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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κοίτα να κόβεις κάθε τόσο  
τα νύχια της ιστορίας  
επειδή έτσι και μεγαλώσουν  
θα πνίξουν κι εσένα και  
την αλήθεια. 

Οδυσσέας Ελύτης, «Εκ του πλησίον»1  

Το 2014 συμπληρωθήκανε και γιορταστήκανε, με διάφορες εκδη-
λώσεις μνήμης, τα 150 χρόνια από την ένωση, το 1864, της Επτα-
νήσου με το τότε Βασίλειο της Ελλάδος. Η Ένωση υπήρξε καρπός 
ιδεών, αγώνων και θυσιών του μεγαλύτερου μέρους του επτανησια-
κού λαού, αλλά και πολιτικών εξελίξεων, ευρωπαϊκών συμφερόντων 
και κινήσεων στην ιμπεριαλιστική σκακιέρα της Μεσογείου.  

Τα χρόνια που ακολούθησαν, αποτελέσανε χρόνια προσαρμο-
γής συνύπαρξης, τόσο για τους Επτανήσιους, όσο για τους πρωτευ-
ουσιάνους της Αθήνας. Προσαρμογής συνύπαρξης πολιτισμι-
κής·της ρεντιγκότας και της φουστανέλλας, της δημοτικής του ποι-
ητή και της καθαρεύουσας των σοφολογιότατων, της αρμονικής 
συνήχησης και της μονοφωνίας, της δυτικότροπης ζωγραφικής και 
της βυζαντινής. Η συνύπαρξη δεν υπήρξε εύκολη, ούτε πάντοτε 
καλόπιστη, καθώς ο τύπος ενός Νεοέλληνα ο οποίος, για λόγους 
ιστορικούς, είχε εξελιχθεί στις παρυφές του ευρωπαϊκού πνευματι-
κού και πολιτισμικού γίγνεσθαι, έδειχνε να ενοχλεί τη νεόκοπη άρ-
χουσα τάξη του ελληνικού κράτους. Ο όρος Επτανησιακός, όπως 
                                                                                                 

1. Οδυσσέας Ελύτης, Μαρία Νεφέλη, Αθήνα: Ίκαρος, 2002, σ. 612. 
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γράφει ο μουσικολόγος Γιώργος Λεωτσάκος: «είχε αποκτήσει με τα 
χρόνια και με το αναμάσημα της συκοφαντίας περί μη ελληνικότη-
τας, κάτι το σχεδόν υποτιμητικό».2 Σήμερα, εκατόν πενήντα χρόνια 
μετά, «κόβοντας τα νύχια της ιστορίας» όπως μας συμβουλεύει ο 
ποιητής, δικαιώνονται τόσο οι αγώνες και οι θυσίες του Επτανή-
σιου Έλληνα για την Ένωση, όσο η τεράστια προσφορά του στον 
πνευματικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό κορμό της μετεπαναστατι-
κής Ελλάδος. Το ανά χείρας τεύχος επιζητεί να προσεγγίσει το θέμα.   

Νίκιας Λούντζης, Πρόεδρος 
 «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων» 

 

                                                                                                 

2. Γ. Λεωτσάκος, Λύχνος υπό τον Μόδιον, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρή-
της, 1999, σ. 30. 
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ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ 

Σύνοψη Συμποσίου Εορτασμού των 150 χρόνων 
της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα1 

