
κανείς από τους φίλους του δεν έτρεξε κοντά του.
Ένα παιδί πολλά κοντό με την μεγάλη μύτην,
ήτον οπού εσκότωσε τον μαύρον τον Δημήτριν.

Τρεις τράταις εσηκώθηκαν να πάγουν να ψαρέψουν,
ο δαίμονας τους τώκαμε δια να τους κουρσέψουν.

Όλοι τους οι Αμοργιανοί επήγαν εις την τράτα,
και οι Μανιάταις έκλεπταν τα σπίτια τα γεμάτα.
Την νύκτα εψαρεύανε, τίποτε δεν εβγάλαν,
και το πωρνόν εγύρευαν να βγάλουν τα μεγάλα.

Οι Αμοργιανοί εγύρευαν να πιάσουνε τα ψάργια,
και οι Μανιάτες κάνανε στην χώρα σαν λιοντάρια.
Αν ήτον οι Αμοργιανοί να κάνουν καραούλι,
ήθελε ν'αφανίσουνε τον καπετάν Στεκούλη,
καθώς τους επαρήγγειλε και ο Παραναξίας,

6 Ο Μαρκής ήταν παππούς του λογίου και πολιτικού Πέτρου Α. Ζάνου
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και γύρευγε να βρει καιρό, και ν'αχει και τον τρόπο,
και εις τον νου του έβαλε να κόψουν τους Μανιάταις,
κ' ευθύς τους εθαλάσσωσαν, και πλέγασι σαν γάτες,
και τουφεκιαίς τούς έριξαν, κι όλους τους εσκοτώσαν,
μόνον ένας τους έφυγεν, δαίμονες τον γλυτώσαν.

Όμως οι αμαρτίαις μας επλήθυναν περίσσα,
να μας πειράζουν οι εχθροί, κ' είναι τα Κουφονήσια.

Και σαν ήθελεν ο Θεός δια να μας γλυτώσει,
ήθελε στείλ' ένα πουλί είδησιν να μας δώσει,
να κρύψωμεν τα ρούχα μας και τα μαλάμματά μας,
και τ' άρματα που είχαμεν να τα 'χωμεν κοντά μας,
αν ίσως κι έλθουν οι εχθροί για να μας πολεμήσουν,
εμείς να τους τσακίσωμεν κι οπίσω να γυρίσουν,
να πάσιν εις τον τόπον τους να δώσουνε χαμπάρια
πως η Αμοργός είναι δυνατή, και μ' άξια παλληκάρια.

Και όμως τώρα το λοιπόν πρέπει να είναι βάρδια,
γιατί δεν έχουν πιστεμόν της Μάνης τα ζαγάρια.

Αν τους φωτίσ' ο πειρασμός να ρθουν να μας πατή#σουν,
να μην ευρούν την στράτα τους, οπίσω να γυρίσουν,
μόνον να τους εδέσουσι στην Πόλιν να τους πάσι,
τρεις χρόνους να μη δώσει πλια η Αμοργός χαράτσι.

Στο μοναστήρι πήγανε δια να προσκυνήσουν,
κι αν εύρουνε και τίποτε κ' εκεί να μην τ' αφήσουν.

Εκεί ετρέξασι λοιπόν να κάμουν το ρεσάλτο,
όμως ο αφέντης ο Χριστός θε να τους βάλει κάτω.

Έπρεπε τώρα το λοιπόν να γένει μερχαμέτι,
από την βασιλείαν μας, γιατ' έτσι 'ναι αντέτι,

Τον τόπον που πατήσουσι και τον εξεγυμνώσουν
τρεις χρόνους να ΄χουν άδειαν χαράτσι να μη δώσουν.

και εις Ετούτο έγινε μεγάλη αμαρτία,
να 'τον τουλάχιστον τα δυό, το ένα ν' απομείνει,
μόνο τον αφανίσανε. Πολύ κρίμα που γίνει.

Ο καπετάν Στεκούλης το λοιπόν εκούρτιζε να βάνει,
και τους Αμοργιανούς ποσώς στον νουν του δεν τους 
βάνει.

Μ' αν ήθελε μπροβάλλουνε είκοσ' αρματωμένοι,
ήθελε χάσει παρευθύς, την στράταν να πηγαίνει.

Μα τι να πω Αμοργιανοί, που δεν εμαζευτήκαν,
και τότε ήθελε να δει του κώλου του την τρύπαν.
Να χάσει το στιβάνι του, και την παλληκαριάν του,
και την υπερηφάνειαν οπού 'χεν στην καρδιάν του.

Και ταις γυναίκες έβαλαν να παν να κουβαλούσι,
αυτός τους εφοβέριζε μουλάρια να του βρούσι.
Και βγάλαν τα μαχαίρια τους δια να τους κτυπούσι,
και άνδρες δεν ευρίσκοντο για να τους λυπηθούσι.

Κ' η τράταις, καθώς είπαμεν, που ήταν στην Γραμβούσα
χαμπάρι δεν ηξεύρανε, μόνον παιζογελούσαν.
Κανείς δεν ήλθε να τους πει πως ήλθασι κουρσάροι,
να φύγουν οι ταλαίπωροι, να μη γυρεύουν ψάρι.

Μια τράτα εσηκώθηκε δια ν' άλθη στο πόρτο,
τα ψάρια, όπου είχανε να δώσουν τον ανθρώπω.

Κ' απέξω ετριγύριζε το κλέφτικο παρτίδο,
κι ακαρτερούσαν να ρθουν οι πρέζες των παντίδω.
Κι ευθύς τους εφουμάρασι να πάσινε κοντά τους,
και ο σκοπός τους ήτανε να δουν τα πράγματά τους.

Μα σαν τους εκατάλαβαν, πως ήτανε στα ψάρια,
ρακί τα εκεράσανε όλα τα παλληκάρια.

Ο καπετάνιος άλλαξε την γλώσαν του για πρώτο,
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Δ. Η Παιδεία. 

1. Έγγραφα από το Αρχείο της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης

Δ.2. Ο Διοικητής Θήρας συγχαίρει και ευχαριστεί το 
Συμβούλιο της Μονής για την διατήρηση των Δημο-
τικών σχολείων του νησιού, καθώς και του Ελληνι-
κού Σχολείου της Χώρας. (09/10/1836)

Δ.1. Επιστολή του Επάρχου Θήρας σχετιά με τον Κοσμά 
Δημητριάδη. (05/08/1835)

Δ3. Ο Υπουργός Εκκλησι-
αστικών και Δημοσίας Εκ-
παιδεύσεως ζητά από τον 
Νομάρχη Κυκλάδων τους 
λόγους για τους οποίους η 
Μονή σταμάτησε να χορη-
γεί τα  σχολεία της Αμορ-
γού και δηλώνει πως η 
Νομαρχία συνδράμει στην 
πληρωμή των διδασκαλι-
κών μισθών. (28/10/1850)

Μα δεν ευρίσκεται κανείς να πάει στον πασάν μας,
που κείνος είν' αυθέντης μας, κι ορίζει τα νησιά μας,
να τον παρακαλέσουνε να κάμει ένα χάλι,
εφέτος το χαράτσι μας ολίγο να μας βάλει.

Γιατί τον παρεκάλεσαν σε μερικές αιτίες,
και έδωκεν τους θέλημα να κάμουν εκκλησίες.
Κι αμέτε τώρα γλήγορα και βρήτε μιαν αιτίαν,
και κείνος είναι έτοιμος να κάμει ευσπλαχνίαν.

Γιατί αυτός ο τόπος πλια είναι πολλά θλιμμένος,
κι από τα χρέση τα πολλά είναι βαργεστημένος.
Κι αυτά οπού σας έγραψα δεν είναι παραμύθια,
και στοχαστήτε τα καλά πως είναι όλ' αλήθεια.

Τα όσα ηκολούθησαν και γίνηκαν στην χώρα,
δεν ημπορώ να κάθωμε να γράφω για την ώρα,
γιατί θέλω πολύ χαρτί, και θέλω και μελάνι,
ένα γιαλί ολόκληρο να έχω δεν εφτάνει.7

7 Μηλιαράκης, 71-77
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Δ.5. Ο Έπαρχος Θήρας ενημερώνει ότι ο διδάσκαλος Χ. Χρύσης διορίστηκε στο Ελληνικό Σχολείο Αμοργού και ζητά από το 
Συμβούλιο της Μονής να φροντίσει την μισθοδοσία του. (04/10/1853)

Δ.4. Ο Χ. Βουρδουμπάκης προτρέπει τον Δήμο Αμορ-
γού να να κινηθεί νομικά κατά του Μοναστηριού ώστε 
να εκτελεστεί η συμφωνία που είχε γίνει το 1829, εκ-
θέτοντας τους λόγους. (08/10/1851)
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1829

ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τεσσά-
ρας τόμους διηρημένη. Συναρμοσθείσα μεν 
ποτέ, παρά του Ελλογιμωτάτου Ιωάννου 
Πατούσα του εξ Αθηνών, Νυν δε επιμελέ-
στερον μετατυπωθείσα, πλείονοε ένεκα των 
της Ελληνικής γλώσσης φιλομαθών ωφελείας, 
Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμος τρί-
τος. Εν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω 
εξ Ιωαννίνων. 1829.

