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Η Διδακτορική Διατριβή αυτή είναι πολύ εκτεταμένη και στο μεγαλύτερο μερος
της αφορά τα Κύθηρα.
Το παρόν είναι το απόσπασμα που αφορά τα Αντικύθηρα.

Μέξνο Πέκπην: Αληηθχζεξα
Κεθ. 1. Σα Αληηθχζεξα απφ ηελ πξντζηνξία έσο ηε βελεηηθή θαηνρή
Σν λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ, θαίηνη θνληηλφ ζηα Κχζεξα, δηέγξαςε κηα εληειψο
δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή πνξεία. Τπήξμε γηα αηψλεο αθαηνίθεην ή εμαηξεηηθά
αξαηνθαηνηθεκέλν, ελψ ε ηξαρηά θχζε ηνπ, νη απξφζηηεο αθηέο θαη ην κηθξφ κέγεζφο
ηνπ ην θαζηζηνχζαλ έλα άγνλν ζεκείν. Οη βελεηνί θπξίαξρνη δελ ελδηαθέξζεθαλ
νπζηαζηηθά γη’ απηφ, παξφηη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζέζε δηείδαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξηλ
ηελ θαηάιπζε ηεο Πνιηηείαο ηνπο, φκσο πιένλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δψζνπλ πλνή ζην
λεζί.
Απηφ πνπ απέηπρε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην θξάηνο, πέηπραλ απφ κφλνη ηνπο νη
θαθηαλνί, νη νπνίνη ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη. άξρηζαλ λα εγθαζίζηαληαη ζην λεζί, ην
νπνίν ήηαλ γεσγξαθηθά θνληά ζηελ νζσκαληθή Κξήηε, αιιά δηνηθεηηθά αλήθε ζηε
Βελεηία. Σα έγγξαθα πνπ αληρλεχηεθαλ ζηα Γ.ΑΚ.-Σ.Α.Κ. δείρλνπλ φηη νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Βελεηνχο, ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα
Αληηθχζεξα θαη ηα ελέηαμαλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο σο δηνηθεηηθφ παξάξηεκα ησλ
Κπζήξσλ. Μέζα απφ απηέο ηηο πεγέο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δνκέο πνπ
ίδξπζαλ, ηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ ηηο ζηειέρσζαλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηα Κχζεξα,
ελψ απφ ηελ πξψηε επίζεκε απνγξαθή ηνπ λεζηνχ θαίλεηαη ε πιεζπζκηαθή ηνπ
ζχζηαζε.
Σα Αληηθχζεξα είλαη έλα κηθξφ ζε έθηαζε λεζί, πεξίπνπ 20 η.ρικ. θαη
βξίζθεηαη ζην ζαιάζζην πέξαζκα αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη βνξεηνδπηηθά ηεο
Κξήηεο, δεκηνπξγψληαο έλα θπζηθφ ζηελφ. Σν άλνηγκά ηνπ απφ ην λφηην αθξσηήξη
Απνιπηάξαηο κέρξη ηηο βφξεηεο αθηέο ησλ λεζίδσλ Άγξηα Γξακβνχζα θαη
Πνληηθνλήζη είλαη πεξίπνπ 16 λαπηηθά κίιηα θαη απνηειεί ην λφηην δίαπιν κε ηνλ
νπνίν ε δπηηθή θαη θεληξηθή Μεζφγεηνο ελψλεηαη κε ην Αηγαίν. πλνιηθά, ην
πνιχλεζν ησλ Αληηθπζήξσλ απνηειείηαη απφ 11 κηθξνλήζηα, κεγαιχηεξα ησλ νπνίσλ
είλαη ην Πξαζνλήζη ή Πνξί θαη ν Λαγνχβαξδνο ή Πνξέηη. 457 Καηέρεη ζηξαηεγηθή
ζέζε ζην κέζνλ ελφο ζεκαληηθφηαηνπ λαπηηθνχ δηαχινπ πνπ ελψλεη Αλαηνιή θαη
Γχζε.
457

Βιέπε Γηαγθάθεο Γ. Κ., Σα πεξίνπηα πνιύλεζα ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ. Ο ρώξνο-ε

πιεζπζκηαθή απνςίισζε-ε ξύπαλζε, Σήλνο 1994, ζζ. 2-5.
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Οη αξραίνη Έιιελεο νλφκαζαλ ην λεζί Αλαδπνκέλε ή Πισηή, δειαδή έλα
αλαδπφκελν ή πισηφ ζθάθνο, γηα λα επηθξαηήζεη ηειηθά ην Αηγηαιεία, ην νπνίν κε
πνιιέο παξαθζνξέο, φπσο Αηγίια, Αίγηια, Ηιηνί, Ληνί, ηγηιηφ, ζψδεηαη έσο
ζήκεξα.458 Σα Αληηθχζεξα ή Αληηθπζνπξία ήηαλ κεηαγελέζηεξε βπδαληηλή νλνκαζία
βαζηδφκελε ζηε γεηηλίαζή ηνπο κε ηα Κχζεξα. Οη Βελεηνί κε ην φλνκα Σζεξηγφην
«Cerigotto», δειαδή κηθξά Κχζεξα, ηφληζαλ ηελ ζρέζε κε ηα Κχζεξα ή Σζηξίγν
«Cerigo». Χο Αληηθχζεξα επαλεκθαλίδνληαη θαη θαηνρπξψλνληαη ζηα ηειεπηαία
ρξφληα ηεο βξεηαληθήο Αξκνζηείαο.
Ζ θαηαγσγή ησλ πξψησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη κε
αθξίβεηα νχηε ρξνληθά νχηε εζλνινγηθά. Πηζαλψο ην λεζί θαηνηθήζεθε ηελ
Πξντζηνξηθή θαη Μηλσηθή επνρή, ζηα 3000-2500 π.Υ., απφ Πεινπνλλήζηνπο ή
Κξεηηθνχο. Ο πξψηνο νξγαλσκέλνο νηθηζκφο απαληάηαη ζηα ρξφληα κεηαμχ 400-300
π.Υ., φηαλ ζπγθξνηήζεθε ε αξραία Αηγηιία. Ζ κφλε επηβεβαησκέλε αλαθνξά ζρεηηθά
κε ηα Αληηθχζεξα ζρεηίδεηαη κε ην βαζηιηά ηεο πάξηεο Κιενκέλε Γ’, φπσο ηνλ
ζθηαγξάθεζε ε γξαθίδα ηνπ Πινπηάξρνπ.459
Σα επξήκαηα αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ δείρλνπλ επίδξαζε απφ ηελ θξεηηθή
πφιε Φαιάζαξλα.460 Φαίλεηαη φηη ππφ ηελ επηξξνή ηεο πφιεο απηήο αλαπηχρζεθε θαη
ήθκαζε απφ ηα ειιεληζηηθά κέρξη θαη ηα ξσκατθά ρξφληα έλαο νξγαλσκέλνο

458

Αθφκε θαη ζήκεξα, νη Κπζήξηνη απνθαινχλ ηνπο Αληηθπζεξίνπο Ληώηεο ή ηγθηιηώηεο.

459

πγθεθξηκέλα ζην Πινπηάξρνπ Βίνη, Άγηο θαη Κιενκέλεο, εδάθην 30, αλαθέξεηαη φηη «Κιενκέλεο δὲ

πιέσλ ἀπὸ Κπζήξσλ εἰο λῆζνλ ἑηέξαλ, Αἰγηαιίαλ, θαηέζρελ. ὅζελ εἰο Κπξήλελ πεξαηνῦζζαη κέιινληνο
αηνῦ». Ο Κιενκέλεο ήηαλ κηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ πξνζπάζεζε λα κεηαξξπζκίζεη ην
πνιίηεπκα ηεο πάξηεο θαη λα αιιάμεη ηε θζίλνπζα ηζηνξηθή ηεο πνξεία, αιιά ζπλάληεζε ηελ
αληίδξαζε ηεο θπξίαξρεο δχλακεο ησλ Μαθεδφλσλ. Μεηά ηελ κάρε ζηε ειιαζία ην 222 π.Υ., ε ήηηα
ησλ παξηηαηψλ εληαθίαζε θάζε πξνζπάζεηα αλαγέλλεζεο ηεο δχλακήο ηνπο θαη πξνεηνίκαζε ην
έδαθνο γηα ηελ επεξρφκελε ξσκατθή θαηνρή. Όζηεξα απφ ηελ ήηηα, ν Κιενκέλεο θαηέθπγε ζηελ
Αίγππην, φπσο δηεγείηαη ν Πινχηαξρνο, κε ελδηάκεζν ζηαζκφ ηα Αληηθχζεξα, Δθεί ν ζχληξνθφο ηνπ
Θεξπθίσλ πξφηεηλε λα απηνθηνλήζνπλ φζν ήηαλ αθφκε πιεζίνλ ηεο Λαθσληθήο, επεηδή ζεσξνχζε φηη
ε θαηαζηξνθή ηνπο ήηαλ νινθιεξσηηθή. Ο Κιενκέλεο απέξξηςε ηελ πξφηαζε σο αηηκσηηθή θπγνπνλία
«Γε ηφλ αζαίξεηνλ ζάλαηνλ ν θπγήλ εἶλαη πξάμεσλ ἀιιά πξάμηλ» .
460

Ζ αξραία Φαιάζαξλα εληνπίδεηαη δπηηθά, ζην αθξσηήξην ηεο Γξακβνχζαο, κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ

νλφκαηφο ηεο λα απνδίδεηαη ζηελ ηνπηθή λχκθε-εξσίδα Φαιαζάξλε. Ζ αθκή ηεο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ
4ν-3ν αη. π.Υ., νπφηε ζπγθξφηεζε ηζρπξή εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη λαπηηθή δχλακε, κε αηρκή ηνπ
δφξαηνο ηελ πεηξαηεία. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ εδξαησκέλε Pax Romana θαη
ε πφιε θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 69 π.Υ.
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νηθηζκφο, πνπ ιάηξεπε ηνλ Αηγηιέα Απφιισλα 461 θαη ηνλ Ήθαηζην. Γηέζεηε λανχο,
θξνχξην, ιηκάληα, λαπηηιηαθέο εγθαηαζηάζεηο 462 θαη αλαπηχρζεθε απφ ην ηξίην
ηέηαξην ηνπ 4νπ αη. έσο ην πξψην ήκηζπ ηνπ 1νπ αη. π.Υ. 463 Οη θάηνηθνη ηεο
Αηγηιείαο, επεξεαζκέλνη απφ ηε Φαιάζαξλα, επηδίδνληαλ ζηελ πεηξαηεία, κε
ζπλέπεηα νη Ρφδηνη λα ηνπο απνθαινχλ Αηγηιείο ιεζηέο, αλαθέξεηαη κάιηζηα θαη
εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπο. 464 Μηα πηζαλή ζεσξία γηα ηελ αθκή ησλ αξραίσλ
Αληηθπζήξσλ βαζίδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξζηθήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία
ελίζρπζε νηθνλνκηθά ηελ πνιπδάπαλε νρχξσζε ηνπ λεζηνχ, επηδηψθνληαο λα
δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα αληηκαθεδνληθψλ βάζεσλ κε νξγαλσκέλεο πνιεκηθέο
εζηίεο ελαληίνλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζην Αηγαίν.465
Ζ παξαθκή θαη εμαθάληζε απηήο ηεο αξραίαο λεζησηηθήο πνιηηείαο έρεη ηε
ξίδα ηεο ζηελ πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη Ρσκαίνη ην 69-67 π.Υ. εθζηξάηεπζαλ κε
αξρεγφ ηνλ Μέηειιν (Quintus Caecilius Metellus Creticus) γηα λα εμαιείςνπλ ηελ
πεηξαηεία απφ ηε Μεζφγεην. ην επίθεληξν βξέζεθε ε Κξήηε θαη κνηξαία θαη ηα
Αληηθχζεξα, κε απνηέιεζκα ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπο ζε επίπεδν
πιεζπζκνχ

θαη

ππνδνκψλ.