Ενώ είναι γενικά γνωστό ότι η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλά-
δα επέφερε σημαντικές αλλαγές σε όλο το φάσμα των τοπικών κοι-
νωνικών δραστηριοτήτων, οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών δεν 
έχουν μελετηθεί σε βάθος, ιδίως σε ό,τι αφορά την επτανησιακή λο-
γοτεχνία του 19ου αιώνα. Έτσι λοιπόν τα πρακτικά του «Συμποσίου 
εορτασμού των 150 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με την 
Ελλάδα» αποτελούν μια καίρια συμβολή στη μελέτη τόσο των άμε-
σων αλλαγών που επέφερε η Ένωση όσο και των επιπτώσεών τους 
σε βάθος χρόνου. Μάλιστα αυτή η μελέτη, ανεξάρτητα από το γεγο-
νός ότι κάποιες ανακοινώσεις του συμποσίου είχαν περισσότερο ε-
ρευνητικό προσανατολισμό, ενώ άλλες συγκεφαλαίωσαν στο επίπε-
δο της επιστημονικής εκλαΐκευσης στοιχεία διάσπαρτα στην προη-
γούμενη έρευνα, εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα, καλύπτοντας πολλές 
και ποικίλες όψεις του επτανησιακού βίου πριν και μετά την Ένωση: 
την πολιτική και τη διπλωματία (Νίκος Γ. Μοσχονάς, Σπυρίδων Γ. 
Πλουμπίδης), την οικονομία στη σχέση της με την κοινωνία (Ευάγ-
γελος Πρόντζας), το δίκαιο (Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη), την 
Εκκλησία (Δέσποινα Στ. Μιχάλαγα), την εκπαίδευση (Νίκος Κ. 
Κουρκουμέλης), τη σεισμική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις της 
(Διονύσης Ζ. Βίτσος, Βασιλική Κουσκουνά), την αρχιτεκτονική (Μι-
χαήλ Σταματάκης, Χαράλαμπος Βασιλάτος) και τη λογοτεχνία (Θεο-
δόσης Πυλαρινός). Από τη συνανάγνωση των ανακοινώσεων στα α-
νά χείρας πρακτικά του συμποσίου νομίζω ότι διακρίνεται η αλλη-
                                                                                                 

1. Το παρόν κείμενο περιέχει την καταληκτική ομιλία του γράφοντος στο 
Συμπόσιο για τον Εορτασμό των 150 χρόνων από την Ενωση των Επτανήσων με 
την Ελλάδα, που διεξήχθη στο Ιδρυμα Θεοχαράκη στις 22 Μαΐου 2014. 
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λενέργεια των διαφόρων όψεων του επτανησιακού βίου στη μακρά 
διαδικασία των αλλαγών που προκάλεσε η Ένωση.  

Ο στόχος μου, στη συνέχεια, σε αυτή τη σύντομη σύνοψη είναι, 
επικεντρωμένος στο ερευνητικό μου πεδίο, τη νεοελληνική λογοτε-
χνία, να  αποτιμήσω συνοπτικά την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται σήμερα η μελέτη της επτανησιακής ποίησης του 19ου αιώνα, 
στους βασικούς άξονές της. Αυτή η αποτίμηση έχει νόημα να γίνει 
εδώ, καθώς σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την εξέταση των συνε-
πειών της Ένωσης. Θα υπενθυμίσω μια σειρά από παλαιότερες ε-
πισημάνσεις μου που τότε διατυπώθηκαν ως ερευνητικά ζητούμενα 
και τώρα τίθενται ως ερωτήματα, για να αναρωτηθούμε αν και κα-
τά πόσο αυτά τα ζητούμενα τροφοδοτήθηκαν από την ερευνητική 
παραγωγή των τελευταίων ετών ή και δεκαετιών.  

Πρώτο ζητούμενο-ερώτημα: Έχει μάλλον επικρατήσει τις τε-
λευταίες δεκαετίες η αντίληψη ότι η επτανησιακή ποίηση του 19ου 
αιώνα αποτέλεσε το πεδίο των περισσότερο αυθεντικών και σημα-
ντικών εφαρμογών του ελληνικού ρομαντισμού, σε συνδυασμό με 
τη διαπίστωση ότι βασικό ή και ειδοποιό γνώρισμα του επτανησια-
κού ποιητικού ρομαντισμού είναι η ιδανικότητα ή ο ιδεαλισμός, 
διαμορφωμένα από τις τοπικές κοινωνικοπολιτικές και πνευματικές 
συνθήκες.2 Το πρώτο, λοιπόν, ζητούμενο-ερώτημα είναι: Περιορί-
ζοντας το πεδίο αναφοράς μας στον πυρήνα της λεγόμενης «επτα-
νησιακής σχολής», δηλαδή στον Σολωμό και τους «σολωμικούς»/ 
«μετασολωμικούς ποιητές», μήπως θα σχηματίζαμε μια πληρέστε-
ρη γενική εικόνα του τεχνοτροπικού στίγματός τους, αν το αντι-
λαμβανόμασταν ως απόρροια της συνενέργειας ή της όσμωσης του 
ρομαντισμού και ενός ιδιότυπου επτανησιακού κλασικισμού, με 
βαθιές ρίζες στο παρελθόν αλλά και ισχυρά ερείσματα για αρκετό 
                                                                                                 

