
1 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ 

Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας 

 
Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα στον 19ο και στον 20ο αιώνα 

(με έμφαση στην γεωστρατηγικής σημασίας  
γεωγραφική τους θέση) 

 
 

Με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του αγαπητού μας προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής 
να μιλήσω στο συνέδριό σας για τον γενέθλιο τόπο μου. Όχι πάντως εύκολο εγχείρημα, γιατί η 
δυσκολία βρίσκεται στο τί επιλέγεις να παρουσιάσεις σε ακροατές, όπως εσείς, με άλλο επιστημονικό 
προσανατολισμό αλλά και με ενδιαφέροντα όμως για την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας, 
τους ανθρώπους τής οποίας  υπηρετείτε με το πιο ευαίσθητο επάγγελμα-λειτούργημα της 
επιστημονικής σας κατάρτισης. Προτίμησα, αυτά στα οποία θα αναφερθώ, να προέρχονται από τη 
νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, περίπου από τον 19ο αιώνα μέχρι 
σήμερα. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα-σταθμούς της ιστορικής τους πορείας, με 
κύριο άξονα κατεύθυνσης την γεωστρατηγικής σημασίας γεωγραφική τους θέση. Σημειώνω πως κατά 
την περίοδο αυτήν τα νησιά μας, κατά ένα μεγάλο μέρος της, τελούν υπό ξένη κυριαρχία και διοίκηση 
και μόνον από το έτος 1864 μέχρι σήμερα απολαμβάνουν την πολιτική τους ελευθερία και 
ανεξαρτησία, ενσωματωμένα με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.  

   
19ος και 20ος αιώνες 
Ο 19ος αιώνας καθορίζεται από τη γένεση νέων θεσμών και επωμίζεται το βάρος ζητούμενων από τον 
τοπικό πληθυσμό πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. Οι δομικές και θεσμικού 
χαρακτήρα αλλαγές επήλθαν στο πλαίσιο πίεσης από μίαν καθοριστικής σημασίας στη στροφή του 
18ου προς τον 19ο αιώνα επαναστατική δραστηριότητα του αστικού και του αγροτικού πληθυσμού, 
συγκεκριμένα από αστικά και αγροτικά κινήματα των ετών 1780, 1800-1802, 1812, όπως και από το 
Επτανησιακό Ριζοσπαστικό Κίνημα των κατοίκων (1848-1864), που είχε ως στόχο την ένωση της 
Επτανήσου με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 

Κατά την περίοδο αυτήν η γεωστρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση των Κυθήρων 
υφίστατο διαφοροποιήσεις ανάλογα με την πολιτική και την  οικονομική  συγκυρία της ευρύτερης 
περιοχής τους. Αυτό είχε ως συνέπεια να διαφοροποιούνται και οι γεωοικονομικές επιδιώξεις και 
πολιτικές των ξένων αρχών και διοικήσεων, που διαδοχικά επιβάλλονταν στο νησί κατά την περίοδο 
των συνεχόμενων δυτικών ευρωπαϊκών κυριαρχιών και επιρροών, που διήρκεσαν από το έτος 1207 
έως την περίοδο της ένωσης των Επτανήσων με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, το έτος 1864.  

 
Η μετάβαση στους χρόνους της νεωτερικότητας - Όλα αλλάζουν: ο τόπος, ο χρόνος, οι  άνθρωποι 
Κατά τον εικοστό αιώνα όλα περισσότερο και με πιο γρήγορους ρυθμούς αλλάζουν: ο τόπος, ο χρόνος, 
οι άνθρωποι. Σημαδεύεται ο αιώνας αυτός από την εξέλιξη και τη λειτουργία των θεσμών της 
διοίκησης, της οικονομίας, της εκκλησίας, της παιδείας και της εκπαίδευσης. Κυριαρχούν   η 
εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση,  οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η ιταλογερμανική κατοχή των 
Κυθήρων και οι συνέπειες του Εμφυλίου και του Εθνικού Διχασμού. Ακόμη, η διοικητική υπαγωγή 
των νησιών μας από το έτος 1926 στην Νομαρχία Πειραιά, ο αντίκτυπος γενικότερα των πολιτικών 
του κέντρου στην ιδιαίτερα ευαίσθητη από  γεωπολιτική άποψη περιοχή των  Κυθήρων και των 
Αντικυθήρων.  
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Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα στην Ελληνική Επανάσταση  
Η γεωγραφική θέση των νησιών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, η οποία ευνοούσε την 
πολιτισμική επικοινωνία με τις γειτονικές ή, σε πολλές περιπτώσεις, και με τις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές (Κρήτη, Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά, Στερεά, Αιγαίο, παράλια της Μ. Ασίας) συνέβαλε στη 
διαμόρφωση κοινωνικών δομών και λειτουργιών, οι οποίες ενδυνάμωσαν μια πολύμορφη, κοινωνική 
και εθνική, δράση, που οι κάτοικοι των νησιών είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν ήδη από την 
προεπαναστατική περίοδο. 