πκπιεξσκαηηθφ

ξφιν

ελδέρεηαη

επίζεο

λα

δηαδξακάηηζαλ θαη νη γεσκνξθνινγηθέο κεηαβνιέο, πνπ επήιζαλ απφ θπζηθέο
δηαδηθαζίεο, φπσο ε θαζίδεζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ αξραίνπ ιηκαληνχ.
461

ηελ αλαζθαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν αξραηνιφγνο Βαιέξηνο ηάεο, ην 1899, αλαθάιπςε έλα

αθέθαιν καξκάξηλν άγαικα ηνπ θηζαξσδνχ Απφιισλα, ην νπνίν ζήκεξα εθηίζεηαη ζην Αξραηνινγηθφ
Μνπζείν Αζελψλ, θαζψο θαη ηελ επηγξαθή, «Ἀξηζηνκέλεο Ἀξηζηνκήδνπο/Θεηηαιφο ἐθ Φεξξῶλ/Νίθσλ
Κεθηζνδψξν[π] Ἀζελαίνο/Ἀπφιι[σ]λη Αἰγηιεί [ἀ]λέζεθαλ».
462

Ο λεψζνηθνο ησλ Αληηθπζήξσλ, δειαδή ε ζέζε ζηελ νπνία θπιάζζνληαλ ηα πινία πνπ είραλ

αλειθπζηεί ζηε ζηεξηά, δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα, φληαο ιαμεπκέλνο ζηνλ βξάρν ζηνπο πξφπνδεο ηνπ
Κάζηξνπ θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξα δηαηεξεκέλνπο ζηελ Διιάδα. Βιέπε Παπαηζαξνχρα
Δ., «Αληηθχζεξα, ηα αξραία Αίγηια ζηε ζθαπάλε ησλ αξραηνιφγσλ», Corpus, Αξραηνινγία Ηζηνξία ησλ
Πνιηηηζκώλ, 37, Αζήλα 2002, ζζ. 27-29.
463

Βιέπε Σζαξαβφπνπινο Α., «Ζ επηγξαθή IG V 1, 948 θαη νη ελεπίγξαθεο κνιπβδίδεο ηνπ Κάζηξνπ

ησλ Αληηθπζήξσλ», Horos έλα αξραηνγλσζηηθό πεξηνδηθό, Διιεληθή Δπηγξαθηθή Δηαηξεία, 17-21,
Αζήλα 2004-2009, ζ. 329.
464

πγθεθξηκέλα δχν επηγξαθηθά θείκελα ηεο Ρφδνπ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ πξψηνπ

κηζνχ ηνπ 3νπ αη. π.Υ. αλαθέξνπλ «[...] ζηξαηείαλ [...] ἐο Αἴγηια» ην πξψην θαη «[ἐο Αἰγη]ιίαλ
ἀγσληδφκελνο πνηί ιαηζηάο ἐηειεχζαηε» ην δεχηεξν, φ.π., ζ. 328.
465

.π., ζ. 331, ε Πεξζηθή Απηνθξαηνξία θαηαιχζεθε απφ ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, φκσο ηα έξγα, ηα

ρξήκαηα θαη ε ππνδνκή παξέκεηλαλ σο παξαθαηαζήθε ζηα Αληηθχζεξα εληζρχνληαο ηε ζηξαηησηηθή,
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, κε ηελ θπξηαξρία ηεο πεηξαηείαο.
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Οη αλαθνξέο, πνπ έθηνηε έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο ηζηνξηθνχο, ζρεηίδνληαη κε
εθηνπηζκνχο, πεηξαηείεο θαη λαπάγηα. 466 ε θάζε πεξίπησζε ην λεζί δελ μαλαγλψξηζε
πνηέ ηε δεκηνπξγία κηαο αθκαίαο θνηλφηεηαο, φπσο απηή ηεο αξραηφηεηαο, ελψ θαη ν
πιεζπζκφο ηνπ είρε θζίλνπζα πνξεία θαη γηα αηψλεο παξέκελε νπζηαζηηθά
αθαηνίθεην. 467 Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο, φζν θαη ε βελεηηθή πνπ ηε δηαδέρηεθε, δελ
είλαη μεθάζαξε νχηε γηα ηα Αληηθχζεξα νχηε θαη γηα ηα ίδηα ηα Κχζεξα. Γλσξίδνπκε
φηη ηα Αληηθχζεξα πεξηήιζαλ ην 1293 ζηελ θαηνρή ηεο βελεηηθήο νηθνγέλεηαο ησλ
Βηάξσλ κέρξη θαη ην 1294, φηαλ πέξαζαλ ζηελ θεληξηθή βελεηηθή δηνίθεζε. Οη Βηάξνη
επαλήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ λεζηνχ κε ηνλ Βηθέληην Βηάξν, ν νπνίνο ην 1665 ην
θιεξνδφηεζε ζηηο δχν θφξεο ηνπ θαη ηνπο ζπδχγνπο ηνπο Λνπδνβίθν Φηζθαξηλφ θαη
Ηεξψλπκν Ηνπζηηληάλη. Σνλ 18ν αη. νη Βελεηνί πξνρψξεζαλ ζε νρπξσκαηηθά έξγα ζην
Παιαηφθαζηξν, φπνπ πηζαλψο δηέκελε κηα κηθξή βελεηηθή θξνπξά.468
ην ελδηάκεζν δηάζηεκα ν βελεηνηνπξθηθφο πφιεκνο, πνπ είρε αξρίζεη ην
1714 κε θχξην ζηφρν ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαηέιεμε κε ηελ
παξάδνζε ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ ζηνπο Οζσκαλνχο ην 1715. Ζ
νζσκαληθή θαηνρή ππήξμε βξαρχβηα θαη έιεμε ην 1718, κε ηε πλζήθε ηνπ
Παζζάξνβηηο, ε νπνία επαλέθεξε ηελ βελεηηθή θπξηαξρία ζην λεζί. ηελ απνγξαθή
πνπ ζπλέηαμαλ γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο νη Οζσκαλνί ην 1715, ηα Αληηθχζεξα
παξνπζηάδνληαλ αθαηνίθεηα θαη αθαιιηέξγεηα.469 Καζψο ε βελεηηθή θπξηαξρία φδεπε
ζηε δχζε ηεο, αλαδσππξψζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ην παξακεζφξην απηφ λεζί, ηελ
466

χκθσλα κε αλεπηβεβαίσηεο πεγέο, αλαθέξεηαη φηη εμνξίζηεθε ζηα Αληηθχζεξα ν αλζχπαηνο ηεο

Αζίαο Γάηνο χιιαλνο, ελψ επί απηνθξάηνξα Αηκηιηαλνχ εμνξίζηεθαλ πεξί ηηο 45 νηθνγέλεηεο
θαηαδησρζέλησλ ρξηζηηαλψλ. Βιέπε Νηθνιαθάθεο Υ. Μ., Πεξί ηεο λήζνπ ησλ Αληηθπζήξσλ,
Θεζζαινλίθε 1963, ζζ. 18-19, 27.
467

χκθσλα κε αξραηνινγηθή έξεπλα, κεηά ηελ θαηαζηξνθή απφ ηνπο Ρσκαίνπο ελδερνκέλσο

επέδεζαλ θάπνηεο νιηγάξηζκεο νηθνγέλεηεο αγξνηψλ, θνληά ζηνλ Πνηακφ, νη νπνίεο φκσο ράζεθαλ θαη
έηζη, φηαλ εγθαζίζηαληαη ηνλ 18ν αη. κ.Υ. νη πξψηνη θαθηαλνί βξίζθνπλ ην λεζί αθαηνίθεην. Βιέπε
Tsaravopoulos A. & Conolly J., Bevan A., «The fragile communities of Antikythera», Archaeology
International, UCL Institute of Archaeology, 10, Great Britain 2006-2007, ζ. 34.
468

Βιέπε Μαηδαξφγινπ Π. (επηκ.), Κύζεξα ην λεζί ηεο Οπξάληαο Αθξνδίηεο, ρ.η. Αξίσλ, ρ.ρ., ζζ. 32-

33.
469

Βιέπε Μπαιηά Δ., Ζ Οζσκαληθή Απνγξαθή ησλ Κπζήξσλ 1715, Αζήλα 2009 ζζ. 23, 169 θαη

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηζαγσγή ηνπ θαηάζηηρνπ ηνπ θεθαινράξαηζνπ ησλ Κπζήξσλ (Çuka Adasi Cizue
Defteri) «Σα λεζηά ησλ Κπζήξσλ (Çuka adalari) βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα θάζηξα ηεο Μεζψλεο θαη
ηεο Μνλεκβαζηάο [...] Σν λεζί πνπ νλνκάδεηαη Παιηά Σζνχθα (Αληηθχζεξα) απέρεη 20 κίιηα απφ ηε
Νέα Σζνχθα (Κχζεξα), δελ έρεη θαηνίθνπο θαη δελ θαιιηεξγείηαη».

247

χπαξμε ηνπ νπνίνπ είρε παξαβιέςεη ζηα ρξφληα ηεο αθκήο ηεο. 470 Ζ βελεηηθή
δηνίθεζε ζπγθξφηεζε ζρέδηα επνηθηζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
ππέβαιε ζηε χγθιεην ν λαχαξρνο Angelo Emo.471 χκθσλα κε απηφ ην ζρέδην, ν
ηειεπηαίνο Γεληθφο Πξνλνεηήο ηεο Βελεηίαο ζηα Ηφληα λεζηά Carlo Aurelio Widmann
ζέιεζε λα νρπξψζεη θαη λα επνηθίζεη κε θαηνίθνπο ηα Αληηθχζεξα, δηαβιέπνληαο ηε
ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπο. Ζ δηεξγαζία είρε πξνρσξήζεη αξθεηά απφ ηνλ Πξνλνεηή, ν
νπνίνο είρε κεξηκλήζεη γηα ηελ απνζηνιή κεραληθψλ γηα ηελ ηρλνγξάθεζε ηνπ
λεζηνχ. Σειηθά φκσο επήιζε ε θαηάιπζε ηεο Γαιελφηαηεο Γεκνθξαηίαο ην 1797 απφ
ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο ηνπ Ναπνιένληα θαη ην έξγν ηεξκαηίζηεθε. 472 Δλ
θαηαθιείδη ηα Αληηθχζεξα ζηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο
παξέκεηλαλ αθαηνίθεηα, κε εμαίξεζε θάπνησλ πεξηζηαζηαθψλ θαηνίθσλ. Ήηαλ κηα
Terra incognita γηα ηνπο Κπζεξίνπο, νη νπνίνη δελ είραλ θακία νξγαληθή ζρέζε καδί
ηνπο. Οη άλζξσπνη πνπ ηα θαηνηθνχζαλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Κξήηε, ηα Κχζεξα ή
ηελ Πεινπφλλεζν θαη ήηαλ πεηξαηέο, θπλεγνί, λαπαγνί ή θαιιηεξγεηέο, πνπ δελ
πξνζδηνξίδνληαλ σο Αληηθπζήξηνη. πλεπψο, ην λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ γηα αηψλεο δε
δηέζεηε ζηαζεξέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ζπγθξνηεκέλε θνηλσληθή δνκή θαη ζαθή
ηζηνξηθή πνξεία.