2. Βλ. σχετικά τη μελέτη μου, «Η επτανησιακή ποιητική σχολή και ο επτα-
νησιακός ρομαντισμός» στο: Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 
2002, Πρακτικά, τόμ. Α΄, Πρώτο Τμήμα, Ζητήματα πολιτισμικής Ιστορίας, Ε-
ταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2004, σ. 279-288. Επεξεργασμένη ανα-
δημοσίευση στο βιβλίο μου: Oι Eπτανήσιοι και ο Σολωμός. Όψεις μιας σύνθετης 
σχέσης (1820-1950), Eκδόσεις Kαστανιώτη, Αθήνα 2001, 20062, 20083 (έκδοση 
συμπληρωμένη), σ. 457-472. 
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καιρό ακόμα; Δεν θεωρώ το ερώτημα αβάσιμο, ιδίως στην προο-
πτική της εξέτασης του έργου των λεγόμενων «σολωμικών»/ «με-
τασολωμικών» ποιητών: Τι είδους και τι ποιότητας είναι στην πε-
ρίπτωσή τους ο ρομαντισμός (γενικά χαρακτηριζόμενος, στη βάση 
των ευρωπαϊκών προτύπων του, ιδίως από την ανανεωτική, ρηξικέ-
λευθη ως προς το ποιητικό παρελθόν διάθεση των θιασωτών του), 
αν σκεφτούμε ότι ποιητές όπως ο Μαρκοράς και ο Τυπάλδος χαρα-
κτηρίστηκαν, στις καλύτερες γι’ αυτούς περιπτώσεις της αποτί-
μησής τους από την κριτική, ως δημιουργικοί αντιγραφείς του Σο-
λωμού; Με άλλα λόγια, πώς συμβιβάζεται η ρομαντική, σολωμική 
στην ποιητική σύλληψη και εκτέλεσή της, ποιητική θεωρία και 
πράξη αυτών των ποιητών με τον εξόφθαλμο «κλασικισμό» τους, 
δηλαδή τη γραφή των ποιημάτων τους ως δημιουργικών μιμητών 
που αντιμετωπίζουν το σολωμικό ποιητικό παράδειγμα ως ανυπέρ-
βλητο πρότυπο ποιητικής γραφής και συνέχειας; Και ένα κρίσιμο 
συναφές ερώτημα: Σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους η τεχνο-
τροπική ταυτότητα της επτανησιακής ποίησης του 19ου αιώνα, μια 
ταυτότητα μείξης του ρομαντισμού με τον κλασικισμό, επηρεάστη-
κε από τις τοπικές πολιτικοκοινωνικές συνθήκες; 

Δεύτερο ζητούμενο-ερώτημα: Καθώς ο όρος «επτανησιακή σχο-
λή» προσέλαβε ουσιαστικά την έννοια της «σολωμοκεντρικής σχο-
λής», λειτούργησε σε αξιολογική αντιδιαστολή με την αθηναϊκή (α-
κριβέστερα ελλαδική) ποίηση της πρώτης πεντηκονταετίας του ελ-
ληνικού κράτους. Έτσι όχι μόνο σχηματίστηκε και παγιώθηκε το 
πολωτικό σχήμα «καλή» επτανησιακή σχολή-ποίηση από τη μια με-
ριά, «κακή» αθηναϊκή σχολή-ποίηση από την άλλη, αλλά και παρα-
ποιήθηκε η εικόνα της διάδοσης του ρομαντισμού στην ελληνική 
ποίηση του 19ου αιώνα. Γιατί; Επειδή ένα αξιοσημείωτο μέρος της 
επτανησιακής ποιητικής παραγωγής, εκείνο που δεν ανταποκρινόταν 
στα πάσης φύσεως κριτήρια συγκρότησης της σολωμοκεντρικής 
«σχολής» και επίσης συνδέθηκε λιγότερο ή περισσότερο με τον 
γλωσσικό αρχαϊσμό, έμεινε στην αφάνεια.3 Αναρωτιέμαι λοιπόν: Αν 
                                                                                                 

3. Βλ. σχετικά στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου Oι Eπτανήσιοι και ο 
Σολωμός. Όψεις μιας σύνθετης σχέσης (1820-1950), ό.π., σ. 98-138, την ενότη-
τα «Ο γλωσσικός αρχαϊσμός στην επτανησιακή ποίηση του 19ου αιώνα». Βλ. 
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αυτά τα λησμονημένα επτανησιακά ποιητικά έργα απασχολούσαν τη 
φιλολογική έρευνα, μήπως άλλαζαν αφενός οι όροι εξέτασης των 
επαφών ανάμεσα στην επτανησιακή και την ελλαδική ποίηση του 
19ου αιώνα, αφετέρου οι προϋποθέσεις για τη μελέτη των ρομαντι-
κών ιχνών στο σύνολο της επτανησιακής ποιητικής παραγωγής; 