Προεπαναστατικά, οι Κυθήριοι επάνδρωναν στολίσκους που δραστηριοποιήθηκαν κατά τους 
δύο ρωσοτουρκικούς πολέμους, ενίσχυαν ποικιλοτρόπως την επαναστατική δραστηριότητα του 
Λάμπρου Κατσώνη και ανέλαβαν την περίθαλψη και την ενίσχυση στο νησί τους πολεμιστών και 
άλλων προσφύγων της περιόδου αυτής. Ως ενδεικτική αναφέρω την περίπτωση του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, ο οποίος κατέφυγε το έτος 1806 και διέμεινε επί μακρόν στα Κύθηρα, ενισχύοντας και 
διευρύνοντας τις προσπάθειες πολλών ομοεθνών του για εθνική αφύπνιση του εγχώριου κυθηραϊκού 
πληθυσμού και πολλών άλλων Ελλήνων που με προσωπική συνεννόηση κρυφίως συναντούσε εκεί.  

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, καταρτίστηκε σώμα κυθηρίων εθελοντών μαχητών που 
διαπεραιώθηκε στην Πελοπόννησο, ενώ ομάδες κυθηρίων μονίμων κατοίκων του νησιού φρόντισαν 
να προμηθεύουν κατά τη διάρκεια της  Επανάστασης τα στρατόπεδα του Κολοκοτρώνη και άλλων 
αγωνιστών με τρόφιμα και άλλα χρήσιμα είδη. Οι αδελφοί Αλβανάκη από τη Χώρα με ιδιόκτητα 
πλοιάριά τους μετέφεραν στα λιμάνια της Πελοποννήσου τρόφιμα και πολεμοφόδια, που συλλέγονταν 
στο νησί από οργανωμένες ομάδες στήριξης του Αγώνα. Επίσης, ιδιαίτερα αναγκαία και επωφελής 
ήταν η προστασία μεγάλου αριθμού  Ελλήνων προσφύγων στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα, που 
κατέφευγαν σ’ αυτά από τις επαναστατημένες περιοχές. 

Η αλληλεγγύη και η κοινή συνεισφορά απετέλεσαν αποφασιστικούς παράγοντες 
αντιμετώπισης των δυσκολιών, που αυτοί συναντούσαν. Φιλοξενούνταν στις κατοικίες των μονίμων 
κατοίκων ή στις αγροτικές τους κατοικίες («σπιτάκια»). Η μεγάλη σε αριθμό καταφυγή ενεργών 
μελών της Επανάστασης κατά την προεπαναστατική και την επαναστατική περίοδο όπως και η 
μεγάλης κοινωνικής και εθνικής σημασίας υποδοχή,  προστασία και στήριξη μεγάλου αριθμού 
ελλήνων προσφύγων, που στην πλειονότητά τους ήταν γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι άνδρες και 
ασθενείς κάθε ηλικίας συνιστούν κορυφαίες πράξεις συμβολής των Κυθηρίων και των Αντικυθηρίων 
στην Ελληνική Επανάσταση. Ενδεικτικά αναφέρω πως στα Αντικύθηρα σε μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία του πρώτου έτους της Ελληνικής Επανάστασης καταγράφονται 1500 έλληνες πρόσφυγες, 
που επιχείρησαν να εύρουν εκεί ένα πρώτο καταφύγιο  από τη δίνη του πολέμου, ενώ χιλιάδες ήταν 
οι Έλληνες πρόσφυγες που κατέφευγαν στα Κύθηρα περισσότερο κατά τα πρώτα χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης όπως και εποχικοί και μόνιμοι Κυθήριοι μετανάστες, που, λόγω του 
πολέμου, αναγκάζονταν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. 

 
Η περίοδος της Βρετανικής Προστασίας (1809-1864) 
Η περίοδος της Βρετανικής Προστασίας στα Κύθηρα, που διαρκεί από το έτος 1809 έως το 1864,  
συμπίπτει, όπως και των άλλων νησιών του Ιονίου, με την κοινωνική, την οικονομική και την 
πνευματική αναγέννηση του ελληνικού χώρου. Η κινητικότητα αυτή, που εμφανίζεται την ίδια 
περίοδο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, επηρεάζει αποφασιστικά και τον ελληνικό. Τα Επτάνησα, 
ως ενιαία πολιτική και διοικητική οντότητα, θα κινηθούν μέσα σε αυτήν τη συγκυρία. Η  κοινωνική 
και οικονομική τους κινητικότητα και ανάπτυξη εκδηλώνεται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στο 
πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου βρετανικού προγράμματος ανάπτυξης, που το επέβαλλαν στοχευμένες 
πολιτικές των Βρετανών για να συντηρήσουν εύρωστο το αποικιοκρατικό τους πρόγραμμα διοίκησης 
στην περιοχή, το οποίο και υλοποιούσαν στο πλαίσιο άσκησης μίας τρέχουσας φιλελεύθερης 
πολιτικής.  

Η φιλελεύθερη αυτή ιδεολογία, που διαχέεται στον ελληνικό χώρο από τις αρχές του 19ου 
αιώνα, επηρεάζουν και τα νησιά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Καθοριστική συγκεκριμένα 
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στην εξέλιξη την περίοδο αυτήν της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής της κοινωνίας των Κυθήρων, 
απέβη η επαναστατική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στη στροφή του αιώνα και κυρίως κατά τις 
περιόδους των Δημοκρατικών Γάλλων (1797-1798) και της Ρωσοτουρκικής Προστασίας και 
Διοίκησης από το έτος 1799 έως το 1807.  