[ΓΜ 1848]

ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Περί Πολιτειών, περί των εις την σύντα-
ξιν και συντήρησιν αυτών και περί πολιτικής 
κυβερνήσεως. Σύνοψις συνταχθείσα υπό Ι. 
Π. Κοκκώνη Πελοποννησίου, επ’ αγαθώ της 
Ελλάδος. Τόμος δεύτερος περιέχον την περί 
συντάξεως Πολιτειών θεωρίαν. Εν Παρισίοις 
εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1829.

[ΓΜ 1883]

ΚΑΡΑΝΔΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΓΕΝΛΡΟΣ, 
A.M.

- Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής τόμος 
δεύτερος. Στοιχεία γεωμετρίας υπό

Α.Μ.Λεγένδρου μέλους του Πανεπιστημίου 
και του τάγματος της τιμής της Βασιλικής 
εταιρείας του Λονδίνου κ.τ.λ. Μεταφρασθέ-
ντα εκ του Γαλλικού εκ της δωδέκατης αυ-

τών εκδόσεως, υπό του Δόκτορος Ιωάννου 
Καρανδηνού, Κεφαλλήνος, Εφόρου της Ιο-
νίου Ακαδημίας, Δεκάνου της Φιλοσοφικής 
Σχολής, και Προφέσσορος της Υψηλότερος  
Μαθηματικής. Κέρκυρα. 1829. Εκ της τυπο-
γραφίας της Κυβερνήσεως.

[ΓΜ 1888]

ΚΑΡΑΝΔΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Leslie John

- Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής τόμος 
τρίτος. Ανάλυσις Γεωμετρική. Συντεθείσα μεν 
Αγγλιστί υπό Ιωάννου Λεσλίου (John Leslie) 
Προφέσσορος των Μαθηματικών εις την Ακα-
δημίαν του Εδιμβούργου. Μεταφρασθείσα δε 
εις την Γαλλικήν διάλεκτον υπό N.Hachette 
Και εκ ταύτης εις την Νεοελληνικήν υπό Ιω-
άννου Καρανδηνού Κεφαλλήνος Εφόρου της 
Ιονίου Ακαδημίας, Δεκάνου της Σχολής της 
Φιλοσοφίας και Προφέσσορος της Υ\[>ηλο-
τέρας Μαθηματικής. Κέρκυρα εκ της τυπο-
γραφίας της Κυβερνήσεως. 1829.

[ΓΜ 1889]

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΜΑΝ-
ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

- Φιλίππου Βουτμάννου Ελληνική Γραμμα-
τική πρώην μεν εκ του Γερμανικού

μεταφρασθείσα. κτλ. υπό Στεφάνου Οικο-
νόμου ιατρού. Νυν δε Μετατυπωθείσα μετά 
μικρών επανορθώσεων και προσθηκών, τινών 
μεν εκ του πρωτοτύπου, τινών δε αλλαχό-
θεν. Δαπάνη του Ιονίου Κράτους, εις χρή-
σιν των δευτερευόντων σχολείων του αυτού, 
κατά δοκιμασίαν των της δημοσίου παιδείας 
Επιμελητών. Κέρκυρα, εν τη τυπογραφία της 

Δ.6. Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής αναφέρει το μέγεθος της συμβολής που έχει προσφέρει το Μοναστήρι ως τότε και 
εξηγεί στον Δήμαρχο Αμοργίνων γιατί δεν μπορεί πια να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα σχολεία του νησιού. (03/09/1853).

2. Τα διδακτικά βιβλία που στάλθηκαν στα ελληνικά σχολεία των Κυκλάδων.

Ακολουθεί κατάλογος με τα βιβλία που στάλθηκαν στα ελληνικά σχολεία των Κυκλάδων, 
όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα της εποχής.8 Οι περιγραφές τους βασίζονται  στην 
Ελληνική Βιβλιογραφία των Γκίνη και Μέξα καθώς και στους καταλόγους των βιβλίων του 
τυπογραφείου της Μάλτας.9

8  Σχετικός κατάλογος των Γ.Α.Κ., Υπ.Θρησκείας, φάκ.39Β’, Σχολικά, έγγρ.αρ.2092, 4.5.1831 και φάκ.57, Σχολικά, χ.χ.
9  Βλ. Evro Layton, «The Greek Press at Malta of the American Board of Commissioners for Foreign Missions (1822-1833)», 

Ο Ερανιστής 9, αρ.53 (1971): 185-193.
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3. Κατάλογος των βιβλίων του Ελληνικού Σχολείου Αμοργού.

Δ.7. Κατάλογος των Βιβλίων του Ελληνικού Σχολείου Αμοργού (18/05/1854)

Κυβερνήσεως, 1829. Της εκδόσεως ταύτης 
επεμελήθη ο Κ. Ασώπιος.

[ΓΜ 1903]

1830

ΚΑΡΑΝΔΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΓΕΝΔΡΟΣ, 
A.M.

- Σειράς στοιχειώδους μαθηματικής τό-
μος έκτος. Πραγματεία Τριγωνομετρίας, 
υπό Α.Μ.Λεγένδρου, μετά των σημειώσεων 
του αυτού εις τα στοιχεία της γεωμετρίας 
. Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού εις την 
Νεοελληνικήν διάλεκτον υπό του Δόκτορος 
Ιωάννου Καρανδηνού, Κεφαλλήνος, Εφόρου 
της Ιονίου Ακαδημίας, Δεκάνου της Φιλοσο-
φικής Σχολής, και Προφέσσορος της Υψηλο-
τέρας Μαθηματικής. Κέρκυρα. 1830. εκ της 
τυπογραφίας της Κυβερνήσεως.

[ΓΜ1981]

1831

ΣΙΛΛΗΒΕΡΓΟΣ Ν.

- Επιτομή της παλαιάς ιστορίας και εξαι-
ρέτως της Ελληνικής εις την οποίαν έπεται 
σύντομον γεωγραφικόν λεξικόν και σύνοψις 
της μυθολογίας, ερανισθέντα μεν εις χρήσιν 
των Μαθητών του Βασιλικού Πολεμικού Σχο-
λείου εις την Γαλλίαν Μεταφρασθείσα δε εκ 
του Γαλλικού παρά Ν. Σιλληβέργου. Εν Ναυ-
πλίω εν τη εθνική τυπογραφία διευθυνομένη 
υπό Παύλου Πατρικίου. 1831.

[ΓΜ2068]

ΡΑΛΛΗΣ, Γ.Α. ΒΑΤΤΕΛ Ε.

- Το δίκαιον των εθνών, ή αρχαί του φυ-
σικού νόμου, Προσηρμοσμένου εις την δια-
γωγήν και εις τα πράγματα των Εθνών και 
των Κυρίαρχων, παρά Ε.Βάττελ, Ελευθέρως 
μεταφρασθέν εις την απλοελληνικήν γλώσσαν 
Υπό Γ. Α. Ράλλη. Τόμοι πρώτος και δεύτε-
ρος. Εν Ναυπλίω Εκ της τυπογραφίας των 
Κωνσταντίνων Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννί-
δου Σμυρναίου και Γεωργίου Αθανασιάδου 
Μελισταγούς εκ Μακεδονίας. 1831.

[ΓΜ2135]
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Δ.9. Γραμματική (Βούδα – 
Ουγγαρία 1797)

Δ.10. Έκθεσις Συνοπτική 
Αριθμητικής, Άλγεβρας και 
Χρονολογίας (Βιέννη 1798)

3. Ενδεικτικά βιβλία του Ελληνικού Σχολείου Αμοργού.

Δ.8. Βιβλίο Στοιχειώδους Γεωμετρίας 
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Δ.13. Βιβλίο περί Συντάξεως των οκτώ μερών του Λόγου (Θεοφυλάκτου 1808) – Με σημείωση του Κοσμά Δημητριάδου

Δ.14. Άνθος Χαρίτων (Βενετία 1812) – Με σημείωση του Κοσμά Δημητριάδου

Δ.11. Περί Συστήματος του Παντός – Επίτομος έκθεσις εκ διαφόρων Φιλοσόφων (Βιέννη 1805)

Δ.12. Στοιχεία της Μεταφυσικής (Ιωάννινα 1805)
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Δ.17. Ιστορία της Νέας Γραφής (Βιέννη 1821)

Δ.18. Strabonis Rerum Geographicarum (Λειψία 1829)

Δ.15. Λεξικόν Ιταλικόν και Γραίκικον (Βενετία 1817)

Δ.16. Σύνταγμα Φιλοσοφίας (Βιέννη 1820)
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Δ.21. Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα (Αθήναις 1842)

Δ.22. Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος (Αθήναις 1846)

Δ.19. Το δίκαιον των Εθνών (Ναύπλιο 1831)

Δ.20. Γραμματική διά τους αλληλοδιδασκομένους (Πάτραις 1838)
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Δ.24. Μαθητές Σχολικού έτους 1889-1890.

5. Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αμοργού (1889-1890 κ.ε.)

Δ.23. Εξώφυλλο Μαθητολογίου 
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1. Αρχαία Αρκεσίνη (Καστρί). Μία από τις 
τρεις αρχαίες πόλεις της Αμοργού (Κάτω Μεριά). 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

2. Αμοργός 1480 - Dalli Sonetti (Επιχρωματισμένο 
αντίγραφο). Πηγή: Sonetti, Bartolommeo Dalli. Isolario, 
Venice 1485, With an Introduction by Frederick R. 
Goff, Άμστερνταμ, Theatrum Orbis Terrarum, [1972]. 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών στην Αθήνα. σ. 70.

3. Αμοργός 1534 – Benedetto Bordone: 1534. Venice, 
1528-1565. Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη, Travelogues 
(http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=82)

4. Αμοργός (Murgo) 1598 – Giuseppe Rosaccio. Πηγή: 
Viaggio da Venetia, a Costantinopoli. Per Mare, e per Terra, 
& infieme quello di Terra Santa. Con brevita descritto, 
Venice, Giacomo Franco, 1598. 98x168mm. Ίδρυμα 
Αικ. Λασκαρίδη, Travelogues (https://el.travelogues.gr/
collection.php?view=256)

Λατινοκρατία (1207-1537).
1.1. Δικέφαλος αετός. Αρτέμης Κωνσταντίνος 

(1878-1972). Μολύβια χρωματιστά σε χαρτί, 48 x 64 
εκ. Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σού-
τσου Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη, Αθήνα. Δωρεά 
Σταμάτη και Ουρανίας Ιωαννίδη, το γένος Αρτέμη. 
Αρ. Έργου: Π.5412. Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη (https://
www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/
dikephalos-aetos.html).

1.2. Οι Σταυροφόροι πολιορκούν την Κωνσταντι-
νούπολη - Jacopo Palma il Giovane (1587, Doge’s Palace, 
Βενετία, Ιταλία). Λάδι σε καμβά. Πηγή: Google Arts & 
Culture. (https://artsandculture.google.com/asset/the-cru-
saders-army-attacks-constantinople/EgEeLSgINLDHOg).

1.3. Λέρος, Λέβιθα, Κίναρος, Κάλυμνος και Αμορ-
γός – Olfert Dapper (1688): Amorgo. Dapper, Olfert. 
Naukeurige Beschryving der Eilanden in de Archipel 
der Middelantsche Zee, en ontrent dezelve, gelegen: 
Waer onder de voornaemste Cyprus, Rhodes, Kandien, 
Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, 
en andere, in groten getale. Άμστερνταμ, Wolfgangh, 
Waesbergen, Boom, Someren, Goethals, 1688. p. ii 44. 
Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης. Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη, Travelogues 
(https://el.travelogues.gr/item.php?view=32253).

1.4. Αμοργός και Κίναρος (Zinara) – Alain Manesson 
Mallet (1683, Επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης). 
Πηγή: ‘Is d’Amorgo et de Zinara. Alain Manesson Mallet. 
Description de L’Univers, Frankfurt, Chez Jean Davide 
Zunner. (1683). 

1.5-6. «Το Βρεβείον», ο κτητοτρικός κώδικας της 
Μονής Χοζοβιωτίσσης (Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, 
Αμοργός). Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

1.7. Η πρώτη σελίδα του Βρεβείου. Πράξη εκλογής 
του Ηγουμένου Καλλίνικου με τις υπογραφές των πα-
τέρων της Μονής, θεωρημένη από το Επαρχείο Θήρας. 
(Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, Αμοργός). Φωτογρα-
φία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

1.8. Συνυπογραφή του κώδικα από τον Ηγούμενο 
και επικύρωση από την Επισκοπή Θήρας. (Μονή 
Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, Αμοργός). Φωτογραφία: Ιω-
άννης Δεσποτίδης.

1.9. Χώρα Αμοργού – Ferdinand Bauer (1787, σκίτσο 
με μολύβι σέπιας). Πηγή: Drawings of Mediterranean 
Scenes. Shelfmark: Bodleian Library MS. Sherard 408. 
Holding Institution: Bodleian Libraries, University of 
Oxford. Date Statement: 1800–1810. Place of Origin: 
London, England (?). Description: Sepia drawings of 
Mediterranean Scenes probably prepared in London from 
(now lost) pencil sketches produced on an expedition 
to Greece in 1786-7 (see, Lack & Mabberley, 1999, pp. 
114-15). A list of the scenes is included in Appendix 5 
(‘Bauer’s Views’) Lack & Mabberley, pp. 265-9. Exact date 
unknown. Early 19th century, London (?). Author: Bauer, 
Ferdinand, 1760-1826. Illustrator: Bauer, Ferdinand, 1760-
1826. Record Origin: Description based on: ‘Catalogue of 
Manuscripts Belonging to Oxford University Department 
of Botany: deposited in the Bodleian Library Oxford, 1957 
and referenced MSS. Sherard 1-476’ (1958). Lack, H. W. & 
Mabberley, D. J. (1999) ‘The Flora Graeca Story: Sibthorp, 
Bauer, and Hawkins in the Levant’. Oxford University 
Press, Oxford. Harris, S. (2007) ‘The Magnificent Flora 
Graeca: How the Mediterranean came to the English 
Garden’. Bodleian Library, Oxford.

1.10. Το λιμάνι των Καταπόλων - Ferdinand Bauer 
(1787, σκίτσο με μολύβι σέπιας). Ό.π.

1.11. Τα σύμβολα του δόγη Πιέτρο Α’ Καντιάνο: 
Coat of arms of Pietro Candiano I. Doge of Venice. Πηγή: 
J.K. Fotheringham and L.R.F. Williams, Marco Sanudo, 
conqueror of the Archipelago (Oxford: Clarendon Press, 
1915), pp. 1-12. 

1.12. Oικόσημο στο μέγαρο Γκίζη (Φηρά, Σαντορί-
νη). Πηγή: Μέγαρον Γκύζη (http://gyzimegaron.gr/grguz-
imegaron/gyzi_family_gr/)

1.13. Οικόσημο του Οίκου Κρίσπι (αρχοντικό 
Πρίντεζη, Κάστρο της Νάξου, 1545). Πηγή: Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Εραλδικό μνημείο, Κωστής Καλλιβρετάκης, 2005

1.14. Η είσοδος του Μωάμεθ Β’ του Πορθητή στην 
Κωνσταντινούπολη - Jean-Joseph Benjamin-Constant 

Δ.25. Μαθητές Σχολικού έτους 1890-1891.
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Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1964, σ. 159. Πηγή: Αργολική 
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού (https://
argolikivivliothiki.gr/).

2.33. Ο όρκος του Φιλικού - Αναπαράσταση της ορ-
κωμοσίας στο Ευαγγέλιο του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
κατά τη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία - Διονύσιος 
Τσόκος. Ελαιογραφία (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Συλλο-
γή Ζωγραφικών, Αθήνα): Πηγή: Ημερήσια Κουκουβάγια

(https://www.thedailyowl.gr/wp-content/uploads/2021
/03/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%C
E%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%
CE%B5%CE%AF%CE%B1.jpg)

3. Ελληνική Επανάσταση - Οι Αμοργιανοί 
στον Αγώνα (1821-1827).

3.1. Η διάβαση του ποταμού Προύθου στη Μολδα-
βία από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη τον Φεβρουάριο του 
1821 – Peter von Hess, Μόναχο, 1852. Λιθογραφία. (Ο 
πρωτότυπος πίνακας βρίσκεται στη Στοά Arcaden του 
κήπου του Λουδοβίκου στο Μόναχο. Αντίγραφό του 
βρίσκεται στην Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη). Πηγή: 
Υψηλάντειο Σωματείο (https://www.ypsilantio.gr).

3.2. Αυθεντικό χιτώνιο του Ιερολοχίτη Κωνσταντί-
νου Ξενοκράτους. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα. 
Πηγή:Υψηλάντειο Σωματείο (https://www.ypsilantio.gr).