Τρίτο ζητούμενο-ερώτημα: Αρκετές πρόσφατες εργασίες σύγ-
χρονων μελετητών με θέμα όχι μόνο την επτανησιακή ποίηση του 
19ου αιώνα, αλλά και της κριτικής του τόπου της και της εποχής της, 
υποδεικνύουν, λιγότερο ή περισσότερο, ότι το κέντρο βάρους της 
εξέτασης πρέπει να μετατεθεί από τα αισθητικά και τεχνοτροπικά 
χαρακτηριστικά των ποιητών και των έργων τους στις κοινωνικοπο-
λιτικές συνθήκες και τους ιδεολογικούς όρους που επηρέασαν τη 
διαμόρφωση αμφότερων. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τις σοβαρές 
αλλαγές που συνέβησαν στα Επτάνησα μετά την Ένωση με τον ε-
θνικό κορμό σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων 
(στην πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό), μπορούμε να παρα-
τηρήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις σημαντικές διαφορές της προε-
νωσιακής από τη μεταενωσιακή (ή μεθενωτική) περίοδο της επτα-
νησιακής λογοτεχνίας. Γι’ αυτό παλαιότερα, στη βάση κυρίως κρι-
τηρίων που συνδέονται με την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών, 
πρότεινα η επτανησιακή ποίηση του 19ου αιώνα να διακριθεί σε δύο 
περιόδους, την προενωσιακή και τη μεταενωσιακή.4 Μήπως, λοιπόν, 
ωρίμασαν οι συνθήκες ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο τη μελέτη 
ιστορικοκοινωνικών παραμέτρων που επηρέασαν τη διαμόρφωση 
του ποιητικού φαινομένου, παραμέτρων που επίσης σκιάστηκαν από 

                                                                                                                                                                                                                                              

επίσης τη μελέτη της Θάλειας Ιερωνυμάκη, «Η καθαρεύουσα στην ποίηση των 
Επτανησίων (19ος αι.): Ειδολογία και ιδεολογία», στο βιβλίο: Θ΄ Πανιόνιο Συ-
νέδριο, Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010, Πρακτικά, τόμ. Β΄ (επιμ. Αλίκη Δ. Νικηφό-
ρου), Εταιρεία Παξινών Μελετών, Παξοί 2014, σ. 403-419. 

4. Βλ. τη μελέτη μου, «Η επτανησιακή ποίηση πριν και μετά την Ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα», στο: Επιστημονικό συνέδριο. Η Ένωση της Επτανή-
σου με την Ελλάδα 1864-2004. Πρακτικά, τόμ. Β΄, Ιδεολογία – Πολιτισμός, Βουλή 
των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2006, σ. 133-141. Ομοίως, στο Θέμα-
τα Λογοτεχνίας 27 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2004), σ. 61-68. Επεξεργασμένη 
αναδημοσίευση στο βιβλίο μου: Oι Eπτανήσιοι και ο Σολωμός, ό.π., σ. 473-486. 
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το ενοποιητικό σχήμα της «επτανησιακής σχολής»; Ο επιλεκτικός 
εμπλουτισμός των μεθοδολογικών εργαλείων μας θα μπορούσε να 
γίνει με εκείνα άλλων επιστημονικών κλάδων, όπως της ιστορίας της 
λογοτεχνίας στις εκσυγχρονισμένες θεωρήσεις της, των κοινωνικών 
επιστημών και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. 

Το τέταρτο και τελευταίο ζητούμενο-ερώτημα, σαφώς υποδεέ-
στερο σε σχέση με τα τρία προηγούμενα, τίθεται στο σημείο αυτό ως 
σύνδεσμος με ό,τι σκοπεύω να επισημάνω ευθύς στη συνέχεια. Έχει 
νόημα να ξαναπιάσουμε το νήμα τού επαναλαμβανόμενου πολλές 
φορές στο παρελθόν ερωτήματος ποια είναι η υφολογική σχέση των 
«σολωμικών»/ «μετασολωμικών» ποιητών με την ποίηση του δα-
σκάλου τους Σολωμού, εστιάζοντας, π.χ., την προσοχή μας στο έργο 
ποιητών όπως ο Ιούλιος Τυπάλδος και ο Γεράσιμος Μαρκοράς και 
ανατροφοδοτώντας ίσως έτσι τον προβληματισμό μας ως προς το 
θέμα αν και κατά πόσο αυτοί αφομοίωσαν στοιχεία της σολωμικής 
ποίησης, της πρώιμης και της ώριμης;5 