Τις πολιτικές ανακατατάξεις της περιόδου αυτής σφραγίζουν δύο κινήματα. Το πρώτο 
εκδηλώθηκε το έτος 1780. Το δεύτερο, που διαρκεί δύο περίπου χρόνια (1799-1800), ξεσπά μετά την 
παράδοση των Κυθήρων στα ρωσοτουρκικά στρατεύματα από τις γαλλικές αρχές. Επισφράγισμα της 
επαναστατικής δραστηριότητας των αστών και των χωρικών αποτελεί η σύνταξη «Καταστατικού 
Χάρτη» πολιτικής διοίκησης (28 Ιουλίου 1800), με τις διατάξεις του οποίου τα Κύθηρα αυτονομούνται 
επί δύο περίπου χρόνια (περίοδος αναρχίας χαρακτηρίστηκε)  μέχρι και την άφιξη διοργανωτή της 
διοίκησής τους (Δεκέμβριος 1802), οπότε επιχειρείται και, σε κάποιο βαθμό, επιβάλλεται η 
παλινόρθωση συντηρητικών δομών διοίκησης του νησιού. 

Ο Ευρωπαϊκός και ο νεοελληνικός Διαφωτισμός, ως πνευματικά κινήματα, ενδυναμώνουν το 
πολιτισμικό υπόβαθρο του κυθηραϊκού πληθυσμού. Φορείς νεωτερικών ιδεών,  ευγενείς, αστοί αλλά 
και εύποροι νέοι της κυθηραϊκής υπαίθρου, κυρίως παιδιά ιερέων και επαγγελματιών, έχουν 
σπουδάσει πρόσφατα στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, του Παρισιού καθώς και σε κέντρα του 
νεοελληνικού Διαφωτισμού της ανατολικής Ευρώπης ή της οθωμανοκρατούμενης Ελλάδας. Η 
παρουσία των Δημοκρατικών Γάλλων το 1797 στα Ιόνια νησιά και η διακίνηση των ιδεών του αστικού 
φιλελευθερισμού επηρεάζουν ιδεολογικά τον εγχώριο πληθυσμό.  

Ο  υποπρόξενος, π.χ., της Γαλλίας στα Κύθηρα, Γεώργιος Λεβούνης, αναλαμβάνει πρόεδρος 
της προσωρινής διοίκησης επί Δημοκρατικών Γάλλων και ο «φωτισμένος» λόγιος και διδάσκαλος των 
Κυθήρων, Θεόδωρος Στάθης-Μπιμπιλιός και άλλοι πολιτικοί και λόγιοι εκφωνούν πολιτικούς λόγους,  
εκθειάζοντας τα αγαθά που θα προέκυπταν, εάν και εφόσον επικρατούσε η πολιτική και η κοινωνική 
ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αδελφοσύνη και η ισότητα στους λαούς. Η ίδρυση και η λειτουργία από 
τα τέλη του 18ου αιώνα υποπροξενείων των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων της εποχής στα 
Κύθηρα θα προσφέρει πολιτική κινητικότητα, που θα προσδιορίζει αποφασιστικά την κοινωνική και 
την οικονομική πορεία και ανάπτυξη του νησιού στον 19ο αιώνα.  

Τα ευρωπαϊκά υποπροξενεία φέρουν τους κατοίκους σε επαφή με την ευρωπαϊκή πολιτική 
σκέψη και κουλτούρα, επεμβαίνοντας όμως αποφασιστικά στα εσωτερικά των νησιών και 
καθορίζοντας τις πολιτικές τους εξελίξεις και αλλαγές. Οι κάτοικοι του νησιού θέλουν ωστόσο να 
δείχνουν και το δηλώνουν πως το υποπροξενείο της Μ. Βρετανίας έχει την περισσότερη αποδοχή τους, 
αναγνωρίζοντας την Μ. Βρετανία ως την κατεξοχήν προστάτιδα δύναμη στην περιοχή τους. 

 
Πολιτική διάσταση του ριζοσπαστικού κινήματος (περίπου 1848-1864)  
Το Ριζοσπαστικό Κίνημα στα Επτάνησα ιστορικά έχει αναδειχθεί αλλά τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα 
έχουν ενταχθεί στην ιστορία του, κατεξοχήν λόγω της γεωγραφικής τους απομόνωσης, ως χώρος 
περισσότερο εκτοπισμού (εξορίας) επτανησίων Ριζοσπαστών με κορυφαία την περίπτωση του Ηλία 
Ζερβού Ιακωβάτου. Σημειώνω όμως πως μελέτη  και προσωπική αρχειακή μου έρευνα, που σχετίζεται 
με την περίοδο της Βρετανικής Προστασίας στα Κύθηρα (1809-1864), με οδήγησε στη διαπίστωση 
διαμόρφωσης ανάλογων προς τα άλλα νησιά του Ιονίου πολιτικών ζυμώσεων, κοινωνικής και εθνικής 
επαναστατικής δραστηριότητας των κατοίκων τους αλλά και άλλης υφής πολιτικών δραστηριοτήτων, 
κυρίως λόγω της γεωστρατηγικής σημασίας γεωγραφικής τους θέσης.  