470

πσο αλαθέξεη ε Υξχζα Μαιηέδνπ «[...] ε βελεηηθή δηνίθεζε ζρεδίαδε λα αλαζέζεη ζην ζπκβνχιην

ησλ Κπζήξσλ επηπιένλ θαζήθνληα πνπ αθνξνχζαλ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ Αληηθπζήξσλ.
Πξάγκαηη, ην 1788, ν θαπηηάλνο Angelo Emo, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηζθνπήο λα αζρνιεζεί κε ηνλ
επνηθηζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ, ππέβαιε ζηε ζχγθιεην ζεηξά ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη βελεηηθέο αξρέο,
φπσο καο πιεξνθνξεί ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην νμχ δεκνγξαθηθφ
πξφβιεκα ησλ Αληηθπζήξσλ, ζρεδίαδαλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζην Cerigotto 60 νηθνγέλεηεο. Οη έπνηθνη
ζα κνηξάδνληαλ ηε γε, ζα απαιιάζζνληαλ απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ γηα κηα δεθαεηία θαη ζα
ζπληεξνχζαλ ηηο νρπξψζεηο πνπ ζα θξφληηδε ε Βελεηία λα αλεγείξεη ζην λεζί [...] Σν ζρέδην
επνηθηζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ δελ πξέπεη λα ςεθίζηεθε ηειηθά απφ ηε ζχγθιεην». Βιέπε Μαιηέδνπ Υ.
Α., Σα Κύζεξα ηνλ θαηξό πνπ θπξηαξρνύζαλ νη Βελεηνί, φ.π., ζζ. 85-87.
471

Ο Angelo Emo, πνπ νξακαηίζηεθε ηνλ επνηθηζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ θαη ηελ νρχξσζή ηνπο, ήηαλ ν

ηειεπηαίνο κεγάινο βελεηφο λαχαξρνο. Υάξε ζ’ απηφλ ε Βελεηία θέξδηζε ηηο ηειεπηαίεο ηεο λαπηηθέο
κάρεο, λέα θαξάβηα θαηαζθεπάζηεθαλ ζην Αξζελάιε θαη επί ησλ εκεξψλ ηνπ μαλάδεζε έζησ θαη
πξφζθαηξα, ην λαπηηθφ κεγαιείν ηεο Γαιελνηάηεο Γεκνθξαηίαο, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1792. Βιέπε
Lane F. C., Βελεηία ε ζαιαζζνθξάηεηξα, φ.π., ζ. 589.
472

Σζηηζίιηα Π. Κ., Ζ Ηζηνξία ησλ Κπζήξσλ, Σφκνο Β, φ.π., ζ. 256.
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Κεθ. 1.2. Η ζπγθξφηεζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ θαθηαλψλ γχξσ απφ ηελ εθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Μχξσλνο
Ζ εχξεζε ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ Μχξσλνο473 ήηαλ αμηνζεκείσην γεγνλφο ησλ
βελεηηθψλ Αληηθπζήξσλ κε ζπκβνιηθή ζεκαζία αιιά θαη ηζηνξηθέο πξνεθηάζεηο. Ζ
εηθφλα απηή βξέζεθε ζε απξνζδηφξηζην ρξφλν ζηα κηζά ηνπ 18νπ αη.474 Ζ παξάδνζε
αλαθέξεη φηη κηα νκάδα Κξεηψλ θπλεγψλ, επξηζθφκελε ζην λεζί γηα θπλήγη
αηγνπξνβάησλ, αλαθάιπςε έλα κηθξφ ζπήιαην κε πεγή λεξνχ, ε νπνία νλνκάζηεθε
Βξύζε ηνπ Αγίνπ Μύξσλνο. Μέζα ζην ζπήιαην απηφ θαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ
λεξνχ βξέζεθε κηα κηθξή θνξεηή εηθφλα ηνπ Άγηνπ Μχξσλνο, ζηελ νπνία
απνδφζεθαλ ζαπκαηνπξγηθέο ηδηφηεηεο θαη ζηα 1782 δηακνξθψζεθε έλαο κηθξφο λαφο
πξνο ηηκήλ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο πξψηνπο θαηνίθνπο
ελφο άγνλνπ θαη αθαηνίθεηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη απέθηεζαλ έλαλ πνιηνχρν άγην.
Γχξσ απφ ηελ εθθιεζία απηή άξρηζε λα ζπζπεηξψλεηαη, ζε πξψηκε θνηλνηηθή
κνξθή, κηα νκάδα πξνζθχγσλ απφ ηα θαθηά. Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο πξφζθπγεο,
θαζψο νη βαζχηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κεηνηθήζνπλ
απφ ηελ εχθνξε Κξήηε ζην άγνλν λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ
ζηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ησλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ησλ Κξεηηθψλ ελάληηα ζηελ
νζσκαληθή θπξηαξρία. Ζ εθζηξαηεία θαηάιεςεο ηεο βελεηηθήο Κξήηεο απφ ηνπο
Οζσκαλνχο, πνπ έιεμε ην 1669 κε ηελ πηψζε ηνπ Υάλδαθα, είρε δηαξθέζεη 24 ρξφληα
κε κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Αθνινχζσο ζηα θαθηά είρε εθδεισζεί ην θίλεκα ηνπ
Γαζθαινγηάλλε (1770-1771) ην νπνίν είρε θαηαζηαιεί βηαίσο. ην ήκηζπ ηνπ 17νπ αη.
θαη ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αη., αλαθεξφηαλ ήδε σο απηφλνκνο ζπλνηθηζκφο ηα θαθηαλά
ζηε Υψξα Κπζήξσλ. ρεηηθέο αλαθνξέο ζηα λνηαξηαθά θαηάζηηρα, ζηα ιεμηαξρηθά
έγγξαθα475 θαη ζηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ476 ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., θαηαδεηθλχνπλ φηη
473

Ο Άγηνο Μχξσλ ησλ Αληηθπζήξσλ, ν νπνίνο σο πνιηνχρνο άγηνο ενξηάδεηαη ζηηο 17 Απγνχζηνπ,

δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ Άγην Μχξσλα πνπ ενξηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ ζηηο 8
Απγνχζηνπ. Ο Άγηνο Μχξσλ ησλ Αληηθπζήξσλ θαηαγφηαλ απφ ηελ Κφξηλζν, έδεζε θαη καξηχξεζε επί
απηνθξάηνξα Γέθθηνπ ην 249-251 κ.Υ., ελψ ν Άγηνο Μχξσλ πνπ ηηκάηαη ζην πεξηψλπκν ρσξηφ ηνπ
Ζξαθιείνπ, γελλήζεθε πεξίπνπ έλα αηψλα αξγφηεξα θαη δηεηέιεζε επίζθνπνο.
474

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην έηνο 1780.

475

Παξνπζίεο θαθηαλψλ, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ επσλχκνπ ηνπο βξίζθνληαη ζε ιεμηαξρηθά

βηβιία ελνξηψλ:
1.

Υάξνπ-Κνξσλαίνπ Δ., Λεμηαξρηθό Αξρείν Δλνξηώλ, Δλνξία Παληνθξάηνξνο ζην Κάζηξν
(1687-1850), φ.π., θαηαγξάθνληαη δχν (2) αλαθνξέο ζε θαθηαλνχο ηεο Υψξαο, κε πξψηε ηε
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ε ζπλνηθία απηή αιιά θαη άιιεο ελνξίεο δέρνληαλ θαθηαλνχο πξφζθπγεο ζε θάζε
πεξίνδν θξεηηθψλ επαλαζηάζεσλ θαη ηαξαρψλ.477 Γελ έρεη απνζαθεληζηεί ε ζρέζε
ηνπ ζπλνηθηζκνχ απηνχ κε ηελ πξψηε νκάδα ησλ θαθηαλψλ πνπ θαηνίθεζαλ ιίγν
αξγφηεξα ζηα Αληηθχζεξα, ήηαλ φκσο πηζαλφ λα ππήξρε επηθνηλσλία. Μπνξεί ινηπφλ
λα ζηεξηρηεί σο ππφζεζε φηη ν βαζηθφο ιφγνο εγθαηάζηαζεο θαθηαλψλ ζηα
Αληηθχζεξα ήηαλ ην ηδηφηππν θαζεζηψο ειεπζεξίαο πνπ απνιάκβαλε ην δπζπξφζηην
απηφ λεζί θαη ε απνθπγή ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο.
Ζ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ θαιχπηεη ηελ πξψηκε απηή πεξίνδν
θαηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ, νχηε πεξηγξάθεηαη ε πεξίνδνο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ.
Μφλν ζην έξγν ηνπ J. P. Bellaire 478 αλαθέξεηαη φηη «Ζ λήζνο Σζνξηγφηην θείκελε Α.

βάπηηζε ηεο 6εο Απγνχζηνπ 1693 φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ν θαξαβνθχξεο Νηθεθφξνο
θαθηαλφο θαη αθνινχζσο ηε βάπηηζε ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 1788 φπνπ εκθαλίζηεθαλ σο
αλάδνρνη ν καζηξν Μαληάο θαθηαλφο ηζαγθάξεο θαη ν καζηξν Λνπινχδεο θαθηαλφο.
2.

Κνκπήο Σ., Σα ιεμηαξρηθά βηβιία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Γνπξία Καηζνπιηάληθα Πνηακνύ
Κπζήξσλ, Αζήλα 2009, θαηαγξάθνληαη δχν (2) αλαθνξέο ζε θαθηαλνχο, κε πξψηε ηε
βάπηηζε ηεο 18εο επηεκβξίνπ 1794 φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ν Ησάλλεο θαθηαλφο
πνηέ Νηθφια θαη αθνινχζσο ηε βάπηηζε ηεο 30εο Απξηιίνπ 1823 θαη ηεο 21εο Ννεκβξίνπ
1825 φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ε θεξά-Μαξία ζχδπγνο ηνπ ηαηξνχ θαθηαλνχ.

3.

Παπαδάθε Α., Λεμηαξρηθά Βηβιία Κπζήξσλ, Δλνξία Δζηαπξσκέλνπ Υώξαο 1671-1812, Αζήλα
2001, θαηαγξάθνληαη δεθανρηψ (18) αλαθνξέο ζηα επίζεηα θαθηαλόο, θαθηαλόο
Γηαθνπιάθεο, θαθηώηεο, θαθησηνπνύια. Ζ παιαηφηεξε είλαη εγγξαθή βάπηηζεο ηεο 26εο
Απξηιίνπ 1675 γηα ηνλ γηφ ηεο θεξά-Μαξγέηαο, γπλαίθαο ηνπ θαξαβνθχξε Γηαλά θαθηαλνχ
θαη ε ηειεπηαία είλαη εγγξαθή ηεο θνπκπαξηάο ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1807 γηα ηελ θπξάΜαξία, ζπγαηέξα ηνπ θαπεηάλ Πφινπ θαθηαλνχ.

4.