3.3. Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄, 1824 
- George Dawe (1781-1829). Ελαιογραφία, Μουσείο 
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία. Πηγή: The State 
Hermitage Museum (https://www.hermitagemuseum.org/)

3.4. Ο εθνομάρτυρας Οικουμενικός Πατριάρχης 
Γρηγόριος ο Ε’ (1749-1821). Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο. Πηγή: Πεμπτουσία (https://www.pemptousia.
gr/2014/04/grigorios-e-patriarchis-konstantinou/)

3.5. 400 Ιερολοχίται πρόδρομοι του Ιερού Αγώνος 
πίπτουσι περί το Δραγατσάνιον – Peter von Hess, Μό-
ναχο, 1852. Λιθογραφία. (Ο πρωτότυπος πίνακας βρί-
σκεται στη Στοά Arcaden του κήπου του Λουδοβίκου 
στο Μόναχο. Αντίγραφό του βρίσκεται στην Αθήνα 
στο Μουσείο Μπενάκη). Πηγή: Υψηλάντειο Σωματείο 
(https://www.ypsilantio.gr).

3.6. Σφραγίδα του Υγειονομείου Αμοργού. (Συλλο-
γή Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα). Πηγή: Μαζαράκης Ι.Κ. 
Σφραγίδες Ελευθερίας 1821-1832. Αθήνα: Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2008. 641.

3.7. Eπιστολή της χήρας Ειρήνης Γεωργίου 
Εξαρχόπουλου προς την Επιτροπή Ιερού Αγώνος. 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 

3.8. Ο πλοίαρχος Αντώνιος Οικονόμου κηρύσσει την 
έναρξη της Επανάστασης στην Ύδρα, τον Απρίλιο του 
1821 - Peter von Hess, Μόναχο, 1852. Λιθογραφία. (Ο 
πρωτότυπος πίνακας βρίσκεται στη Στοά Arcaden του 
κήπου του Λουδοβίκου στο Μόναχο. Αντίγραφό του 
βρίσκεται στην Αθήνα στο Μουσείο Μπενάκη). Πηγή: 
Υψηλάντειο Σωματείο (https://www.ypsilantio.gr).

3.9. Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από 
τον Κανάρη. Πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα (π. 1866-
1870). Λάδι σε μουσαμά, 143 εκ. x 109 εκ. Πινακοθήκη 
Αβέρωφ, Μέτσοβο. Πηγή: Πινακοθήκη Αβέρωφ (https://
www.averoffmuseum.gr/)

3.10. Κωνσταντίνος Κανάρης, 1829 – Karl Krazeisen 
(1794-1878). Λιθογραφία σε χαρτί, 29 x 23,1. Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Συλλογή 
Ιδρύματος Κουτλίδη, Αθήνα. Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη 
(https://www.nationalgallery.gr).

3.11. Επιστολή του Α. Αποστόλη, στην οποία πιστο-
ποιείται και εξαίρεται η δράση του Θ. Πάσσαρη. Πηγή: 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

3.12. Επιστολή του Κ. Κανάρη για τη δράση και το 
θάνατο του Θ. Πάσσαρη. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας.

3.13. Αναθηματική πλάκα έξω από την οικία της 
οικογένειας Πάσσαρη (Λαογραφικό μουσείο Χώρας 
Αμοργού). Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

3.14. Η οικία της οικογένειας Πάσσαρη δωρήθηκε 
στον Δήμο Αμοργού και από το 2019 φιλοξενεί το 
Λαογραφικό Μουσείο Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάννης 
Δεσποτίδης.

3.15. Αναστάσιος Τσαμαδός – Διονύσιος Τσόκος 
(-1862). (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα). Πηγή: Paleta 
art (https://paletaart.wordpress.com).

3.16. Επιστολή του Γεωργίου Πάσσαρη προς την 
Επιτροπή του Αγώνος. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος.

3.17. Πολιορκία και μάχαι των Ναβαρίνων.- Από τα 
Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη (Δημήτριος Ζω-
γράφος). Πηγή: Paleta art (https://paletaart.wordpress.
com).

3.18. Η έξοδος του Άρεως, (1894) - Βολανάκης Κων-
σταντίνος (1837 – 1907). (Εθνική Πινακοθήκη – Παράρ-
τημα Ναυπλίου).  Λάδι σε μουσαμά, 110x191 εκ. Αρ. 
Έργου Π.1483. Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη (https://www.
nationalgallery.gr)

3.19. Επιστολή του Ν. Π. Γιαννακόπουλου προς την 
Επιτροπή θυσιών και αγώνων. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος.

3.20. Πιστοποιητικό του Χ. Ποταμιάνου για τη δρά-
ση του Ν. Γιαννακόπουλου Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος.

3.21. Ο διορισμός του Γιαννακόπουλου στο λιμε-
ναρχείο της Αντεπαρχείας. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος.

3.22. Η αίτηση του Ιωάννου Τραμπακούλου 
Γαβαλά προς την επιτροπή του Αγώνος. Πηγή: Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

3.23. Πιστοποιητικό του Δήμου Αμοργού για τη θη-
τεία του Ν. Τραμπακούλου. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος.

3.24. Αίτηση του Ανδρέα Καραγεώργη προς την επι-
τροπή Αγώνος. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

(1845-1902). 697 x 536. Μουσείο των Αυγουστίνων της 
Τουλούζης. Πηγή: Photothèque du Musée des Augustins. 
Φωτογραφία: Bernard Delorme.

2. Τουρκοκρατία (1537-1821).
2.1. Ο Σουλτάνος Σελίμ Β ,́ έργο του Κωνσταντίνου 

Κυζικηνού/Καπιντάγλη (Ανάκτορο Τοπκαπί, Κωνστα-
ντινούπολη). Πηγή: United American Muslim (http://
www.unitedamericanmuslim.org)

2.2. Καπουδάν πασάς Gabriel Florent Augustede 
Choiseul – Goufier Ο αρχιναύαρχος του οθωμανικού 
στόλου (1822, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη). Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη, Travelogues 
(https://el.travelogues.gr/item.php?view=44659).

2.3. Η θέα της Αμοργού από την Πάτμο. (Amorgos at 
Sun set) - Edward Daniel 1813 (Ίδρυμα Ωνάση): Amorgos 
at Sunset. CLARKE, Edward Daniel. Travels in various 
countries of Europe Asia and Africa. Part the Second 
Greece Egypt and the Holy Land, Λονδίνο, R. Watts for 
T. Cadell and W. Davies, MDCCCXIII [=1813]. σ. 367. 
Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη, Travelogues (https://
el.travelogues.gr/).

2.4-5. Η ανταλλακτήριος πράξη της Καλοταριτίσσης 
(Βρεβείον της Μονής Χοζοβιωτίσσης): Φωτογραφίες: 
Ιωάννης Δεσποτίδης.

2.6-8. Οι υπογραφές κληρικών και λαϊκών που επι-
κυρώνουν την πράξη της Καλοταριτίσσης (Βρεβείον 
της Μονής Χοζοβιωτίσσης): Φωτογραφίες: Ιωάννης 
Δεσποτίδης.

2.9. Τετραμερής σφραγίδα της Κοινότητας Αμοργού. 
Σε έγγραφο της 25ης Μαρτίου  1796 (Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος). Πηγή: Μαζαράκης 
Ι.Κ. Σφραγίδες Ελευθερίας 1821-1832. Αθήνα: Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2008. 115.

2.10. Φορολογικό κατάστιχο της Καγκελλαρίας 
Αμοργού (Αύγουστος 1812). «Σημειώσω τα Άσπρα 
όπου φέρνου εις την Καγγελλαρία». Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού. 

2.11. Το σιγίλλιο του Πατριάρχη Ιερεμία Β’ (1583) - 
Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Πηγή: Αρχείο Ιεράς Μο-
νής Χοζοβιωτίσσης. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

2.12. Το σιγίλλιο του Πατριάρχη Γαβριήλ (1702) - 
Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Πηγή: Αρχείο Ιεράς Μο-
νής Χοζοβιωτίσσης. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

2.13. Λεπτομέρεια - Μολυβδόβουλο από το σιγίλλιο 
του Πατριάρχη Γαβριήλ: Πηγή: Αρχείο Ιεράς Μονής 
Χοζοβιωτίσσης. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

2.13-14. Φορολογικό κατάστιχο Δημογεροντίας 
Αμοργού (06/06/1813). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

2.15-16. Φορολογικά κατάστιχα Δημογεροντίας 
Αμοργού (Μάρτιος 1816 και Μάρτιος 1817). Πηγή: Αρ-
χειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

2.17. Χάρτης Νήσου Αμοργού -Aντώνιος Μηλιαράκης 

1884. Πηγή: Μηλιαράκης, Α. Υπομνήματα περιγραφικά 
των Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Αμοργός. Μεθ’ ενός 
γεωγραφικού πίνακος. Αθήνα, 1884. 

2.18. Η σφραγίδα της Επισκοπής Θήρας και η υπο-
γραφή του Μητροπολίτη Ζαχαριά. Πηγή: Αρχείο Ιεράς 
Μονής Χοζοβιωτίσσης.