Την περίοδο αυτήν (1848-1864) παρατηρούμε να δραστηριοποιούνται κατά περίπτωση, 
περισσότερο ή λιγότερο ενεργά, φιλελεύθεροι Κυθήριοι ποικίλης κοινωνικής και επαγγελματικής 
προέλευσης, όπως πολιτικοί, διανοούμενοι, διδάκτορες - απόφοιτοι ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, 
δάσκαλοι και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, ιερείς, απασχολούμενοι στο δημόσιο (δημόσιοι 
υπάλληλοι), ιατροί, δικηγόροι, νοτάριοι, όπως και άλλοι επαγγελματίες και αγρότες, στη βάση, μίας 
εγγενούς δυναμικής του κυθηραϊκού χώρου, που είχε τύχει των επιδράσεων των καινοτόμων ιδεών 
του Διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και του κλασικού φιλελευθερισμού της εποχής (19ος  
αι.).  
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Επίσης, ο εκτοπισμός στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα δεδηλωμένων ριζοσπαστών από τα 
άλλα νησιά έδινε την ευκαιρία στους εντόπιους ριζοσπάστες και σε άλλους ανυποψίαστους στις 
τοπικές αρχές κατοίκους να εξευρίσκουν και να παρέχουν μέσα και τρόπους στους εκτοπισμένους, 
ώστε να συνεχίζουν και από τον τόπο της εξορίας την πολιτική τους δράση για την Ένωση των νησιών 
με το Ελληνικό κράτος, όπως, π.χ., με διακίνηση αλληλογραφίας, με προσωπική επικοινωνία, 
μυημένων στο ριζοσπαστισμό πολιτών, με φυλλάδια ενημέρωσης, κ.ά. 

 
Μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) 
Ο εικοστός αιώνας σημαδεύεται  από τις συνέπειες της ένωσης της Επτανήσου με τον κορμό του 
ανεξάρτητου τμήματος της νησιωτικής και της κεντρικής Ελλάδας καθώς και  από την νέα οικονομική 
συγκυρία της περιόδου αυτής στην ελληνική επικράτεια. Η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση  
αυξάνονται και οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι είναι γι’ αυτήν καταλυτικοί. Όμως η ειδική γεωγραφική 
θέση των Κυθήρων την περίοδο αυτήν συμβάλλει σταδιακά σε περαιτέρω απομόνωσή τους και οι 
παραδοσιακές δομές της κοινωνίας υφίστανται  κραδασμούς, με συνέπεια τη φυγή του πληθυσμού 
στα αστικά κέντρα του εσωτερικού και στο εξωτερικό. 

 Συγκεκριμένα, το νησί χαρακτηρίζεται από τα μέσα του 19ου  αιώνα από μια έντονη 
μεταναστευτική φυγή, μέχρι τις δεκαετίες του 1960-1970. Θα σχετισθεί με τις πολιτικές κρίσεις του 
Ελληνικού Βασιλείου και ιδιαίτερα με τη μεγάλη κρίση στην αγροτική οικονομία. Προορισμός αρχικά 
θα είναι η Σμύρνη, τα Μείζονα Κύθηρα όπως έχουν χαρακτηρισθεί, όπου υπάρχει, από την εποχή ήδη 
της βρετανικής διοίκησης του νησιού, κυθηραϊκή παροικία, και στη συνέχεια οι ΗΠΑ, ιδίως μετά τον 
«ατυχή» πόλεμο του 1897, η Νότιος Αφρική, οι  παραδουνάβιες περιοχές, η Αυστραλία και άλλες 
χώρες ιδίως από τη  δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Σημειώνω πως σήμερα οι μόνιμοι  κάτοικοι 
των Κυθήρων είναι περίπου 4.000, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός των Κυθήρων 
ανερχόταν στις 13.000 και στη δεκαετία του ’50 περίπου στις 7.000 κατοίκους. Παλαιότερα ο 
πληθυσμός ήταν μερικές χιλιάδες ακόμη περισσότερος. 

Ο απόδημος ελληνισμός της Διασποράς όπως και οι  κυθηραϊκές παροικίες της Αθήνας και 
του Πειραιά θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του νησιού με ιδέες και χρηματοδότηση κοινωφελών 
έργων καθώς και στη δραστηριοποίηση των κατοίκων στο εμπόριο και στη βιοτεχνία.  Με τα νέα αυτά 
δεδομένα τα Κύθηρα στους νεότερους χρόνους ακολουθούν μια βραδεία αλλά σταθερή πορεία 
ανάπτυξης. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι οι νέες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των 
κατοίκων οδήγησαν και οδηγούν  το νησί σε μορφές εκσυγχρονισμού της κοινωνίας του. 