Καιιίγεξνο Δ. .Π, Λεμηαξρηθά Βηβιία Κπζήξσλ Δλνξίαο Αγίνπ Ησάλλνπ Πξνδξόκνπ
ηξαπνδίνπ 1687-1850, Αζήλα 2001, θαηαγξάθνληαη ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο ζε θαθηαλνχο,
κε πξψηε ηε βάπηηζε ηεο 5εο Απγνχζηνπ 1777, φπνπ εκθαλίζηεθε σο αλάδνρνο ε Αλεδίλα,
γπλαίθα ηνπ Πφινπ θαθηαλνχ θαη ηειεπηαία ην γάκν ηεο 12εο Ννεκβξίνπ 1796 κε λχθε ηε
Λνπγξέηζηα, ζπγαηέξα ηνπ πνηέ Γηφξγε θαθηαλνχ.

476

Γξαθάθεο Δ. (επηκ.), Απνγξαθέο Πιεζπζκνύ Κπζήξσλ (18νο αη.), φ.π., ζ. 543, ζηελ απνγξαθή έηνπο

1770, ζηνλ Πνηακφ, ζηελ Δλνξία ηεο Παλαγίαο Ηιαξηψηηζζαο απνγξάθεηαη ν Antonio Aloiso Cerigoto,
56 εηψλ θαη ε ηεηξακειήο νηθνγέλεηα ηνπ. Δπίζεο ζηε ζ. 547, ζηελ ίδηα απνγξαθή, ζηνλ Πνηακφ, ζηελ
ελνξία ηνπ Αγίνπ Κνζκά, απνγξάθεηαη ν Thodorin Cerigoto θαη ε ηεηξακειήο νηθνγέλεηά ηνπ.
477

Φξαγθνχιε Α. Γ., Δπαξρία θαθίσλ, Αζήλα 1997, ζζ. 415-420.

478

Πεηξφρεηινο Μ.Κ., Δληππώζεηο από ηα Κύζεξα. Πώο είδαλ θαη πεξηγξάθνπλ ην Νεζί θαη ηελ Ηζηνξία

ηνπ νη Ξέλνη Πεξηεγεηέο. J. Spon et G. Wbeler, D’ O. Daper, J. P. Bellaire, O. Riemann, Chr.
Buondelmonti, P. Coronelli, a. g. Saint Sauveur, Henri Belle, Αζήλα 1979, ζ. 29.
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θαη εηο απφζηαζηλ 5 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ [sic] απφ ηνπ Σζηξίγνπ, απφ ην νπνίνλ
εμαξηάηαη, είλαη νιίγνλ γφληκνο, θαιχπηεηαη απφ άγξηεο ειηέο, έρεη πφζηκα λεξά θαη
κεξηθά αγθπξνβφιηα. Γελ θαηνηθείηαη παξά απφ εηθνζαεηίαο φηαλ κε ηελ ζπλαίλεζηλ
ησλ Βελεηψλ 17 νηθνγέλεηαη θαθησηψλ εγθαηεζηάζεζαλ εηο απηήλ. ήκεξνλ
θαηνηθείηαη απφ εθαηνληάδαο νηθνγελεηψλ Διιήλσλ. Παιηφηεξνλ δ’ ερξεζίκεπελ ζαλ
πεηξαηηθφλ θαηαθχγηνλ». ε απηφ ην ζεκείν νη αξρεηαθέο πεγέο δείρλνπλ φηη ηελ
πεξίνδν ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ην λεζί ησλ Αληηθπζήξσλ εληάρζεθε ζην
ζχζηεκα πνπ εγθαηέζηεζαλ ζηα Ηφληα λεζηά θαη ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζηα Κχζεξα.
Κεθ. 2. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζηα Αληηθχζεξα
Ζ έξεπλα ζην αξρείν ησλ Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ. ηεο πεξηφδνπ 1797-1798 δείρλεη φηη
νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη αθνινχζεζαλ ηελ πεπαηεκέλε ησλ Βελεηψλ θαη ησλ
Οζσκαλψλ (1715) θαη ζεψξεζαλ ηα Αληηθχζεξα de jure θαη de facto πεξηθεξεηαθφ
εμάξηεκα ησλ Κπζήξσλ θαη άξα απηνδίθαην κέξνο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Έηζη ινηπφλ
ηα ελέηαμαλ ζην ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ ζχζηεκα ησλ θηήζεψλ ηνπο ζην
Ηφλην, δηφξηζαλ αμησκαηνχρνπο θαη πξνρψξεζαλ ζε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ. Οη
αξρεηαθέο πεγέο πνπ βξέζεθαλ κε ζέκα ηα Αληηθχζεξα θαιχπηνπλ ηνπο θχξηνπο
ηνκείο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο:
1. Τγεηνλνκείν
2. Γηθαηνζχλε
3. Σνπηθή Γηνίθεζε
4. Απνγξαθή πιεζπζκνχ
Μέζα απφ απηέο ηηο πεγέο δηαγξάθεθε ε βνχιεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δνκψλ πνπ εγθαζίδξπζαλ ζηα Αληηθχζεξα, κε ζθνπφ
ηνλ έιεγρν ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηνπ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο λεζηνχ.
Σν Τγεηνλνκείν απνηεινχζε δηαρξνληθή κέξηκλα φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ
κεραληζκψλ ηεο επνρήο. Δχινγα ινηπφλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελδηαθέξζεθαλ γηα
ηελ ίδξπζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηα Αληηθχζεξα. Σν
έγγξαθν κε ηίηιν «ξκελεία δηά ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο γείαο» απνηεινχζε ην
δηνξηζηήξην ησλ πγεηνλφκσλ ηνπ λεζηνχ θαη ηαπηφρξνλα βαζηθφ εγρεηξίδην
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νδεγηψλ.
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Σν εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ εγγξάθνπ αλέθεξε σο δηνξηζκέλνπο

πγεηνλφκνπο/επηζηάηεο πγείαο ηνπ λεζηνχ ηνπο Μαλνχζν Νηθνινπδάθε, Παλαγηψηε
Αληξεαδάθε, Μαλφιε Πνιάθε Μαχξν θαη γξακκαηέα ηνλ Σδφξηδε Αλδξφληθν. Ζ
δνκή ηνπ εγγξάθνπ επηκεξίζηεθε ζε πέληε βαζηθά άξζξα κε αλαιπηηθέο νδεγίεο πξνο
ηνπο πγεηνλφκνπο:
1. ην πξψην άξζξν ηνλίζηεθε ε βαξχηεηα ηνπ θαζήθνληνο θαη ε απαηηνχκελε
εγξήγνξζε ζηελ άζθεζή ηνπ «ζέινπλ ἔρεη ρξένο λα ἀγξηπλνῦλ θαί λά πξνβιέπνπλ δηά
ηά ηέιε ηῆο θνηλῆο γείαο».
2. ην δεχηεξν, πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο
ζηα πινία πνπ θαηαθζάλνπλ ζηα Αληηθχζεξα. Οη επηζηάηεο πγείαο φθεηιαλ κε ηελ
έιεπζε νπνηνδήπνηε πιενχκελνπ (βάξθαο ή θαξαβηνχ) λα ειέγρνπλ θαη λα
θαηαγξάθνπλ:
i.

λνκα θαξαβνθχξε

ii.

Ολνκαζία βάξθαο

iii.

Αξηζκφ πιεξψκαηνο θαη επηβαηψλ

iv.

Δίδνο θνξηψκαηνο

v.

Σφπν πξνέιεπζεο

vi.

Σφπν πξννξηζκνχ

vii.

Σα ιηκάληα ηα νπνία έρεη πξνζεγγίζεη κέρξη ζηηγκήο

viii.

Έιεγρνο αλ είρε πξνζεγγίζεη ηφπν ζηνλ νπνίν είραλ εθδεισζεί
θξνχζκαηα κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ

ix.

Δμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ πιεξψκαηνο

x.