2.19. Η σφραγίδα της Επισκοπής Θήρας και η υπο-
γραφή του Μητροπολίτη Ιερόθεου.  Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

2.20. Η Μονή της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης - 
Frédéric Boissonnas 1919. Πηγή: Daniel Baud-Bovy &  
Frédéric Boissonnas, Des Cyclades en Crete au Gre du 
Vent. Geneva: Editons d’art et de sciences, 1919.

2.21. Άγιος Γεώργιος Βαλσαμίτης (Αμοργός 1950). 
Πηγή: Amapola Photo Creations. (http://www.amapola.gr/
kalithea/subcat/965.html )

2.22. Το Μετόχι του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου στον Κρίκελο (Αιγιάλη). Φωτογραφία: Ιωάννης 
Δεσποτίδης.

2.23. Η πίσω όψη του ναού του Μετοχίου του Θεο-
λόγου. Πηγή: Μαραγκού, Λίλα Ι. Η Μονή της Παναγίας 
της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό. Αθήνα : 1988. Φωτο-
γραφία: Α. Βλαβιανός.

2.24. Μαρμαρένιο σκαλιστό υπέρθυρο 17ου αι.. 
Ναός των Αγίων Αποστόλων (Χώρα Αμοργού). Φωτο-
γραφία: Νεκταρία Πρασίνου.

2.25-26. Επιτύμβια πλάκα Λουκά Οικονόμου - Ζω-
οδόχος Πηγή Χώρα Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάννης 
Δεσποτίδης.

2.27. Οι αδερφοί Αλεξέι και Γεώργιος Ορλώφ – 
J.L. de Welli 1770. (Λάδι σε καμβά 62,7 x 79). Ιστορικό 
Μουσείο, Μόσχα. Πηγή: Έλληνες της Ρωσίας (https://
rusgreek.ru/el/news/2364).

2.28. Η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ (1729-1796), 
1780 - Rokotov, Fyodor Steoanovich (1735-1808). Αγία 
Πετρούπολη. Πηγή: Fine Art Images/Heritage Images/
Getty Images

2.29. Η ναυμαχία στο Τσεσμέ. Ελαιογραφία σε 
μουσαμά (1848, Εθνική Πινακοθήκη Αϊβαζόφσκι, Θεο-
δοσία, Κριμαία). Πηγή:  https://i1.prth.gr/images/w880/
files/2021-01-10/Battle_of_Chios__1770___by_Ivan_
Aivazovsky__1848_-_1_.jpg 

2.30. Ο Πύργος Νεμπόισα (Nebojsa) του Βελιγρα-
δίου. Σε αυτόν μαρτύρησε ο Ρήγας Βελεστινλής και 
αργότερα ο Μεθόδιος Χιωτίνης. Φωτογραφία: Nemezis. 
Πηγή: Commons Wikimedia  https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=28411705

2.31. Χαράλαμπος Παχής (1844-1891) Ο Ρήγας Φε-
ραίος, 1871 Λάδι σε μουσαμά, 102 x 78 cm. Εθνική 
Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Συλλογή 
Ιδρύματος Κουτλίδη, Αθήνα. Αρ. Έργου Κ.255. Πηγή: 
Εθνική Πινακοθήκη (https://www.nationalgallery.gr/el/
sulloges/collection/sulloges/o-rigas-pherraios.html).

2.32. Εφοδιαστικό της Φιλικής Εταιρείας. Πηγή:  
Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης (επιμ.), «Η Φιλική Εταιρεία», 
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4.11. Επιστολή του Επάρχου Αμοργού σχετικά με τις 
προσπάθειες των οθωμανικών αρχών να προκαλέσουν 
επάνοδο των Κρητών από τα μέρη της ελεύθερης 
Ελλάδας στην Κρήτη. (28/10/1846). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.12. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς το 
Επαρχείο Θήρας, με την οποία ενημερώνει ότι οι 
Κρήτες που διαμένουν στο νησί δεν προτίθενται προς 
το παρόν να μετοικήσουν στον συνοικισμό στην μήλο. 
(05/02/1849). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.13. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς τον 
ειδικό Πάρεδρο Αιγιάλης, σχετικά με τις εθνικές γαίες 
που έλαβαν οι Κρήτες στην Αμοργό. (19/03/1857). Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.14. «Η νήσος Κρήτη με τα κάστρα της και τα 
χωριά της. Πολεμούν οι Έλληνες και από μέσα απ’ τα 
φρούρια οι Τούρκοι» - Υδατογραφία των Δ. Ζωγρά-
φου – Απομνημονεύματα Ι. Μακρυγιάννη. (Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη). Πηγή: Commons Wikimedia (https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Zografos-Makriyannis_23_
detail_the_battles_of_Crete.jpg )

4.15. Επιστολή Επάρχου Θήρας προς τους 
Δημογέροντες της Ίου και της Αμοργού σχετικά με τους 
Σαμίους που μεταναστεύουν στην ελεύθερη Ελλάδα. 
(05/05/1834). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.16. Εγκύκλιος προς τους κατά την Διοίκησιν 
Δημάρχους. (19/10/1837). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

4.17. Επιστολή του Επάρχου Θήρας προς τους 
Δημογέροντες της Επαρχίας, σχετικά με τον συνοικισμό 
των Χίων στον Πειραιά. (13/02/1834). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

5. Ανεξαρτησία.
5.1. Τα σύνορα του σύγχρονου ελληνικού κράτους 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Χάρτης. 
Πηγή:  WordPress (https://historicaltrails.files.wordpress.
com/2013/10/1d044-greece-1835.jpg?w=640&h=484)

5.2. Πρωτόκολλον εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών 
γενομένης συνδιαλέξεως την 4 Ιανουαρίου 1830 
παρόντων των Πληρεξουσίων της Γαλλίας, της Μεγάλης 
Βρεταννίας και της Ρωσίας- Το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου. Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα.

5.3. Η πρώτη σφραγίδα του Δήμου Αμοργού  (Από 
έγγραφο του 1836). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

5.4. Η σφραγίδα του Δήμου Αμοργού (Από έγγραφο  
του 1855). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

5.5. Η σφραγίδα του Δήμου Αιγιάλης (Έγγραφο του 
1875, Αρχείο Δ. Αιγιάλης). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

5.6. Η σφραγίδα του Επαρχείου Θήρας. Πηγή: Αρ-
χειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

5.7. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διαίρεση του 

νομού Κυκλάδων σε Δήμους και τη σύσταση του Δή-
μου Αμοργού  - 1835. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

5.8. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Νόμος περί 
μετασχηματισμού του Δήμου Αμοργού και δημιουργία 
του Δήμου Αιγιάλης – 1864. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

5.9. Οροθεσία Δήμου Αμοργού και Δήμου Αιγιάλης, 
1866.  Αρχείο Δήμου Αιγιάλης, Φάκ. 427. Πηγή: Αρχει-
ακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

5.10. Η Ζωοδόχος Πηγή και η «Σάλα του Γαβρά». 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

5.11. Η αναθηματική στήλη στον ναό Ζωοδόχου 
Πηγής, αφιερωμένη στην μητέρα του Πέτρου Ζάνου. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

5.12. Ο διπλωμάτης, πολιτικός και λόγιος Πέτρος 
Ζάνος με καταγωγή από την Αμοργό. Φωτογραφία που 
παραχωρήθηκε από την Σοφία Νομικού.

5.13. Η Χώρα της Αμοργού το 1919 - Frédéric 
Boissonnas. Πηγή: Daniel Baud-Bovy &  Frédéric 
Boissonnas, Des Cyclades en Crete au Gre du Vent. Geneva: 
Editons d’art et de sciences, 1919.

5.14. Τα πηγάδια της Χώρας  -  Frédéric Boissonnas 
1919. Πηγή: Daniel Baud-Bovy &  Frédéric Boissonnas, 
Des Cyclades en Crete au Gre du Vent. Geneva: Editons 
d’art et de sciences, 1919.

5.15. Γυναίκες της Αμοργού (Femmes D’AMORGOS). 
Joseph Pitton de Tournefort. Relation d’un Voyage du 
Levant, fait par ordre du Roy. Contenant l’histoire 
ancienne & moderne de plusieurs Isles de l’Archipel, de 
Constantinople, vol. I, Paris, Imprimerie Royale, 1717.240. 
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. 
Πηγή: Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη, Travelogues (https://
el.travelogues.gr/).