 
Έξαρση του τοπικισμού την περίοδο του Εθνικού Διχασμού  
Το φαινόμενο του τοπικισμού εμφανίστηκε και εξακολουθεί να υφίσταται συχνά στην περιφέρεια του 
ελληνικού χώρου και περισσότερο σε μικρές κοινωνίες. Καθοριστική για την όξυνση του τοπικισμού 
στα Κύθηρα απέβη η περίοδος του Εθνικού Διχασμού στην Ελλάδα (1914-1917), ο οποίος επηρέασε 
τις τοπικές εξελίξεις, διαμορφώνοντας σχέσεις μεταξύ των κατοίκων, που χώρισαν το νησί, κυρίως 
για λόγους πολιτικούς και κοινωνικούς αλλά συνακόλουθα και οικονομικούς, σε δύο αντίπαλες 
κοινότητες, που αντιστοιχήθηκαν σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες, το βόρειο και το νότιο μέρος του 
νησιού.  

Η εξέλιξη αυτή, η οποία έλαβε χαρακτήρα αποφασιστικού παράγοντα για το μέλλον των 
νησιών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, είχε τις ρίζες της σε δύο αλληλοεξαρτώμενους λόγους. 
Ο ένας με την ειδική γεωστρατηγική τους θέση κατά την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και 
ειδικά κατά το χρονικό διάστημα του Εθνικού Διχασμού. Η γεωγραφική τους θέση την περίοδο αυτήν 
απέκτησε ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία τόσο για το «Κράτος της Θεσσαλονίκης υπό τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο όσο και για το «Κράτος των Αθηνών» υπό τον πρωθυπουργό Σπυρίδωνα Λάμπρο, 
της βασιλικής παράταξης, κυρίως όμως για τους αντιμαχόμενους ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς 
συνασπισμούς, στους οποίους αντίστοιχα πρόσκεινταν και άμεσα επηρεάζονταν οι διοικήσεις 
(κυβερνήσεις) των δύο ελληνικών επικρατειών. Για τον έλεγχο των διαύλων Πελοποννήσου-Κυθήρων 
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και Κυθήρων-Αντικυθήρων-Κρήτης προέκυψε από τις αντίπαλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεγάλος 
ανταγωνισμός. Οι δίαυλοι αυτοί θα υπηρετούσαν και τους στόχους της κάθε μίας στην Μεσόγειο. 
Εκείνος ο στρατιωτικός συνασπισμός που θα κατάφερνε να τούς ελέγξει, θα κέρδιζε και τον πόλεμο. 

Ο άλλος λόγος έχει σχέση με τη διοικητική επικράτηση την περίοδο του Εθνικού Διχασμού 
στο νησί των βενιζελικών με συνέπεια να οξυνθούν τα πολιτικά  πάθη και να προκληθούν 
αντιπαραθέσεις,  που σημάδεψαν στη συνέχεια τις σχέσεις των κατοίκων των δύο διαμερισμάτων. Οι 
κάτοικοι του βόρειου μέρους του νησιού  στην πλειονότητά τους εμφορούνταν από φιλοβενιζελικά 
αισθήματα σε αντίθεση με το νότιο μέρος του νησιού, που αντίστοιχα  η πλειονότητα των κατοίκων 
του συνέβαινε να μην εγκρίνουν την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά  τις πολιτικές θέσεις 
του Βασιλιά Κωνσταντίνου στην κρίσιμη αυτήν περίοδο για την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και 
την παγκόσμια συνολικά κοινότητα. 

Οι προσπάθειες των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων να ελέγξουν τους  διαύλους αυτούς, ο 
αποκλεισμός της Αθήνας από τα αγγλο-γαλλικά στρατεύματα που καταδίκασε σε πείνα τον πληθυσμό 
της νότιας Ελλάδας και συμπεριελάμβανε και τα νησιά μας, οι πολιτικές επιρροές από τη βενιζελική 
Κρήτη και από την ιδεολογία του κινήματος της Εθνικής Άμυνας του Βενιζέλου δημιούργησαν στα 
νησιά  ψυχολογία τοπικού διχασμού, με συνέπεια την  προσχώρηση των Κυθήρων στο «Κράτος της 
Θεσσαλονίκης» και σε μία οιονεί διοικητική αυτονομία τους (1916-1917) με προκλήσεις όμως που 
συνδέθηκαν με απολύσεις Κυθηρίων βασιλοφρόνων από τις υπηρεσίες τους, με συλλήψεις, διώξεις, 
εκτοπισμούς και φυλακίσεις αυτών στα Αντικύθηρα και στην Κρήτη, με αυθαίρετη αντικατάσταση 
των δημοτικών αρχών του νησιού, με μορφές τρομοκράτησης του πληθυσμού.  

Αυτή η ένταση των παθών της περιόδου 1916-1917 προσδιόρισε το φαινόμενο του τοπικισμού 
μέχρι τις μέρες μας, όπου όμως σήμερα η κοινωνία των Κυθήρων εμφανίζεται ώριμη να λειτουργήσει 
υπέρ του συμφέροντος συνολικά του νησιού, αμβλύνοντας τη σκληρότητα των αντιπαραθέσεων του 
παρελθόντος αλλά και διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο ορθολογικής αντιμετώπισης των εκάστοτε 
διεθνών και τοπικών προβλημάτων. 