εκείσζε ηπρφλ εηδήζεσλ πνπ άθνπζε ην πιήξσκα

3. ην ηξίην άξζξν αλαθεξφηαλ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο θαηάζηηρνπ κε ηελ
θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο απφ ηα θαξάβηα.
4. Σν ηέηαξην άξζξν αθνξνχζε ζηα θαξάβηα ηα νπνία ήηαλ χπνπηα
πξνεξρφκελα απφ κέξε ζηα νπνία είραλ εθδεισζεί επηδεκηθέο αζζέλεηεο. ε απηφ ην
ζεκείν νη νδεγίεο ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά φξηδαλ, σο κφλε ιχζε ηελ εθδίσμε ηνπ
θαξαβηνχ. ε πεξίπησζε δε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ, νη επηζηάηεο ηεο πγείαο
επηβαιιφηαλ (φπσο θαίλεηαη απφ ην έγγξαθν), λα απσζήζνπλ ην θαξάβη κε ρξήζε
βίαο. Ζ γξαθή ήηαλ ελδεηθηηθή, «νἱ ἐπηζηᾶηαη λά ηά ζηελαρσξνῦλ λά πνηάδσληαη εἰο
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ηνῦην θαί κέ ηά ἴδηα ἅξκαηα εἰο ηφ ρέξη ὅισλ ηῶλ πνιηηῶλ, δηά λά εἶλαη πάληα
πξνθπιαγκέλε  γεία ηνῦ λεζηνχ».
5. Σέινο ζε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδεκηθήο αζζέλεηαο ζην λεζί, νη επηζηάηεο
πγείαο έπξεπε λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηελ δηνίθεζε ζηα Κχζεξα. Δδψ ε γξαθή ηνπ
θεηκέλνπ είρε κηα έληνλα θνξηηζκέλε ρξνηά «Πέκπηνλ: ἐάλ (ὁπνῦ ὁ Θεφο λά κήλ Σν
δψζεη πνηε) ἤζειε ζπλέβε θαλέλα κφιεκα ἀπάλσ εἰο ηφ λεζί, νἱ ἐπηζηάηαη λά ἔρνπλ
ρξένο λά ζηέιλνπλ ηήλ εἴδεζηλ παξεπζχο εἰο ην Σδεξίγνλ».
6. Σν ηειεπηαίν θαη βαζηθφηεξν ζεκείν ηνπ εγγξάθνπ, αθνξνχζε ζηελ θχξηα
δηνηθεηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε ησλ επηζηαηψλ πγείαο, λα εθνδηάδνπλ κε
αθξηβέο πηζηνπνηεηηθφ θάζε δηεξρφκελν πινίν απφ ην λεζί. Ζ δηνίθεζε απνζαθήληζε
πιήξσο ηηο πξνζέζεηο ηεο, επηζπλάπηνληαο ζε παξάξηεκα ην αθξηβέο ζρέδην θαη ηνλ
ηχπν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ έπξεπε λα ηεξείηαη.
Σν έγγξαθν απηφ απνδεηθλχεη ηε κέξηκλα ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ, γηα ηε
δεκηνπξγία πγεηνλνκείνπ ζηα Αληηθχζεξα, κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ
δηεξρνκέλσλ πινίσλ γηα πηζαλά θξνχζκαηα κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Ζ βελεηηθή
δηνίθεζε είρε κεξηκλήζεη κφλν γηα ην Τγεηνλνκείν ησλ Κπζήξσλ, παξαβιέπνληαο ηελ
χπαξμε ησλ απνγπκλσκέλσλ απφ πιεζπζκφ Αληηθπζήξσλ. Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη
σζηφζν αληίθξηζαλ έλα λεζί, κηθξφ κελ ζε έθηαζε αιιά ζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν θαη
θαηνηθνχκελν απφ κηα ζθξηγειή θνηλφηεηα θαθηαλψλ. Σν γεγνλφο απηφ ην
θαζηζηνχζε ηθαλφ λα απνηειέζεη έλα πγεηνλνκηθφ αλάρσκα πξψηεο γξακκήο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Κπζήξσλ, αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ Ηνλίσλ λήζσλ. Δπαθνινχζεζε ν
δηνξηζκφο επηζηαηψλ πγείαο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο ζαθνχο θαη θαζνξηζκέλνπ
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελέηαμαλ ηα Αληηθχζεξα ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα
απνλνκήο δηθαηνζχλεο πνπ εγθαζίδξπζαλ ζηα Ηφληα λεζηά. Βέβαηα ην κηθξφ κέγεζνο
ηνπ λεζηνχ θαη ε έιιεηςε κνξθσκέλσλ αηφκσλ δελ ζπλεγνξνχζε ζηε ζχζηαζε
δηθαζηεξίσλ πςειήο βαζκίδαο, φπσο ζηα Κχζεξα. Αληηκεηψπηζαλ φκσο ην ζέκα
νξγάλσζεο θαη δεκηνπξγίαο δνκψλ δηθαηνζχλεο ζην λεζί θαη πξνέβεζαλ ζην
δηνξηζκφ εηξελνδηθψλ κε θαζνξηζκέλν, αληίζηνηρν ησλ επηζηαηψλ πγείαο, πιαίζην
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Αθνινπζψληαο ην χθνο, ηε κνξθή θαη ηε δηνηθεηηθή ινγηθή πνπ ραξαθηήξηδε
ην παξαπάλσ έγγξαθν ηνπ Τγεηνλνκείνπ, ην έγγξαθν κε ηίηιν «ξκελεία δηά ηνπο
ἐξνηνθξηηάο ηνῦ Νηζίνπ ηῆο Ἀηγηαιέαο» θαζφξηζε ηα θαζήθνληα θαη ηελ πξαθηηθή
πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ νη εηξελνδίθεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
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ηνπο.480 Σν έγγξαθν μεθηλνχζε κε ηα νλφκαηα ησλ δηνξηζκέλσλ εηξελνδηθψλ, ηνπο
(ἐξνηνθξηηάο), νη νπνίνη ήηαλ νη Μπαηφο Κπλεγαιάθεο, Γησξγάθεο Γαιαλνζηθάθεο
θαη Ησάλλεο Αλδξφληθνο, κε γξακκαηέα ηνλ Μαλψιε Κπλεγαιάθε. Αθνινχζσο ην
έγγξαθν επηκεξίζηεθε ζε νθηψ άξζξα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εηξελνδηθψλ:
1. ην πξψην άξζξν αλαθέξζεθε ε βαζηθή θαη δηαρξνληθή αξκνδηφηεηα ησλ
εηξελνδηθψλ, δειαδή λα κεηξηάδνπλ ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη λα εζπράδνπλ ηα νμπκέλα
πλεχκαηα, ε γξαθή ηνπ ήηαλ πνιχ πεξηγξαθηθή «Ὅηαλ ζπλέβνπζη δηαθνξαο
ἀλακεηαμχ ηῶλ πνιηηῶλ ρξεσζηνῦζηλ νἱ Κξηηαί πξῶηα ἀπφ θάζε ἄιινλ λά
παξαθηλήζνπζη ηα κέξη λά ηαο ηεξηάζνπζη θαί λά ἰζεράζνπλ ἀλάκεζφληνο ἀδειθηθῷ
ηῷ ηξφπῷ».
2. ην δεχηεξν άξζξν αλαθέξζεθε ε πεξίπησζε φπνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε
εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ. Σα εκπιεθφκελα κέξε κπνξνχζαλ λα αλαζέζνπλ ηελ
επίιπζε ηεο ππφζεζήο ηνπο ζε δχν εηξελνδίθεο πνπ ζα δηάιεγαλ γηα λα απνθαζίζνπλ.
3. ην ηξίην άξζξν νξίζηεθε φηη, αλ νη δχν παξαπάλσ επηινγέο δελ πξνζέθεξαλ
ιχζε ζηα αληηκαρφκελα κέξε θαη εθφζνλ δελ ζπκθσλνχζαλ ζηα πξφζσπα ησλ
δηθαζηψλ, ηφηε απηνί απηνδηθαίσο ζα πξνέβαηλαλ ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη
ζηελ έθδνζε απφθαζεο.
4. ην ηέηαξην άξζξν θαζνξίζηεθε ην νηθνλνκηθφ χςνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ
κπνξνχζαλ λα εθδηθάζνπλ νη εηξελνδίθεο ησλ Αληηθπζήξσλ, ην νπνίν έθηαλε κέρξη
ην φξην ησλ εμήληα (60) γξνζηψλ. Γηα κεγαιχηεξα πνζά αξκφδηνη ήηαλ νη δηθαζηέο
ησλ Κπζήξσλ, φπσο αλέθεξε «ὅηαλ  δηαθνξά πεξβέλεη ηφλ ηνηνῦηνλ ἀξηζκφλ ηῶλ
γξνζίσλ ἑμῆληα: 60: ηφηε κέιεη αηε  δηαθνξά λά θέξλεηαη θαί λά θξίλεηαη ἀπφ ην
Κξηηήξηνλ ηῆο Κεζπξίαο».
5. ην πέκπην θαη ζην έθην άξζξν ελππήξρε κηα ζεκαληηθή ηππνινγηθή θαη
ελλνηνινγηθή θαηλνηνκία πνπ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη εηζήγαγαλ ζηα Αληηθχζεξα.
πγθεθξηκέλα αλαθεξφηαλ φηη νη εηξελνδίθεο έπξεπε λα δηαηεξνχλ έλα ηνπηθφ ηακείν
κε θαηαγξαθή ησλ εηζθνξψλ ησλ θαηνίθσλ, «ζέινπλ ἔρεη ηήλ ἔγλνηαλ λά ζπλάδνπλ
εἰο ἕλα κπνπθί ὁπνῦ λά ιέγεηαη θαί λα ἀγξνηθάηαη κπνπθί ηῆο θνηλφηεηνο ηῶλ
πνιηηῶλ». εκεηψλεηαη ε εηπκνινγία πνπ έδηλε ε δηνίθεζε ζηνπο θαηνίθνπο σο
θνηλόηεηνο ηῶλ πνιηηῶλ. Σν γεγνλφο φηη θάζε ρξήζε απηνχ ηνπ πνζνχ ζα γηλφηαλ
κφλν «κέ ηήλ γλψκελ ὅισλ ηῶλ πνιηηῶλ» θαη κε ζθνπφ «δηά ρξεαηο ηνῦ λεζίνπ θαί
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ηῆο θνηλφηεηνο», καξηπξνχζε ζηνηρεία ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο. ην 6ν άξζξν
δηαθάλεθε φηη βαζηθφ κέιεκα ήηαλ ε δπλαηφηεηα ησλ αξρψλ ησλ Αληηθπζήξσλ, ζε
πεξίπησζε πνπ θξηλφηαλ αλαγθαίν ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη επηδεκηθήο
αζζέλεηαο, λα απνζηείινπλ θαξάβη ζηα Κχζεξα δεηψληαο βνήζεηα θαη κεηαθέξνληαο
εηδήζεηο. Κχξηνη απνδέθηεο ησλ πγεηνλνκηθψλ εηδήζεσλ ήηαλ θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο:
i. Ο Γάιινο Γηνηθεηήο
ii. Ζ Κεληξηθή Γηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ
iii. Ο Γάιινο Πξφμελνο ζηα Υαληά
iv. Σν Τγεηνλνκείν ησλ Κπζήξσλ
7. πλερίδνληαο ζην έβδνκν άξζξν, ε γαιιηθή δηνίθεζε επέκελε ζην ζέκα
ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ. ξηζε ηνπο εηξελνδίθεο σο ηειηθνχο
ππνγξάθνληεο ζηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εμέδηδαλ ζε πξψην ζηάδην νη
επηζηάηεο ηεο πγείαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε «ηφ παζπφξηη ηῶλ ἐπηζηαηῶλ ηῆο
γείαο λά ἔρῃ ρξένο λά πνγξάθεηαη δηά πεξηζνηεξαλ βεβαίνζελ θαί ἕλαο ἀπφ ηνχο
ἄλνζελ ἐξνηνθξηηάο», αλαβαζκίδνληάο ηνπο εηξελνδίθεο έλαληη ησλ επηζηαηψλ ηεο
πγείαο. Απηή ε δηάηαμε αθνξνχζε ηνπο Αληηθπζεξίνπο πνπ ηαμίδεπαλ ζε κέξε εθηφο
ηεο