5.16. Nύφη της Αμοργού (Καλλή Νομικού). Benjamin 
Mary 1939. Πηγή: Album of 195 portraits and costume 
studies titled: ‘Portraits et Costume des Femmes Grecque, 
Dessines au crayon par B. Mary.’ , 1839–1844 Medium: 
pencil drawings

5.17. Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708). U.S. 
National Library of Medicine. Πηγή: (https://collections.
nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101430830-img) 

5.18. Χωρική, (1914) – Νικήτας Γρίσπος (Γρύσπος). 
(1873 – 1974). Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάν-
δρου Σούτσου Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη, Αθήνα. 
Κληροδότημα Μιλτιάδη Εμπειρίκου. Αρ. Έργου: Π.3047. 
Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη (https://www.nationalgallery.gr)

5.19 Ανακοινώσεις της Επιτροπής Αγώνος για αι-
τήσεις των αγωνιστών. Αρχείο Δ. Αμοργού Αρ. 1656 
Iούλιος 1865 Φακ. 306(3) συντάξεις και βοήθειαι. Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

6. Η Πειρατεία στην Αμοργό.
6.1. Χάρτης της Αμοργού (Yamurgi, Yamorki) – 
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3.25. Πιστοποιητικό του συνταγματάρχη Γεωργιάδη 
σχετικά με την καταγωγή και τη δράση του Καραγε-
ώργη. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

3.26. Πιστοποιητικό του Δημαρχιακού Παρέδρου 
Αμοργού, περί μόνιμης κατοικίας του Καραγεώργη. 
Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

3.27. Το παράσημο του σιδηρού σταυρού για 
τον Κ. Αρτέμη. Πηγή: Πολυχρόνης, Ν. Γ. Η Πατρίς 
ευγνωμονούσα. Αθήνα: Καστανιώτης, 1986.

3.28 . Η Δέσποινα (Πιπίνα) Αρτέμη. Πηγή: 
Πολυχρόνης, Ν. Γ. Η Πατρίς ευγνωμονούσα. Αθήνα: 
Καστανιώτης, 1986.

3.29. Η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο, 1836 - 
Ludwig Michael von Schwanthaler, τοιχογραφία, Ανατο-
λικός Τοίχος, Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου Μέγαρο 
της Βουλής των Ελλήνων. Πηγή: Βουλή των Ελλήνων   
(http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I455
I1187I646I458191)

3.30. Η υπογραφή του Δημητρίου Γαβρά. Πηγή: Αρ-
χειακή Συλλογή Αμοργού.

3.31. Η σφραγίδα Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, Σφραγίδες 
Ελευθερίας, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ-
λάδος. Πηγή: Εθνοσυνελεύσεις και Βουλευτικό (https://
representatives1821.gr/ethnosineleuseis/c-ethnosineleusi/)

3.32. Ψήφισμα της Κυβέρνησης της Ελλάδας σχε-
τικά με την συγκρότηση της Δ΄ Εθνικής Συνελεύσεως 
την 15 Μαΐου 1829 και την αποστολή πληρεξουσίων 
(04/03/1829). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Αμοργού.

3.33. Προσωρινό Διοικητήριο Νάξου, προς Επαρ-
χιακή Δημογεροντία Αμοργού, περί της πράξεως των 
εκλογέων του νησιού (26/05/1829). Πηγή: Αρχειακή Συλ-
λογή Αμοργού.

3.34. Η σφραγίδα της Δημογεροντίας Αμοργού. 
Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Αμοργού.

3.35. Κατάλογος Δημογεροντικών Συμβουλίων και 
Διοικητηρίων των επιμέρους επαρχιών. Πηγή: Βιβλιο-
θήκη της Βουλής.

3.36. Σφραγίδα της Αντεπαρχίας Αμοργού, 
Αστυπάλαιας και Ανάφης. (Από έγγραφο του 1823). 
Πηγή: Μαζαράκης Ι.Κ. Σφραγίδες Ελευθερίας 1821-
1832. Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος, 2008. 257.

3.37. Πίνακας κατοίκων και παραγόμενων προϊό-
ντων στην Αμοργό τα έτη 1821 και 1832. Βεβαιώνε-
ται ότι το έτος 1821 δεν υπήρχαν Οθωμανοί στο νησί. 
(26/09/1852): Αρχείο Δήμου Αμοργού, Φακελος  100(α-
ια) Πολιτικά 1853-Δ. Διάφορα 1853 4/3. Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

3.38. Μετά την καταστροφή των Ψαρών - Νικολάου 
Γύζη (π. 1842-1900). Λάδι σε μουσαμά, 133 εκ. x 188 
εκ. Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου 
Συλλογή Ιδρύματος Κουτλίδη, Αθήνα. Πηγή: Εθνική 
Πινακοθήκη (https://www.nationalgallery.gr)

3.39. Χάρτης της ναυμαχίας του Γέροντα, 1824 – 
Μιχαήλ Γούδας (1868-1931). Πηγή:  Παπαρρηγόπουλος 

Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Αθήνα, Ελευθε-
ρουδάκης. 6:121.

3.40. Εμπρησμός της οθωμανικής Φρεγάτας στον 
Γέροντα. Έργο του Γ.Κ. Μιχαήλ. Εθνικό Ιστορικό Μου-
σείο, Αθήνα. Πηγή: Σαν σήμερα (https://www.sansimera.
gr/articles/662)

4. Πρόσφυγες και μετανάστες στην 
Αμοργό.

4.1. Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Κα-
ποδίστριας.  (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα). Πηγή: 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (https://nhmuseumprints.gr/
product/ioannis-kapodistrias/)

4.2. Κατάπολα - Frédéric Boissonnas 1919. Πηγή: 
Daniel Baud-Bovy &  Frédéric Boissonnas, Des Cyclades 
en Crete au Gre du Vent. Geneva: Editons d’art et de 
sciences, 1919.

4.3. Επιστολή του Επάρχου Θήρας προς την 
Δημογεροντία Αμοργού “Περί των μεταναστευόντων 
Κασίων και Συμαίων κατ’ επανάληψιν” (20/12/1834).  
Αρχείο Δήμου Αμοργού Φάκ.66. Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.4. Επιστολή διαμαρτυρίας των Αμοργιανών προς 
την Δημαρχία Αμοργού, οι οποίοι προσέφεραν οικήμα-
τα στους Κασίους πρόσφυγες επί τρία χρόνια, χωρίς να 
δέχονται καμία βοήθεια από την Κυβέρνηση (20/2/1837). 
Αρχείο Αμοργού Φάκ.2γ. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δή-
μου Αμοργού.

4.5. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς την διοί-
κηση Θήρας, με την οποία δήλωνε την αδυναμία της Δη-
μαρχίας να προσφέρει οικήματα για τη στέγαση όλων 
των Κασίων προσφύγων και ζητούσε   την συμβολή της, 
καθώς μάλιστα είχε προηγηθεί η υπόσχεση παροχής 
βοήθειας από την Κυβέρνηση. (25/7/1837). Αρχείο Δ. 
Αμοργού, Φακ. 1Ε. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

4.7. Επιστολή του Διοικητή Θήρας Α. Τσαμαδού προς 
τον Δήμαρχο Αμοργού σχετικά με τους “αναχωρήσαντες 
λαθραίως” μετανάστες Κασίους. Αρχείο Δ.Αμοργού, 
Φάκ 111Β, 17 Δεκεμβρίου 1838. Πηγή: Αρχειακή Συλλο-
γή Δήμου Αμοργού.

4.8. Επιστολή του Διοικητή Θήρας προς προς 
Δήμαρχο Αμοργού, σχετικά με την οριστική 
αποκατάσταση των μεταναστών Κασίων. Αρχείο 
Δ.Αμοργού, Φάκ 111Β, 22 Απριλίου 1839. Πηγή: Αρχει-
ακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.9. Προκήρυξη του Διοικητή Θήρας  σχετικά με τα 
διαβατήρια των Κρητών μεταναστών (22/07/1837). Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

4.10. Επιστολή του Διοικητή Θήρας Τσαμαδού 
προς τους Δημάρχους Ίου και Αμοργού, σχετικά 
με τους Κρήτες που έφευγαν από τα νησιά για να 
συμμετάσχουν στα πολεμικά γεγονότα της Κρήτης. 
(1841). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.
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7.23. O Κωνσταντίνος Γαβράς -1875-1951. Πηγή: 
Σύνδεσμος Αμοργίνων.

7.24-25. Οι Κωστής και Μάριος Εξαρχόπουλος. 
Πηγή: Σύνδεσμος Αμοργίνων.

7.26. Σχολαρχείο Αμοργού. Ο Σχολάρχης Κωστής 
και ο καθηγητής Μάριος Εξαρχόπουλος. Πηγή: Σύνδε-
σμος Αμοργίνων.

7.27. Σχολαρχείο Αμοργού. Οι μαθητές με τον 
Σχολάρχη Αντώνιο Ρούσσο και τον Καθηγητή Κωστή 
Εξαρχόπουλο. Πηγή: Σύνδεσμος Αμοργίνων.

7.28. Οι μαθητές του Ημιγυμνασίου Αμοργού μαζί 
με τον καθηγητή Ανδρέα Παπαδάκη. (10-7-1934). Πηγή: 
Σύνδεσμος Αμοργίνων.