Σημειώνω περαιτέρω πως ζητήματα που τέθηκαν σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα όπως 
η διατήρηση, με την μακρά της ιστορική παράδοση, της Επισκοπής Κυθήρων, η υπαγωγή από το 1926  
των Κυθήρων στη Νομαρχία Πειραιά (σήμερα Περιφέρεια Αττικής), η δημιουργία προϋποθέσεων για 
την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας του νησιού όπως η ίδρυση Νοσοκομείου, Γηροκομείου 
και Γυμνασίου, η ίδρυση επίσης δημοσίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διεύρυνση και 
αυτοτέλεια των διοικητικών υπηρεσιών του νησιού, η κατασκευή δημοσίων έργων υποδομής, και 
πολλά άλλα, βελτίωσαν αισθητά τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. Ήταν  συνέπεια συνδυασμού της 
μέριμνας της Πολιτείας και πρωτοβουλιών των κατοίκων του νησιού. Η συμβολή του ευεργετισμού 
σε ποικίλα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, που έρχεται από τις παροικίες του 
εσωτερικού και του εξωτερικού προς τα νησιά μας, αξιολογείται ως ιδιαίτερα επωφελής. 

 
Η Εθνική Αντίσταση (1941-44) και ο Εμφύλιος (1946-49) 
Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου (28η  Οκτωβρίου 1940) οι στρατεύσιμοι Κυθήριοι 
απετέλεσαν την στρατιωτική φρουρά του νησιού και παρέμειναν στα Κύθηρα μέχρι τα μέσα του 
Ιανουαρίου του 1941. Τότε έλαβαν διαταγή να μετακινηθούν στην πρώτη γραμμή του Μετώπου. 
Μακριά από τις μάχες της Πίνδου κατά το κρίσιμο διάστημα Νοεμβρίου 1940 - Ιανουαρίου 1941, το 
οποίο έκρινε την τύχη του ελληνοϊταλικού πολέμου, ήταν φυσικό οι κυθήριοι στρατιώτες που 
απωλέσθηκαν στον πόλεμο να είναι λίγοι. Με τη διάσπαση του Μετώπου, εξαιτίας της γερμανικής 
εισβολής τον Απρίλιο του 1941 και  λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, τα Κύθηρα είχαν αποτελέσει 
ενδιάμεσο σταθμό των συμμάχων (Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών), καθώς αυτοί 
υποχωρούσαν στην τελευταία γραμμή άμυνας, στην ελεύθερη ακόμη, έως τότε, Κρήτη. 

Με την αναγκαστική ωστόσο συνθηκολόγηση της Ελλάδας με τον Άξονα ορίστηκαν στον 
εθνικό μας χώρο οι ζώνες κατοχής των ιταλικών και των γερμανικών στρατευμάτων. Οι Γερμανοί 
ενδιαφέρθηκαν μόνο για περιοχές αυξημένης στρατιωτικής σημασίας. Τα νησιά των Κυθήρων και των 
Αντικυθήρων αξιολογήθηκαν από τους Γερμανούς ως περιοχές ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας 
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και εντάχθηκαν στη γερμανική ζώνη κατοχής. Ο λόγος ήταν προφανής. Το ενδιαφέρον των Γερμανών, 
μετά τη συνθηκολόγηση, ήταν στραμμένος προς την Κρήτη, καθώς εκεί είχε καταφύγει η νόμιμη 
ελληνική κυβέρνηση με το βασιλιά Γεώργιο Β', καθώς την Μεγαλόνησο υπερασπίζονταν οι 
συμμαχικές βρετανικές δυνάμεις.     

Με τη λήξη της γερμανοϊταλικής κατοχής, στις 4 Σεπτεμβρίου 1944 οι Γερμανοί εγκατέλειψαν 
το νησί από το λιμάνι του Καψαλίου, ενώ δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από τους «αντάρτες» που είχαν 
καταλάβει το Κάστρο της Χώρας και τους γύρω λόφους. Στις 1 1  Σεπτεμβρίου 1944 αναγνωριστικό 
σώμα βρετανών αλεξιπτωτιστών έφτασε στο νησί με σκοπό την εξακρίβωση της πλήρους αποχώρησης 
των Γερμανών στρατιωτών. Στις 15 Σεπτεμβρίου πλοία του αγγλικού στόλου, προερχόμενα από τον 
Τάραντα της Ιταλίας κατευθύνθηκαν, μέσω Κυθήρων, προς τα νότια παράλια της Πελοποννήσου. 
Κάποια από αυτά προσάραξαν στα λιμάνια του Αυλέμονα και του Καψαλίου, καθιστώντας το νησί 
των Κυθήρων το πρώτο τμήμα της ελληνικής επικράτειας από το οποίο αποχώρησαν οι κατοχικές 
δυνάμεις και επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή του ελληνικού κράτους.  