Οζσκαληθήο

Απηνθξαηνξίαο

φπσο

αλαθεξφηαλ

«δηά

ηά

κέξε

ηῆο

ρξηζηηαλνζχλεο».
8. Γηα φζνπο επξφθεηην λα ηαμηδέςνπλ πξνο ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα είρε
επηζπλαθζεί ε ηππνπνηεκέλε κνξθή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ.
Ο δηνξηζκφο ησλ εηξελνδηθψλ απνηεινχζε ην βαζηθφ ζηνηρείν απνλνκήο
δηθαηνζχλεο ζηα Αληηθχζεξα. Ζ ηδηφηεηα ησλ δηθαζηψλ απηήο ηεο βαζκίδαο
εηπκνινγηθά πξνεξρφηαλ απφ ηνλ φξν εηξήλε, θαζψο επξφθεηην γηα δηθαζηήξην κε
αληηθείκελν ρακειήο παξαβαηηθφηεηαο ππνζέζεηο θαη πξνζσπηθέο δηελέμεηο. Κχξην
κέιεκα ηνπ εηξελνδίθε ήηαλ ε απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη ν κεηξηαζκφο ησλ παζψλ. Οη
εηξελνδίθεο ήηαλ ελδερνκέλσο ηα πιένλ ζεκαίλνληα πξφζσπα ζηε κηθξή θνηλσλία
ησλ Αληηθπζήξσλ θαη νη αλψηεξνη αμησκαηνχρνη, θαζψο ππεξείραλ ησλ επηζηαηψλ
πγείαο. Ζ θαηλνηνκία ηεο γαιιηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία πξνέηαζζε ην ειεπζεξία-ηζόηεο
σο θαηεπζπληήξηα δχλακε, δηαθάλεθε ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
δεκφζηνπ ηακείνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ζεψξεζαλ ηνπο
πνιίηεο ηνπ λεζηνχ ζπλππεχζπλνπο θαη ζπλαξκφδηνπο κε ηνπο δηθαζηέο, θάηη εληειψο
μέλν κε ηα πξνγελέζηεξα βελεηηθά ήζε, αιιά θαη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ
απφ ηνπο ίδηνπο ζηα κεγαιχηεξα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ.
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Σν έγγξαθν κε ηίηιν «ἑξκελεία δηά ηνχο ἐπηζηάηαο ηῆο μεηηκφζεσο ἐπάλσ
ζηαο ἐδεκίαηο ηῶλ πξαγκάησλ»481 αθνινπζνχζε ηελ ίδηα ινγηθή θαη ηππνινγία κε ηα
δχν πξνεγνχκελα, θαζψο έδηλε νδεγίεο θαη φξηδε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο
δηνξηζκέλνπο εθηηκεηέο/πξαγκαηνγλψκνλεο ησλ Αληηθπζήξσλ. Σν αμίσκα απηφ
ζπκπιήξσλε ην ξφιν ησλ εηξελνδηθψλ, θάηη αλαγθαίν γηα κηα κηθξή γεσξγηθή
θνηλσλία. Οη δηνξηζκέλνη πξαγκαηνγλψκνλεο ήηαλ νη Αιεγίδνο Σπηνγηαλλάθεο,
Πφινο Σηηάθεο, Γεκήηξεο Υαξραιηδάθεο, κε γξακκαηέα ηνλ ηαπξηαλφ Βελέξε. Σν
έγγξαθν απηφ ήηαλ κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα άιια θαη απνηεινχληαλ απφ ηξία
άξζξα:
1. ην πξψην άξζξν πεξηγξαθφηαλ ε γεληθή απνζηνιή ησλ εθηηκεηψλ δεκηψλ,
ζηνπο νπνίνπο φθεηιαλ λα πξνζηξέρνπλ φζνη είραλ ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηα νπνία
ρξεηάδνληαλ ηε δηαηηεζία ηνπο, «ὅζνη ιάβνπλ παξάπνλνλ δηά ἐδεκίαηο λά
πξνζηξέρνπλ εἰο ηνχηνπο ηνχο ἐπηζηάηαο λά θαλεξψζνπλ ηφ παξάπνλφλ ησο». Οη
εθηηκεηέο έπξεπε λα δηελεξγήζνπλ απηνςία θαη αθνινχζσο λα γλσκνδνηήζνπλ κε
δίθαην ηξφπν. Ζ έγγξαθε έθζεζή ηνπο έπξεπε λα ππνγξάθεηαη ην ιηγφηεξν απφ δχν
άηνκα θαη ηνλ γξακκαηέα ηνπο.
2. ην δεχηεξν άξζξν εμεηαδφηαλ ε πεξίπησζε κε επίιπζεο ησλ πξνζηξηβψλ
απφ ηνπο εθηηκεηέο, νπφηε ηα αληηκαρφκελα κέξε θαινχληαλ λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο
ηνπο ελψπηνλ ησλ εηξελνδηθψλ.
3. Σέινο ζην ηξίην άξζξν ζηνπο εθηηκεηέο πξνζδηνξίζηεθε απηή αθξηβψο ε
ηδηφηεηα ηνπ εθηηκεηή θηλεηψλ θαη αθίλεησλ αμηψλ, «Θέινληαο ηηλέο λά μεηηκήζνπλ
θαί λά γλσξίζνπλ ηήλ ηηκήλ θαί ἀμηαζκφλ θάζε ἄιινπ πξάγκαηνο, αηή  μεηίκσζηο
θαί ηηκή λά γίλεηαη πάληα ἀπφ ηνχηνπο ηνχο ἐπηζηάηαο».
Σα Αληηθχζεξα ήηαλ κηθξφ λεζί γηα λα δηαζέηεη δηθαζηήξηα. Οη ππνζέζεηο πνπ
δελ κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ απφ ηνπο εηξελνδίθεο παξαπέκπνληαλ ζηα αλψηεξα
δηθαζηήξηα ησλ Κπζήξσλ. Ζ ζεηξά εγγξάθσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηθαζηηθή δηέλεμε
αλάκεζα ζηνλ Νηθφιαν Κπλεγφ θαη ζηνλ Μαλψιε Μεγαινθνλφκν, κε εκεξνκελία
ηνπ πξψηνπ εγγξάθνπ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ, 1798 είλαη ελδεηθηηθή.482 Ζ δηθνγξαθία
πνπ ζρεκαηίζηεθε καδί κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (επηά ηνλ αξηζκφ) εθδηθάζηεθε
ζην Κνκηηάηνλ ηῶλ Κξηζηκάησλ ησλ Κπζήξσλ.
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30. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 5 [Οδεγίεο γηα ηνπο
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Ο θαηαγγέιισλ ήηαλ ν Νηθφιανο Κπλεγφο ν νπνίνο θαηεγφξεζε ηνλ Μαλψιε
Μεγαινθνλφκν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηα Αληηθχζεξα
ρξεζηκνπνηψληαο θνξηηζκέλεο θξάζεηο «Γλνζηφλ εἰο ὅινπο εἶλαη ηνχο ἐγθάηηθνπο
ἐηνῦηνπ ηνῦ λπζίνπ ηφ ἄδηθνλ, γδίζεκνλ, θαί θαηάζθήλε ὁπνῦ ἔθακελ εἰο ηήλ πηνρή
καο θακειείαλ ἐκνῦ Νηθνιάνπ Κπλεγνῦ πνηέ Γενξγίνπ, ὁ πνιήηηο Μαλφιεο
Μεγαινθνλφκνο πνηέ Κνζκά Μεηαμά εἰο ηφ κηθξφλ λεζί ηνῦ Λεηφλε». Ζ δηθνγξαθία
έδεημε φηη ηα αδηθήκαηα, πνπ έρξεδαλ πςειφηεξεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ βαζκίδαο,
παξαπέκπνληαλ ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ Κπζήξσλ. Ζ ππφζεζε απηή είρε
απαζρνιήζεη ζην παξειζφλ θαη ηηο βελεηηθέο αξρέο, θαζψο γηα πξψηε θνξά είρε
εθδηθαζηεί ην 1787. Ζ πεξίπησζε απηή απνδείθλπε φηη ηειηθά ε Βελεηία, παξάιιεια
κε ηα ζρέδηα επνηθηζκνχ θαη νρχξσζεο ηνπ λεζηνχ, είρε ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηε
κηθξή θνηλφηεηα ησλ θαθηαλψλ πνπ παξεπηδεκνχζε ζηα Αληηθχζεξα. ην
δηθαζηήξην ησλ Κπζήξσλ, φπνπ ν Νηθφιανο Κπλεγφο είρε δηθαησζεί θαη ηφηε,
απεπζχλζεθε μαλά θαη δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηεο δηθαίσζήο ηνπ καδί κε ηελ
θαηαβνιή απνδεκίσζεο, επηθαινχκελνο ην ππέξ ηνπ δεδηθαζκέλν. ε απηή ηελ
πεξίπησζε δελ αλέθεξε νλνκαζηηθά ηε Βελεηία, αιιά γεληθά αλαθέξζεθε ζε
απεξαζκέλν γνβέξλν, γηα επλφεηνπο ζεκεηνινγηθνχο ιφγνπο.
Ο αληίδηθνο Μαλψιεο Μεγαινθνλφκνο ζηε δηθή ηνπ αλαθνξά έδσζε ηελ
αθξηβή εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο δίθεο (επηπέδνπ Καθνπξγηνδηθείνπ) «θαηά ηήλ
ἀπφθαζηλ ὁπνῦ ἔγελε εἰο ηφ ηειεηνκέλνλ πξνηδέζσ Κξηκηλάι εἰο ηάο: 18: Γεθεκβξίνπ
1787» θαη παξνπζίαζε ηε δηθή νπηηθή ηνπ γηα ηελ ππφζεζε «πεηδή θαί κέ ηήλ
θπζηθήλ ηνπ ἀλεζρπληίαλ ὀ ιεγφκελνο Νηθφιαο Κεληγφο πνηέ Γεσξγίνπ ςεπδφο
παξεζηάδη εἰο ηήλ δηθαηνζχλελ ηνχηνπ ηνῦ Κνκηηάηνπ πῶο εἶλαη γλσζηφλ εἰο ὅιινπο
ηφ γδχζηκνλ θαί θαηεζηξνθήλ ὁπνῦ ηνῦ ἔθακελ ὁ πνιήηηο Μαλψιεο Μεγαινθνλφκνο
δεηῶληαο λά ηνῦ πιπξψζη ὥιια ἐθήλα ὀπνῦ ὠξέρζε λά ηφλ ζηθνθαληήζη πὡο ηνῦ
ἐπῦξε θαί ὥζα ἄιια ηφλ ἐξκελεχη  δηάθξπζί ηνπ». Δπεηδή ε πξψηε δίθε είρε απνβεί
εηο βάξνο ηνπ, ν Μεγαινθνλφκνο πνιχ εχινγα θαηεγφξεζε ην δηεθζαξκέλν βελεηηθφ
ζχζηεκα δηθαηνζχλεο γηα θαθνδηθία, θάηη πνπ έγηλε εκθαλέζηεξν ζηελ επφκελε
θαηάζεζή ηνπ. Δπίζεο έζεζε ην πξφβιεκα ηεο ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα
δχν λεζηά, θαζψο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη κάξηπξεο αδπλαηνχζαλ λα
παξαζηνχλ ζηα Κχζεξα ρσξίο ηελ πιεξσκή ησλ λαχισλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ν
Μεγαινθνλφκνο πξνζθέξζεθε λα ηνπο δηεπθνιχλεη «ἐπεηδή εἶλαη ἀλάγγε, λά
ἐμεηαρζνῦλ θσληά εἰο ἄιινπο θαί κάξηεξεο θάηηθπ εἰο ηνχο Ἠιηνχο,  ὀπίνη δέλ
ἔξρσληε ἐδψ δίρσο ἔμσδα πξνζθέξη ἐθνπζίνο, ὀ ξηζῆο Μεγαινθνλφκνο λά
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παξαζηήζε ἐγγπηηήλ ἰθαλφλ ὀπνχ λα ἀπνθξίλεηε δηα αηά θάη δηά ὥζα ἄιια ἔμσδα
ηξέμνπλ».
Βάζεη ησλ επηζέησλ, ν Μεγαινθνλφκνο483 ήηαλ πξνθαλψο Κπζήξηνο, ν νπνίνο
δηαηεξνχζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηα Αληηθχζεξα. Ο Κπλεγφο 484 είλαη επίζεην
ζθαθηαλήο πξνέιεπζεο πξνεξρφκελν απφ ηελ νζσκαληθή Κξήηε. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ
ν Μεγαινθνλφκνο εθκεηαιιεχηεθε γηα λα ππνδειψζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Κπλεγνχ σο
μέλνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ίδην πνπ ήηαλ γεγελήο. Κιείλνληαο επηθαιέζηεθε ηελ
αιιφηξηα ππεθνφηεηα ησλ θαθηαλψλ θαη ηηο πηζαλέο εζσηεξηθέο ηνπο έξηδεο, κε ηε
βαζηθή θαηεγνξία ηνπ ελάληηα ζην δηεθζαξκέλν βελεηηθφ θαζεζηψο «ὁ πηνρφο
Μεηαμάο πφθεξε θαί ἐδεκηφζε ἀπφ ηήλ δπλαζηείαλ ηνῦ γλσζηνῦ πνηέ Γεσξγίνπ
Κπλεγνῦ ζᾶο πεξηθαιε λά ἐμεηάζεηαη, ὄρη βέβαηα κέ ἐθείλελ ηήλ δνιηφηεηα θαί
ἀπηζηίαλ ὁπνῦ ἔπξαμελ ὁ ηφηε Καληδηιέξξεο δηά ηά ἐζρξά ηέιε ηνπ [...] ηφλ ἐδεκηνζελ
ὁ πνηέ Γεψξγηνο Κπληγφο, θαζψο ὁ Μεηαμάο εἶλαη ἔηνηκνο πξφηνλ λά ηνῦ ἀπνθξηζῆ εἰο
ηά ὅζα καξηπξηζνῦλ ὁκνίσο πῶο λά ἐδηκίνζελ ἤ λά ἐπῆξαλ ἄιινη θαθηαλνί
ζπκπαηξηφηε ηνπ δηά ηάο ἔρζξαο θαί πάζε ὁπνῦ ἦζαλ ἀλακεζφλ ηνπο».
ε απηφ ην ζεκείν εκθαλίζηεθε κηα ζεζκηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ Αληηθπζήξσλ πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη θαη ηελ
νπνία αληηκεηψπηζαλ αξγφηεξα θαη νη Βξεηαλνί. Γειαδή ην γεγνλφο φηη ζε λεζί ηεο
επηθξάηεηάο ηνπο ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ήηαλ θαθηαλνί Κξήηεο, ππήθννη
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ δηθαζηηθή απηή ππφζεζε θαηέδεημε φηη νη
Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελέηαμαλ ηνπο Αληηθπζεξίνπο ζην ζχζηεκα απνλνκήο
δηθαηνζχλεο πνπ είραλ ζπζηήζεη ζηα Κχζεξα.
Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη ζηα Αληηθχζεξα ήηαλ δχζθνιε θαη
εμαξηψκελε απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο πνπ πξνέθππηαλ,
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαθεξφκελε δηθαζηηθή ππφζεζε. Σν έγγξαθν ηεο 26εο
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Σν επίζεην Μεγαινθνλφκνο ή Μεγαιννηθνλφκνο είλαη απφ ηα παιαηφηεξα ησλ Κπζήξσλ θαη