7.29. Ο Αντώνιος Ρούσσος (1880-1962). Πηγή: Σύν-
δεσμος Αμοργίνων.

7.30. Νικήτας Α. Δεσποτίδης, (1843-1929). Πηγή: 
Σύνδεσμος Αμοργίνων.

7.31. Νικόλαος Εξαρχόπουλος (1874-1960). Πη-
γή: Θέματα Ελληνικής Ιστορίας (https://www.
istorikathemata.com/2014/05/1874-1960.html)

5. «Γλέντι στο χωριό» -  Νικήτας Γρύσπος (Γρίσπος) 
(Αμοργός 1873 – Αθήνα 1974). Δημαρχείο Αμοργού. Φω-
τογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Παράρτημα.
Α.1. Κατάλογος των Κασίων στην Αμοργό τα έτη 

1834-1836. (31/07/1836). Δ. Αμοργ-150. Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.2. Επιστολή της Δημαρχίας Αμοργού πρός την Β. 
Διοίκηση Θήρας  (20/03/1835). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

Α.3. Επιστολή του Επάρχου Θήρας προς την 
Δημογεροντία Αμοργού, τη 19 Σεπτεμβρίου 1835. Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.4. Πρόσκληση του Επαρχείου Θήρας προς την 
Δημαρχία Αμοργού. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Α.5. Επιστολή από το Επαρχείο Θήρας προς τον 
Δήμαρχο Αμοργού (22/04/1836). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

Α.6. Παράπονα του Διοικητή Θήρας προς τον 
Δήμαρχο Αμοργού για την μη αποπληρωμή λιμενικών 
τελών από τους Κασσίους πρόσφυγες (1836). Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.7. Επιστολή του υποτελώνη/υποεπιστάτη προς τις 
Δημαρχίες των νησιών. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Α.8. Εν Αμοργώ, 12/10/1838, Λιμενικό Αμοργού, Κα-
τάλογος των αναχωρησάντων λαθραίως Μεταναστών 
Κασσίων από ενταύθα. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Α.9. Επιστολή της Δημαρχίας Αμοργού προς τους 

“Μετανάστας ενταύθα Κασσίους” (22/01/1839). Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.11. Επιστολή του Οικονομικού επιτρόπου Νάξου, 
Θήρας και Μήλου προς τον Δήμαρχο Αμοργού  σχετικά 
με τους Κρήτες στο νησί καθώς και τις εθνικές γαίες 
που αυτοί κατείχαν. (19/09/1936). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.12. Επιστολή του Επάρχου Θήρας Ιγγλέση προς 
τους Δημάρχους της Επαρχίας, περί της αποπλανήσεως 
των Κρητών και επανόδου τους στην Κρήτη (20/09/1846) 
& η απάντηση του Δημάρχου Αμοργίνων (1/11/1846). 
Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.13. Απόσπασμα της διαταγής του Υπουργείου 
Εσω τερικών που εστάλη στους Δημάρχους της Επαρ-
χίας Θήρας σχετικά με τις εθνικές γαίες και τους Κρή-
τες στα νησιά. (20/09/1846). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δή μου Αμοργού.

Α.14. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού Ι. Βλαβιανού 
προς το Επαρχείο Θήρας, σχετικά με την μετανάστευση 
και συμμετοχή στην Επανάσταση του Κρητικού Δήμου 
Τσακγκάτου. (10/09/1853). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δή-
μου Αμοργού.

Α.15. Πίνακας με τους Κρήτες της Αμοργού που 
έλαβαν εθνικές γαίες. (16/05/1857). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.16. Κατάλογος των ευρισκομένων στρατιωτών εις 
τον Δήμον Αμοργού οίτινες έλαβον εθνικάς γαίας εκ 
των προλαβουσών Κυβερνήσεων (12/03/1858[;]). Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Α.17. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς το 
Επαρχείο Θήρας. (22/03/1857). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

Α.18. Επιστολές μεταξύ του Παρέδρου Αιγιάλης και 
του  Δημάρχου Αμοργού για τους απογόνους Κητών 
που έπεσαν στον Αγώνα. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δή-
μου Αμοργού.

Α.19. Πίνακας των εις τον Δήμον Αμοργού 
διαμενόντων Κρητών (άγνωστη ημερομηνία, πιθανότατα 
μεταξύ 1840-1850). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Β.1-3. Τα πρώτα πρακτικά του Δήμου Αμοργού. 
Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Β.4. Το ΦΕΚ 25/ 1874, που κατοχύρωνε την σφραγίδα 
του Δήμου Αμοργού. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Β.5. Το ΦΕΚ 45/ 1867, που κατοχύρωνε την σφραγίδα 
του Δήμου Αιγιάλης. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Δ.1. Επιστολή του Επάρχου Θήρας σχετιά με τον  
Κοσμά Δημητριάδη. (05/08/1835). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Δ.2. Ο Διοικητής Θήρας συγχαίρει και ευχαριστεί 
το Συμβούλιο της Μονής. (09/10/1836). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Δ3. Επιστολή του Υπουργού Εκκλησιαστικών και 
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Kitab-ı Bahriye, Piri Reis.  Αντίγραφο από το έργο του 
Πιρί Ρέις που βρίσκεται στο Walters Art Museum. Πηγή:  
The Walters Art Museum (https://thewalters.org/).

6.2. Ο στόλος του Μπαρμπαρόσα ξεχειμωνιάζει στην 
Τουλώνη, 1543 -Matrakçı Nasuh (Τοπ καπί, Κωνστα-
ντινούπολη). Πηγή: Roger Crowley. Empires of the Sea: 
the siege of Malta, the battle of Lepanto, and the contest for 
the center of the world. New York: Random House, 2008. 
Φωτογραφία:  Commons Wikimedia https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Barbarossa_fleet_wintering_in_
Toulon_1543.jpg 

6.3. «Έλληνες ναυτικοί», 1831 – Κarl William von 
Heideck (1788-1861). Ελαιογραφία (0.35x0.40), Μουσείο 
Μπενάκη, Αθήνα. Πηγή: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη 
Ιστορίας & Πολιτισμού (https://argolikivivliothiki.gr/).

6.4. «Γέρος Ναυτικός» – Νικήτας Γρύσπος 
(Γρίσπος), (Αμοργός 1873 – Αθήνα 1974). Ελαιογρα-
φία (Λάδι σε καμβά επικολλημένο σε χαρτόνι), 78 x 
63. Ιδιωτική συλλογή. Πηγή: Paleta art (https://paletaart.
wordpress.com).

6.5. Επιστολή του Δημάρχου Αμοργού προς τους 
υγειονομοφύλακες, τον ειδικό πάρεδρο και τον τελω-
νοφύλακα Αιγιάλης (22/08/1855). Πηγή: Αρχειακή Συλ-
λογή Δήμου Αμοργού.

6.6. Επιστολή του Δήμου Αμοργού προς τον Γάλλο 
πρόξενο σχετικά με τον  Γ. Μανιάτη (15/09/1855). Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

6.7. Περί του εν Κυνάρω πειρατού (18/09/1855). 
Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

6.8. «Η φρουρά» - Νικήτας Γρύσπος (Γρίσπος), 
(Αμοργός 1873 – Αθήνα 1974). Λάδι σε καμβά 58 x 
45 cm.  Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα. Πηγή: Invaluable 
(https://www.invaluable.com/auction-lot/nikitas-gryspos-
the-guard-46-c-9de430896a)

7. Η Παιδεία.
7.1. Μηναίον Οκτωβρίου, «μετ’ επιμελείας Νικοδή-

μου Ιεροδιακόνου Βαβατενούς του εκ Λεβαδείας 
διορ θωθέν» (Τυπογραφείο Νικολάου Σάρου, Βενετία 
1689). Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Πηγή: Ωνάσειος 
Βι βλιο θήκη, (http://www.onassislibrary.gr/el/syllogi/
antikeimena/32275_el/)

7.2. Το μετόχι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
(Χώρα Αμοργού). Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.3. Ο τάφος του Νικόδημου Βαβατενή στο ναό του 
Φωτοδότη Χριστού, ένα από τα μετοχία της Παναγίας. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.4 . Ο τάφος του Νικόδημου Βαβατενή – 
Λεπτομέρειες. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.5. Ιδρυτική επιγραφή Ελληνικού Σχολείου Αμορ-
γού. Φωτογραφία Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.6. Λεπτομέρεια από βιβλίο του Ελληνικού Σχολεί-
ου Αμοργού με την υπογραφή του Δημητριάδη (Χώρα 
Αμοργού).  Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.7. Βιβλίο συνεδριάσεων του Ελληνικού Σχολείου 
Αμοργού. Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

7.8. Η Μονή Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου της 
Σαντορίνης. Frédéric Boissonnas 1919. Πηγή: Daniel 
Baud-Bovy &  Frédéric Boissonnas, Des Cyclades en Crete 
au Gre du Vent. Geneva: Editons d’art et de sciences, 1919.