Η δύσκολη από πολλές πλευρές  αυτή περίοδος για το νησί των Κυθήρων έκλεινε στις 26 
Σεπτεμβρίου του 1944. Την ημέρα  εκείνην αφίχθη στα Κύθηρα ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 
υπουργός Ανασυγκρότησης της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και υπεύθυνος για την ομαλή 
διαδικασία απελευθέρωσης της Πελοποννήσου. Μόλις αποβιβάστηκε από το πλοίο, που τον μετέφερε 
στο Καψάλι, έμεινε για λίγο σιωπηλός και στη συνέχεια γονάτισε και φίλησε συμβολικά το χώμα των 
Κυθήρων, ως ένδειξη τιμής στις τελεσφόρες προσπάθειες των Ελλήνων να αποσείσουν από τη χώρα 
τους τη γερμανική κατοχή με τα συνακόλουθα της φασιστικής συμπεριφοράς των γερμανών και των 
ιταλών κατακτητών. Τού δινόταν, με την επίσκεψή του αυτήν στα Κύθηρα, η ευκαιρία να αποβιβασθεί 
στο πρώτο απελευθερωμένο ελληνικό έδαφος και πλέον, από πιο σταθερή βάση ειρηνικής αφετηρίας 
και εξόρμησης, να συνεχίσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη γειτονική Πελοπόννησο. Τα 
Κύθηρα είχαν υποφέρει πολλά από τη λαίλαπα της ιταλογερμανικής κατοχής, τα οποία όμως θα 
σημαδέψουν και στη συνέχεια οι οδυνηρές συνέπειες του Εμφυλίου. 

 
Κύθηρα και Αντικύθηρα στο εθνικό και στο δικό τους διεθνές συνεχές 
Κάθε τόπος έχει τους μύθους του, την ιστορία του, τους συμβολισμούς του, τις λαϊκές του παραδόσεις 
και τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα με το εθνικό και το δικό τους διεθνές συνεχές, όπως βέβαια και 
άλλοι τόποι. Ο συμβολισμός των Κυθήρων ως καλλιτεχνικό ρεύμα, που αναπτύχθηκε προς το τέλος 
του 19ου αι., έχει τις απαρχές του στα χρόνια του Ησιόδου. Καθιερώνει στους νεότερους χρόνους το 
συμβολισμό αυτόν, η γέννηση της Κυθέρειας Αφροδίτης, που αναδύεται, όπως ο μύθος το θέλει, από 
τη θάλασσα των Κυθήρων. Θεωρούνται γι’ αυτό αυτά ως το νησί της Κυθέρειας-Ουράνιας Αφροδίτης 
όπου ιδρύθηκε και το πρώτο ιερό της στον ελλαδικό χώρο. Ιερό νησί της Αφροδίτης είναι και η 
Κύπρος, όμως με μια ειδοποιό διαφορά. Στην Κύπρο λατρευόταν η Πάνδημος Αφροδίτη, η του 
σαρκικού έρωτα συνοδός, ενώ στα Κύθηρα η Ουράνια-Κυθέρεια Αφροδίτη, που, κάλυπτε και την 
εξιδανικευμένη πλευρά της θείας αγάπης και του έρωτα. 

Στις απαρχές των χρόνων της Νεωτερικότητας ο ζωγράφος Antoine Watteau στους πίνακές 
του «Αποβίβαση για τα Κύθηρα»  παρουσιάζει ένα πλήθος κομψοντυμένων αστών να επιβιβάζονται 
για το μυθικό νησί. Στα χρόνια 1710-1712 εικονογράφησε την πρώτη από τις τρεις εκδόσεις του μύθου 
των Κυθήρων, το νησί της αγάπης για το οποίο οι προσκυνητές πανέτοιμοι επιβιβάζονται για τα 
Κύθηρα αλλά δε φτάνουν ποτέ. Τα Κύθηρα ενδυναμώνουν από τότε τη διαχρονική τους φήμη και 
ουσιαστικά εκλαμβάνονται έκτοτε με τον χρωστήρα και τη γραφίδα της τέχνης ως η υπερβατική γη 
της Επαγγελίας, ως μία ουτοπία του έρωτα και της ζωής. Συνεχώς έκτοτε και διαχρονικά διανοητές 
και καλλιτέχνες όλων των εκφάνσεων των καλών τεχνών προσδίδουν  στο νησί αυτό τη σημασία του 
ιδεατού τόπου, του επίγειου παράδεισου. Βαττώ, Μπωντλέρ, Μποτιτσέλι και πλείστοι άλλοι στο 
διηνεκές δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα για ένα νησί που δεν το είχαν καν επισκεφθεί.  

Διεθνές συνέδριο, που με πρωτοβουλία μου πραγματοποιήθηκε στα Κύθηρα το έτος 2000 με 
θεματική «Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα», κατέδειξε τη διαχρονική παγκοσμίως διάσταση του 
συμβολικού τους νοήματος. Η Ελληνική δραματική ταινία «Ταξίδι στα Κύθηρα» του Θεόδωρου 
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Αγγελόπουλου (1984) είναι ενδεικτικό  συγκρότησης ενός σκηνικού νοσταλγίας και μοναξιάς, με 
ανθρώπους που αισθάνονται ότι χάνονται μέσα στο πολυκύμαντο παρελθόν τους ή στην ανεκπλήρωτη 
επιθυμία τους να αδράξουν το τέλειο. Διαχρονικά στον ρομαντικό συναισθηματικό κόσμο του 
ανθρώπου τα Κύθηρα εντάχθηκαν με μορφές πηγαίας αναζήτησης του ιδανικού έρωτα. 
Υπαγορεύθηκε αυτό και από την εκπλήρωση του μεγάλου έρωτα της Ελληνικής αρχαιότητας, του 
Πάρι και της Ωραίας Ελένης, που βρήκαν τελικά αυτοί την ερωτική τους φωλιά στα Κύθηρα μετά την 
περιπετειώδη απόδρασή τους από την Σπάρτη και μέχρι να βρεθεί τρόπος να ταξιδέψουν προς την 
Τροία. 