απαληάηαη ζηηο πξψηεο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ 1536. Ζ ξίδα ηνπ ήηαλ βπδαληηλή θαη πξνεξρφηαλ απφ
ην βπδαληηλφ εθθιεζηαζηηθφ αμίσκα ηνπ Οηθνλφκνπ. Βιέπε Καιιίγεξνο Δ. Π., Κπζεξατθά Δπώλπκα,
φ.π., ζζ. 476-481.
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Σν επψλπκν Κπλεγφο/Κπλεγαιάθεο απαληάηαη ζηα Αληηθχζεξα θαη πξνήιζε απφ ηελ Κξήηε. Ζ

νηθνγέλεηα Κπλεγαιάθε εγθαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή Μπαηνπδηαλά ησλ Αληηθπζήξσλ, φ.π., ζζ. 383384.
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Ηνπλίνπ 1798 485 θαηαδεηθλχεη απηή ηε δπζθνιία επαθήο αλάκεζα ζηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή ησλ Κπζήξσλ θαη ζηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δνκέο-παξαξηήκαηα ησλ
Αληηθπζήξσλ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαθέξζεθε φηη ν πνιίηεο Γεψξγηνο Λαδαξέηνο
(δελ πξνζδηνξίζηεθε επθξηλψο θάπνην αμίσκα), πνπ πξνθαλψο ιεηηνπξγνχζε σο
αγγειηνθφξνο-ηαρπδξφκνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, κεηέθεξε εξκελεπηηθή επηζηνιή
(εγθχθιην) ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Αληηθπζήξσλ, ηελ νπνία δέρηεθαλ κε ζεηηθφ ηξφπν.
πσο αλέθεξαλ «Μέ ηφλ ἐξρνκφλ ηνῦ πνιίηνπ Γεσξγίνπ Λαδαξέηνπ ἐιάβακελ ηελ
ηηκηφλ ζαο ἑξκελεπηηθήλ ἐπηζηνιήλ, ηήλ ὁπνίαλ κέ ζέβαο παθνχζακελ». Καηφπηλ κε
ηνλ ίδην αγγειηνθφξν, απέζηεηιαλ εγγξάθσο δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ θαη
δηαθνξέο (ελδερνκέλσο δηθαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ) πξνο ηε Γηνίθεζε ησλ Κπζήξσλ.
Ζ πεξηγξαθή απηή, αλ θαη ζχληνκε, θαλεξψλεη ην χθνο ηεο δηνηθεηηθήο
επηθνηλσλίαο πνπ επηθξαηνχζε αλάκεζα ζηα Κχζεξα θαη ζηα Αληηθχζεξα θαη
ηδηαίηεξα ην βαζκφ δπζθνιίαο άζθεζεο ειέγρνπ θαη επνπηείαο απφ ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο. Σα Αληηθχζεξα ήηαλ έλα λεζί ζην νπνίν ε επηθνηλσλία
πξαγκαηνπνηνχληαλ κε δπζθνιία, δελ ππήξραλ ζηξαηησηηθέο ή αζηπλνκηθέο δπλάκεηο
θαη ε απνδνρή ησλ απνθάζεψλ ηεο δηνίθεζεο ησλ Κπζήξσλ βαζηδφηαλ ζηελ θαιή
δηάζεζε ησλ θαηνίθσλ.
Ζ απνγξαθή πιεζπζκνχ είλαη έλα δηαρξνληθφ εξγαιείν θάζε δηνηθεηηθνχ
κεραληζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο γηα θνξνινγηθνχο, πγεηνλνκηθνχο θαη
ζηξαηνινγηθνχο ιφγνπο. Ζ πξνγελέζηεξε βελεηηθή δηνίθεζε πξνέβαηλε ηαθηηθά ζηελ
θαηαγξαθή πιεζπζκνχ ζηα Κχζεξα, 486 φπσο θαη ε ζχληνκε νζσκαληθή (17151718).487 Ζ δηνίθεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ δελ απνηέιεζε εμαίξεζε θαη ζηηο 25
Ηνπλίνπ ηνπ 1798 πξνέβε ζε απνγξαθή ησλ θαηνίθσλ ησλ Αληηθπζήξσλ φπσο
πεξηέγξαςε «1798 Ἰνπλίνπ 25 ἔηνο ἕθηνλ ηῆο γαιιηθῆο δεκνθξαηίαο εἰο ηελ Αἰγηαιέα
ἀξηζκφο ηῶλ θαηνίθσλ ηῆο λήζνπ Αἰγηαιέαο».488
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31. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 6 [Αλαθνξά ησλ

θαηνίθσλ ησλ Αληηθπζήξσλ], 27.06.1798.
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Βιέπε βελεηηθέο απνγξαθέο πιεζπζκνχ Κπζήξσλ, Γξαθάθεο Δ. (επηκ.), Απνγξαθέο Πιεζπζκνύ
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32. Γ.Α.Κ.-Σ.Α.Κ., Αξρείν Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ: Φάθεινο 13/Έγγξαθν 7 [Απνγξαθή πιεζπζκνχ
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Ζ απνγξαθή θαηέγξαςε ηηο νηθνγέλεηεο κε αλαθνξά ζηνλ επηθεθαιήο αξρεγφ,
ην φλνκα, ην επψλπκν θαη παηξψλπκν. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ άληξεο, αιιά
ππήξραλ θαη ηξείο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ-ρεξψλ. χκθσλα κε απηή ηελ απνγξαθή ην
1798 ηα Αληηθχζεξα θαηνηθνχληαλ απφ 28 νηθνγέλεηεο απνηεινχκελεο απφ 56 άληξεο,
46 γπλαίθεο θαη 33 παηδηά, ζχλνιν 135 θάηνηθνη. Σελ θαηάζηαζε επηθχξσζε κε ηελ
ππνγξαθή ηνπ ν εηξελνδίθεο Γησξγάθεο Γαιαλνζηθάθεο. Ζ απνγξαθή έδσζε κηα
πιήξε πιεζπζκηαθή απνηχπσζε ηνπ λεζηνχ ζηε γαιιηθή δηνίθεζε ζε πνζνηηθφ
(αξηζκφο θαηνίθσλ), αιιά θαη πνηνηηθφ επίπεδν (ζχζηαζε πιεζπζκνχ αλά θχιν θαη
ειηθία, επηθεθαιήο νηθνγελεηψλ). Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν
απέθηεζαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιεζπζκηαθή ζχζηαζε ησλ Αληηθπζήξσλ,
απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ επάλδξσζε
ζηξαηησηηθνχ απνζπάζκαηνο πνιηηνθπιαθήο ή αθφκα θαη ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο.
Κεθ. 2.1. Απνηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο παξνπζίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ
ζηα Αληηθχζεξα
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη, ζε αληίζεζε κε ηνπο Βελεηνχο, ελδηαθέξζεθαλ
άκεζα λα εληάμνπλ ηα Αληηθχζεξα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, δηαβιέπνληαο ελδερνκέλσο
ηε γεσγξαθηθή ηνπο αμία θαη αληηκεησπίδνληαο ην λεζί σο δηνηθεηηθφ εμάξηεκα ησλ
Κπζήξσλ. Θέιεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξαθηηθή πνπ εθάξκνζαλ θαη ζηα
Κχζεξα, ζεβφκελνη φκσο ή έζησ απνδερφκελνη ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο θιεηζηήο
θνηλφηεηαο, πνπ απνηεινχληαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ θαθηαλνχο πξνεξρφκελνπο
απφ ηελ νζσκαληθή Κξήηε. Γηφξηζαλ ληφπηνπο εηξελνδίθεο, πξαγκαηνγλψκνλεο,
πγεηνλφκνπο θαη γξακκαηείο, απέζηειιαλ θαη δέρνληαλ δηνηθεηηθή αιιεινγξαθία,
δίθαδαλ ηα ζεκαληηθά αδηθήκαηα ζηα Κχζεξα θαη πξνρψξεζαλ ζε απνγξαθή ηνπ
πιεζπζκνχ.
Ζ απνπζία ζηξαηησηηθήο δχλακεο επηβνιήο ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ
ππνρξέσζε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο λα παξαρσξήζνπλ ηελ άζθεζε ηεο
δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ λεζηνχ ζε γεγελείο Αληηθπζεξίνπο, κε φια ηα
ζπλαθφινπζα πξνβιήκαηα (ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, εκπινθή νηθνγελεηψλ
αμησκαηνχρσλ ζε ηνπηθέο δηακάρεο, θνπιηνχξα νζσκαληθήο δηνίθεζεο). Ζ δχζθνιε
επηθνηλσλία θαη νη ζπρλνί ζπειιψδεηο άλεκνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζαιάζζηα
πεξηνρή ησλ Αληηθπζήξσλ, θαζψο θαη ε αλππαξμία ελφο απάλεκνπ ιηκαληνχ,
απέθνβαλ γηα κέξεο ηελ λαπηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηα δχν λεζηά θαζηζηψληαο ην
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δηνηθεηηθφ έιεγρν πξνβιεκαηηθφ. Οη ζαιάζζηνη δίαπινη ζην Ηφλην πέιαγνο ηεινχζαλ
ππφ ην θφβν επέκβαζεο ηνπ βξεηαληθνχ ζηφινπ, ν νπνίνο ήηαλ θπξίαξρνο ζηε
Μεζφγεην κεηά ηε λαπκαρία ηνπ Ακπνπθίξ θαη ηελ θαηαβχζηζε ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ
(1-3 Απγνχζηνπ 1798).
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ θαηνρή θαη δηνίθεζε ησλ
Αληηθπζήξσλ, ε νπνία φκσο ήηαλ πνιχ πξνβιεκαηηθή κε ηηο αληηθεηκεληθέο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ. Ζ εμνπζία ηνπο ήηαλ ζεζκηθή αιιά φρη πξαθηηθή
θαζψο δε δηέζεηαλ δπλάκεηο επηβνιήο ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Οπζηαζηηθά νη θάηνηθνη
ησλ Αληηθπζήξσλ ηεινχζαλ ζε κηα ραιαξή ζρέζε εμνπζίαο κε ηα Κχζεξα θαη ζε
κεγάιν βαζκφ απηνδηνηθνχληαλ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο εζηκηθά δίθαηα θαη ηε
ζπζρέηηζε ηζρχνο αλάκεζα ζηηο θπξίαξρεο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ.
Κεθ. 3. Σν ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Γάιισλ ζηα Κχζεξα θαη
ζηα Αληηθχζεξα ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1798
Ζ Γεκνθξαηηθή Γαιιία εγθαηαζηάζεθε ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηα Κχζεξα κε
πξννπηηθή καθξνεκέξεπζεο. Ο Ναπνιέσλ είρε βιέςεηο πξνο ηελ Αλαηνιή θαη
ζεσξνχζε ηηο γαιιηθέο θηήζεηο ζην Ηφλην ζεκαληηθέο γηα ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. Ο
γαιιηθφο ζηξαηφο θαηνρήο φκσο δελ επαξθνχζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ λεζηψλ, ηα
νπνία, κε εμαίξεζε ηελ Κέξθπξα, είραλ πεπαιαησκέλεο νρπξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη θάζηξα ζε κέηξηα έσο θαθή θαηάζηαζε. Σα θάζηξα θαη ηα νρπξά ησλ Κπζήξσλ
ήηαλ απαξραησκέλα, κε πξνβιήκαηα ππνδνκήο θαη αλεπαξθή γηα απνηειεζκαηηθή
άκπλα. 489 Ζ παξειζνχζα βελεηηθή δηνίθεζε δελ θαηφξζσζε λα ηα εθζπγρξνλίζεη,
ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Σα ηηαιν-ειιεληθά ζηξαηησηηθά ζψκαηα δελ
ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα αμηφπηζηα θαη ε ζέιεζή ηνπο λα πνιεκήζνπλ γηα ηνπο
Γεκνθξαηηθνχο Γάιινπο βξηζθφηαλ ζε κεδακηλφ επίπεδν. Ο ιαφο ησλ Κπζήξσλ ήηαλ
αξλεηηθά δηαθείκελνο ιφγσ βαξηάο θνξνινγίαο θαη ζξεζθείαο θαη ζεσξνχζε ηνπο
επεξρφκελνπο Ρψζνπο σο ειεπζεξσηέο.
Οη επξσπατθέο δπλάκεηο πνπ αληηκάρνληαλ ηε Γεκνθξαηηθή Γαιιία
απνθάζηζαλ λα ηελ εθδηψμνπλ απφ ην Ηφλην. Ζ ζέζε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ ζηα λεζηά
εθείλε ηελ πεξίνδν ζεσξνχληαλ αθφκε αδχλακε, αιιά ηπρφλ εδξαίσζε θαη
ηζρπξνπνίεζή ηνπ ζε απηά ζα γηλφηαλ πνιχ επηθίλδπλε. Πξνεφξηηα ηεο επηθείκελεο
489