7.9. Επιστολή του Δημάρχου Αναφαίων προς το 
Συμβούλιο της Μονής Χοζοβιωτίσσης  σχετικά με 
την οικονομική συμβολή για το Δημοτικό σχολείο του 
νησιού. Πηγή: Αρχείο Μονής Παναγίας Χοζοβιωτίσσης.

7.10. «Στο ψαλτήρι» – Νικήτας Γρύσπος (Αμοργός 
1873 – Αθήνα  1974). Πηγή: Φιλολογικός Σύλλογος 
Παρνασσός (https://www.searchculture.gr/aggregator/
edm/lsparnas_culture/000070-%3A445)

7.11. Ο διδάσκαλος, διαφωτιστής και φιλόσοφος 
Θεόφιλος Καΐρης (1784 -1853) -Λιθογραφία Πηγή: 
Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού 
(https://argolikivivliothiki.gr/).

7.12. Η οδός έξω από το Ελληνικό Σχολείο Αμοργού  
πήρε το όνομα του πρώτου ελληνοδιδασκάλου Κοσμά 
Δημητριάδη. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.13. Ο μοναχοδιδάσκαλος Κοσμάς Δημητριάδης – 
Νικήτα Δ. Βλαβιανού. Φωτογραφία: Θωμάς Συνοδινός 

7.14. Λεύκωμα με αφιερώσεις των μαθητών και φί-
λων του Ιωαννίδη. Η πρώτη σελίδα με το εγκώμιο της 
φιλίας, διά χειρός Ιωαννίδη. (Βουκουρέστι 1853). Πηγή: 
Ιδιωτική βιβλιοθήκη Σοφίας Νομικού.

7.15. Αφιέρωση του Δημητρίου Ρίζου Νερουλού στο 
Λεύκωμα του Ιωαννίδη. Πηγή: Ιδιωτική βιβλιοθήκη Σο-
φίας Νομικού.

7.16. Αφιέρωση του Δημητρίου Γαβρά στο λεύκωμα 
του Ιωαννίδη (08/091884). Πηγή: Ιδιωτική βιβλιοθήκη 
Σοφίας Νομικού.

7.17. Αφιέρωση του Πέτρου Ζάνου στο λεύκωμα του 
Αμοργιανού δισασκάλου (22/08/1856). Πηγή: Ιδιωτική 
βιβλιοθήκη Σοφίας Νομικού.

7.18. Το τεύχος 55 της Πανδώρας με το άρθρο 
«Αμοργός» του Ιωαννίδη (1852). Πηγή: Ψηφιακή 
Συλλογή Πλειάς, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρη-
σης, 2008- 2014, Πανεπιστήμιο Πατρών (http://pleias.
lis.upatras.gr/index.php/pandora).

7.19. Εμμανουήλ Ιωαννίδης – υπό Ευαγγέλου Νομι-
κού, Αμοργός, 1900. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

7.20. Επιστολικό δελτάριο Εμμανουήλ Ιωαννί-
δη. Οἰκία  Ἐμμ. Ἰωαννίδου, Χώρα Αμοργού (Ἀρχεῖο 
Καλλιόπης  Ἰ. Βασαράμβα). Φωτογραφία: Λίλα 
Μαραγκού. 

7.21. Το επίσημο έγγραφο διορισμού του Ιωαννίδη 
(13/09/1857). Αρχείο Δήμου Αμοργού Φάκελος 348 (8β). 
Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

7.22. Το ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου Αμορ-
γού με το οποίο αποφασίζεται να τιμηθούν για το έργο 
τους ο Εμμανουήλ Ιωαννίδης και ο Κωνσταντίνος Γα-
βράς ( 30/08/1953). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.
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Δημοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον Νομάρχη Κυκλάδων. 
(28/10/1850). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Δ.4. Ο Χ. Βουρδουμπάκης προτρέπει τον Δήμο 
Αμορ γού να να κινηθεί νομικά κατά του Μοναστηριού 
ώστε να εκτελεστεί η συμφωνία που είχε γίνει το 1829, 
εκθέ τοντας τους λόγους. (08/10/1851). Πηγή: Αρχειακή 
Συλ λογή Δήμου Αμοργού.

Δ.5. Ο Έπαρχος Θήρας ενημερώνει ότι ο διδάσκαλος 
Χ. Χρύσης διορίστηκε στο Ελληνικό Σχολείο Αμοργού 
και ζητά από το Συμβούλιο της Μονής να φροντίσει την 
μισθοδοσία του. (04/10/1853). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή 
Δήμου Αμοργού.

Δ.6. Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής αναφέρει 
το μέγεθος της συμβολής που έχει προσφέρει το 
Μοναστήρι ως τότε και εξηγεί στον Δήμαρχο Αμοργίνων 
γιατί δεν μπορεί πια να συνεχίσει να χρηματοδοτεί 
τα σχολεία του νησιού. (03/09/1853). Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Δ.7. Κατάλογος των Βιβλίων του Ελληνικού Σχολείου 
Αμοργού (18/05/1854). Πηγή: Αρχειακή Συλλογή Δήμου 
Αμοργού.

Δ.8. Βιβλίο Στοιχειώδους Γεωμετρίας, Βιβλιοθήκη 
ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάν-
νης Δεσποτίδης.

Δ.9. Γραμματική (Βούδα – Ουγγαρία 1797). Βιβλιο-
θήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. Φωτογραφία: 
Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.10. Έκθεσις Συνοπτική Αριθμητικής, Άλγεβρας και 
Χρονολογίας (Βιέννη 1798). Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμορ-
γού, Χώρα Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.11. Περί Συστήματος του Παντός – Επίτομος 
έκθεσις εκ διαφόρων Φιλοσόφων (Βιέννη 1805). 
Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.12. Στοιχεία της Μεταφυσικής (Ιωάννινα 1805). 
Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.13. Βιβλίο περί Συντάξεως των οκτώ μερών του 
Λόγου (Θεοφυλάκτου 1808) – Με σημείωση του Κο-
σμά Δημητριάδου. Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα 
Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.14. Άνθος Χαρίτων (Βενετία 1812) – Με σημείωση 
του Κοσμά Δημητριάδου. Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, 
Χώρα Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.15. Λεξικόν Ιταλικόν και Γραίκικον (Βενετία 
1817). Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.16. Σύνταγμα Φιλοσοφίας (Βιέννη 1820). 
Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.17. Ιστορία της Νέας Γραφής (Βιέννη 1821). 
Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.18. Strabonis Rerum Geographicarum (Λειψία 
1829). Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.19. Το δίκαιον των Εθνών (Ναύπλιο 1831). 
Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.20. Γραμματική διά τους αλληλοδιδασκομένους 
(Πάτραις 1838). Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα 
Αμοργού. Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.21. Σχόλια εις την του Ομήρου Ιλιάδα (Αθήναις 
1842). Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.22. Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος (Αθήναις 
1846). Βιβλιοθήκη ΕΠΑ.Λ. Αμοργού, Χώρα Αμοργού. 
Φωτογραφία: Ιωάννης Δεσποτίδης.

Δ.23. Εξώφυλλο Μαθητολογίου. Πηγή: Αρχειακή 
Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Δ.24. Μαθητές Σχολικού έτους 1889-1890. Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.

Δ.25. Μαθητές Σχολικού έτους 1890-1891. Πηγή: 
Αρχειακή Συλλογή Δήμου Αμοργού.
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Φιλόθεος Ηγούμενος, 164
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Χαλήλ Μπέης, 59-60
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 Το ανά χείρας βιβλίο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ταξίδι στα
 βάθη του χρόνου, με φόντο την κυκλαδική ομορφιά. Σε κάθε
 βήμα μας, κάθε σελίδα θα συλλέξουμε ψηφίδες που συνθέτουν
την εικόνα του παρελθόντος της Αμοργού. Κάποιες είναι παρμέ-
νες από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα: Δούκες της Δύσης, Βυζα-

 ντινοί κι Οθωμανοί της Ανατολής, Ρώσοι του Βορρά και πειρατές
 του Νότου. Άλλες πάλι είναι φτιαγμένες με αίμα από αγωνιστές
 της ελευθερίας, με τα πάθη αρχόντων και ταπεινών νησιωτών, ή
 με το φως πνευματικών φάρων και τις ελπίδες ταλαιπωρημένων
προσφύγων. Όταν τις βάλουμε σε μια σειρά, κάποιοι θα αναγνω-
ρίσουμε με μια ματιά τις ρίζες μας, άλλοι θα νοσταλγήσουμε αλ-
λοτινούς καιρούς, ενώ άλλοι θα μάθουμε εξαρχής πτυχές της ιστο-

 ρίας του τόπου που αγαπάμε.