Ο τόπος όμως αυτός που ιστορούμε φαίνεται ότι ήταν μοιραίο να εμπλουτίζεται  συνεχώς και 
με άλλα περιστατικά και συμβάντα, που τον διατηρούν σε μια διεθνή και συνεχή από πολλές πλευρές 
αναγνωρισιμότητα. Από τις θάλασσες των Κυθήρων και των Αντικυθήρων φαίνεται ότι ήταν 
προορισμένο να προβάλουν συγκυρίες που συνέβαλαν στην περαιτέρω διάχυση μιας δεδομένης, από 
την εποχή του μύθου, φήμης και δόξας τους. Το ναυάγιο του «Μέντορος» (1802) στη θάλασσα των 
Κυθήρων ανοικτά του λιμανιού Αυλέμονας και  η επιχείρηση ανέλκυσης, διάσωσης και αποστολής 
στο Λονδίνο των μαρμάρων του Παρθενώνα ήταν η απαρχή συγκυρίας μίας περαιτέρω παγκόσμιας 
διάχυσης της αναγνωρισιμότητας του ονόματος των Κυθήρων. Η συμβολή των κατοίκων σχετικά με 
την επιχείρηση αυτή ανέλκυσης των γλυπτών, σε συνδυασμό και με άμεσες  κινητοποιήσεις σε αυτήν 
της ευρωπαϊκής διπλωματίας της περιόδου αυτής είναι εντυπωσιακή. Η συνέχεια όμως έμελλε να είναι 
επίσης ενδιαφέρουσα, αυτή τη φορά στη θάλασσα των Αντικυθήρων με τον  εντοπισμό το έτος 1900 
ενός ρωμαϊκού ναυαγίου και την ανάσυρση από το βυθό της θάλασσας, μεταξύ πολλών άλλων, του 
«Εφήβου των Αντικυθήρων» και του «Μηχανισμού των Αντικυθήρων».  

Γενικά, οι θάλασσες των Κυθήρων και των Αντικυθήρων για αιώνες διαφύλαξαν και 
προστάτευσαν από την ανθρώπινη ματαιοδοξία υλικά και άυλα αγαθά και έργα τέχνης και πολιτισμού, 
που αποτελούν μνημεία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Κατέστησαν συγκεκριμένα αυτές 
διαχρονικά και ιεροί θαλάσσιοι τάφοι αναρίθμητων ανθρώπινων νεανικών ψυχών με τους 
αξιωματικούς τους στις περιόδους ανελέητων συγκρουσιακών αναμετρήσεων μεταξύ εμπολέμων. 
Ενδεικτικά αναφέρω τη βύθιση δυτικά των Κυθήρων από γερμανικό αεροσκάφος του πολεμικού 
πλοίου HMS Gloucester στις 22 Μαΐου του έτους 1941 κατά την περίοδο της Μάχης της Κρήτης (20 
Μαΐου – 20 Ιουνίου 1941). Απώλεσαν τότε τη ζωή τους 722 άνδρες.  

Διασώθηκαν, μόνο, από το σύνολο των 807 που υπηρετούσαν και βρίσκονταν μέσα σ’ αυτό, 
ογδόντα έξι ναύτες και αξιωματικοί. Αυτούς, με ναυαγοσωστική βάρκα και από καθήκον στη βάση  
του δικαίου του πολέμου, αποβίβασαν στην παραλία του λιμανιού Καψάλι γερμανοί από παραπλέοντα 
πολεμικά γερμανικά πλοία στρατιώτες. Η ευθύνη αυτών ανετέθη στην γερμανική φρουρά των 
κατεχόμενων Κυθήρων, της οποίας όμως η συμπεριφορά προς αυτούς συνοδεύτηκε από σκληρότητα 
και έλλειψη ευσπλαχνίας και συμπόνοιας. Την περίθαλψη με κίνδυνο της ζωής τους και τη σωστική 
συμπεριφορά προς τους ναυαγούς, κυρίως τριών Κυθηρίων, αναγνωρίζουν έκτοτε ετησίως με την 
παρουσία τους και με διοργάνωση σεμνής τελετής στο Καψάλι των Κυθήρων γονείς, αδέλφια και 
συγγενείς των απωλεσθέντων με την παρουσία υψηλών αξιωματούχων του Βρετανικού Βασιλικού 
Ναυτικού και του Δημάρχου τα πόλης Gloucester. 

Επιχείρησα συνοπτικά να αναφερθώ σε συγκεκριμένους ιστορικούς σταθμούς της κοινωνικής 
και της πολιτικής ιστορίας των Κυθήρων στους χρόνους της Νεωτερικότητας. Σας εύχομαι καλή 
επιτυχία στο επιστημονικό σας συνέδριο, ελπίζοντας να σάς δοθεί και λίγος χρόνος να δείτε μερικά 
αξιοθέατα των Κυθήρων και να επισκεφθείτε την Ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, 
το σημαντικότερο λατρευτικό κέντρο των Κυθήρων (σήμερα χαρακτηριζόμενο ως Ιερό Προσκύνημα 
Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας). 

 