Πεηξφρεηινο Μ. Κ., Δληππώζεηο από ηα Κύζεξα, φ.π., ζ. 29.
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επίζεζεο ζηα Κχζεξα θαίλνληαλ ζην επεηζφδην ηεο πξσηνκαγηάο ηνπ 1798, φηαλ
Βξεηαλνί επηηέζεθαλ ζε γαιιηθή θξεγάηα ζην Καςάιη.
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Ζ θνξχθσζε ηεο

αληηγαιιηθήο εθζηξαηείαο επήιζε κε ηε γαιιηθή ήηηα ζηε Ναπκαρία ηνπ Ακπνπθίξ
ζηηο 1-3 Απγνχζηνπ 1798 απφ ηνλ βξεηαληθφ ζηφιν, κε επηθεθαιήο ηνλ λαχαξρν
Nelson. Ο γαιιηθφο ζηφινο ππέζηε ζπληξηβή θαη ην γαιιηθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ηνπ
Ναπνιένληα εγθισβίζηεθε ζηελ Αίγππην. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζπκκάρεζε
ηφηε κε ηελ πξναηψληα αληίπαιν Ρσζηθή Απηνθξαηνξία θαη πξνρψξεζαλ ζηε
δεκηνπξγία ελφο ζπκκαρηθνχ ζηφινπ ππφ ηνπο λαπάξρνπο Θεφδσξν Οπδαθψθ
(

) θαη Καληίξ-Μπέε.
Οη Γεκνθξαηηθνί Γάιινη είραλ ελεκεξσζεί γηα ηελ επηθείκελε εηζβνιή κε ηελ

αλαθνξά ηνπ Τγεηνλφκνπ ηνπ Πνηακνχ Σδψξηδε Μειέηε ζηηο 21 επηεκβξίνπ
1798. 491 Γελ γλσξίδνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ Γάιινπ ινραγνχ θαη ζηξαηησηηθνχ
δηνηθεηή ησλ Κπζήξσλ Michel, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηα πεξηζψξηα δξάζεο ηνπ
ζηα Κχζεξα ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα. Σν έγγξαθν απηφ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ
πξνεηδνπνηεηηθφ ζεκάδη ηεο επεξρφκελεο ξσζν-νζσκαληθήο εηζβνιήο. Δίρε
πξνεγεζεί αλνηρηή επηζηνιή 492 ηνπ Μπέε ηεο Μνλεκβαζίαο πξνο ηνπο Κπζεξίνπο
ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1798, ε νπνία ιφγσ ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ζεκεηνινγίαο ηεο
γξαθήο παξαηίζεηαη απηνχζηα:493
ἀπό κέξνο ηνῦ ἐλδνμνηάηνπ ἀγά Υαζάλ Μπεῒ Βνεβνύδα ἀγά θαη δαπίηε
Μνλεκβαζίαο· εἰζέ ιόγνπο ζαο Σδεξηγόηεο κεγάινη θαί κηθξνί· ζᾶο
ραηξεηάκελ· ἄιιν ἐδώ ἐκάζακελ ὅηη λά ζᾶο ιέγνπλαη ιόγηα πῶο ζᾶο
θνβεξίδνκελ θαί πῶο ζέισκελ λά ἐιζνῦκελ λά παηήζσκελ ηό λεζί ζαο,
ὅκσο ἡκεῖο ἀπό αὐηά ηά ιόγηα ρακπάξε δέλ ἠμεύξσκελ ἠκεῖο εἴκαζηαη
γεηηόλνη θαί ἤθεη δέλ ρξηάδεηε· κόλνλ ὡζάλ ζέισ λά ἔξζσ ἔξρνκαη κέ ηήλ
θπξγάδαλ θαί βγαίλσ ἀηόο κνπ θαί ἔξρνκαη θαί θνπβεληεάδνκαη ὄρη λά
ἔξζσ κέ θαθόλ, δεαηή ἐκεῖο εἴκαζηαη γεηηόλνη θαί ηέηνηα ιόγηα δέλ
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ρξεηάδνπληαη θαζώο ζᾶο ηά ιέγνπλαη, θαί κάιηζηα ἀθόκα δέλ ἔρνκελ
εἴδεζηλ πῶο ἔρεη λά θάκε ὁ πνιπρξνλεκέλνο βαζηιέαο καο, θαί ὄληαο ἔξζεη
εἴδεζηλ ηόηεο ἔξρνκαη θαί θνπβεληεάδνκαη θαί ὅπνην εἶλαη ηό θαιό ζαο θαί
ζᾶο δώζεη ρέξε ἔθεη ζηέλεηε, δεαηή δέλ ηό ζέιεη ὁ Θεόο λά ραζνῦλαη ηόζαηο
ςπραῖο· κόλνλ ηῶξα κελ ἔρεηε θακίαλ ἔγλνηαλ θαί βγέλεηε πεξλᾶηε εἰο ηόλ
ηόπνλ καο θαί κή θνβόζαζηαη θαί θαλείο δέλ ζᾶο πεξάδεη ἔθεη λα εἴζαζηαη
βεβαηνη· κά ἐκάζαηε πῶο ἔπηαζε ἡ θπξγάδα ηόλ Υηξηεκίηε, ἀιήζεηα ηόλ
ἔπηαζε θαί κνῦ ηόλ ἔζηεηιε κέ ην θατθε ηνπ ἐδώ, θαί κέ ηό λά εἴραλε
κεξηθνύο παξάδεο θαη ηνῦο ἐθξαηήζαλε εἰο ηήλ θπξγάδαλ, κέ ἐηνῦην
θαξηεξνῦκελ λά ἔιζε ἡ θπξγάδα λά ηνύο δώζσκελ ηνύο παξάδεο ηνπο θαί
λα ηνύο ἀθήζσκελ λά ἐξζνῦλαη εἰο ηόλ ηόπνλ ηνπο, θαί κή θνβόζαζηαη
ἠζεῖο εἴζαζηαη ξαγηάδεο δέλ βγαίλεη ηύπνηα ἀπν ἐζᾶο, κόλνλ θάλεηε ηήλ
δνπιίαλ ζαο θαί πεγελνξρόζαζηαη πάιαη εἰο ηόλ ηόπνλ καο κέ δίρσο δεκίαλ
ππνςίαλ ζαο· ηαῦηα θαί ὄρη ἄιιν -1798-επηεκβξηνπ-5-Μνλεκβαζίαη.
Ζ αλάγλσζε απηήο ηεο επηζηνιήο ζε πξψην επίπεδν καξηπξεί αλάγιπθα ηνλ
ηππηθφ ηξφπν γξαθήο ελφο Οζσκαλνχ Μπέε πνπ απεπζπλφηαλ ζε ξαγηάδεο, φκσο ζε
δεχηεξν επίπεδν ππάξρνπλ πνιιά επηκέξνπο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία φπσο:
1. Απεπζχλζεθε απεπζείαο ζηνπο Σζηξηγώηεο θαη φρη ζηελ εγρψξηα ηνπηθή
δηνίθεζε ηνπ γαιιηθνχ θαζεζηψηνο.
2. Υαξαθηεξηδφηαλ απφ έλα έληνλν θαζεζπραζηηθφ χθνο, επαλαιακβάλνληαο,
ηνλίδνληαο θαη δηαβεβαηψλνληαο πψο δελ ππήξρε θαλέλαο θίλδπλνο
επηθείκελεο νζσκαληθήο εηζβνιήο.
3. Σν παξάδεηγκα ηνπ αηρκάισηνπ θατθηνχ, ην νπνίν επξφθεηην λα απνδνζεί ζψν
θαη

αβιαβέο,

απνηέιεζε

ην

επηζηέγαζκα

ηεο

θαζεζπραζηηθήο

επηρεηξεκαηνινγίαο.
Ζ επηζηνιή απηή, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα
ζπγθάιπςεο ησλ επεξρφκελσλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηεπλαζκνχ ησλ
ππνςηψλ ησλ Κπζεξίσλ. Παξάιιεια ηφληδε εκκέζσο πιελ ζαθψο ηελ ππεξνρή ηεο
θπξίαξρεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ππνδαχιηδε ηελ επηζπκεηή γη’ απηήλ
πξνζάξηεζε ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Γελ μέξνπκε πφζνη Κπζήξηνη πίζηεςαλ ζηηο
δηαβεβαηψζεηο ηνπ Μπέε ηεο Μνλεκβαζίαο. κσο ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1798 νη
ζπλαζπηζκέλνη Ρψζνη θαη Οζσκαλνί απνβηβάζηεθαλ ζηνλ Απιέκνλα θαη θαηφπηλ
νιηγνήκεξεο αληηζηάζεσο ζηηο 13 ηνπ ηδίνπ ππφ ηνλ λαχαξρν Θεφδσξν Οπδαθψθ
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θαηέιαβαλ ην λεζί ζέηνληαο ηέξκα ζηε ζρεδφλ δίρξνλε παξνπζία ησλ Γεκνθξαηηθψλ
Γάιισλ.
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