Τοποθέτησα στο σημείο αυτό το τελευταίο ζητούμενο-ερώτημα, 
γιατί συνδέεται με μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, παρατήρηση ενδει-
κτική των κατευθύνσεων της έρευνας σήμερα, παρατήρηση την ο-
ποία επίσης θα διατυπώσω ως ερώτημα με τρόπο μάλλον προκλητι-
κό, για να συμπεριλάβω στον καταλογισμό των ευθυνών και τον ε-
αυτό μου: Μήπως η επικέντρωση ή και η αγκίστρωση της έρευνάς 
μας σε ό,τι θα ονομάζαμε σολωμοκεντρισμό (και, δευτερευόντως, 
καλβοκεντρισμό) υποκρύπτει την αδράνεια ή την αβελτηρία μας; 
Μήπως, με άλλα λόγια, εδώ και καιρό, οι μελετητές της επτανησια-
κής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα κατά βάση λίγο πολύ επαναλαμβά-
νουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, τα ίδια και τα ίδια, επάνω σε ένα 

                                                                                                 

5. Το θέμα αυτό εξέτασα στη μελέτη μου, «Ο σολωμισμός των Επτανησιών 
“σολωμικών ποιητών” (Πρόδρομη ανακοίνωση)», ανακοίνωση στο Η΄ Διεθνές 
Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα, 21-25 Μαΐου 2006, Πόρφυρας 120 (Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 2006), σ. 313-320, και σε επεξεργασμένη και εμπλουτισμένη μορ-
φή στο βιβλίο: Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα, 21-25 Μαΐου 2006, 
Πρακτικά, τόμ. IV/A, Επτανησιακός Πολιτισμός (Μέρος Α΄), Εταιρεία Κυθη-
ραϊκών Μελετών, Αθήνα 2009, σ. 102-112. Αναδημοσίευση επίσης στο βιβλίο 
μου Oι Eπτανήσιοι και ο Σολωμός., ό.π., σ. 487-503. 
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ήδη υπάρχον, πολύ ευρύ και σε μεγάλο βάθος χαρτογραφημένο πε-
δίο; Παρατηρώ, επίσης, ότι η διασπορά της χρήσης του όρου «επτα-
νησιακότητα» σε μια χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον 18ο 
αιώνα και φτάνει σχεδόν στις μέρες μας (η διασπορά αυτή εντοπίζε-
ται στα πρακτικά των πρόσφατων πανιονίων συνεδρίων) θέτει το 
ζήτημα των ορίων της επτανησιακότητας. Με άλλα λόγια, και σε 
ό,τι αφορά οπωσδήποτε τη λογοτεχνία, ο όρος είναι λειτουργικός και 
έχει νόημα να χρησιμοποιείται μόνο όταν προσδιορίζεται μέσα σε 
έναν σαφώς περιγραμμένο, με κριτήρια κυρίως πολιτισμικά, χωρο-
χρόνο. Τέτοια όρια είναι, π.χ., το 1821 ως έτος έναρξης της επανά-
στασης ή το 1864 ως το έτος ενσωμάτωσης των Επτανήσων στο ε-
θνικό κράτος. Διαφορετικά, αν θεωρούμε ενταγμένους αδιακρίτως 
στην «επτανησιακότητα» τόσο τον Σολωμό και τον Μαρκορά, όσο 
και τους ποιητές της γενιάς του 1970 που έχουν επτανησιακή κατα-
γωγή ή και ενδεχομένως έζησαν στα Επτάνησα, γίνεται φανερό ότι 
δεν υπάρχει κανένα σοβαρό κριτήριο ιστορικογραμματολογικής τά-
ξης για να κάνουμε λόγο για «επτανησιακή λογοτεχνία». 

Τέλος, θα σχολιάσω ακροθιγώς, όχι πια ως ζητούμενο-ερώτημα, 
αλλά με το αίσθημα δυσάρεστης απορίας, την εκδοτική εικόνα της 
επτανησιακής ποίησης του 19ου αιώνα. Αναρωτιέμαι, π.χ., γιατί στη 
γνωστή σε όλους μας σειρά του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ου-
ράνη έχουν περιληφθεί την τελευταία δεκαετία εκδόσεις Αθηναίων 
ποιητών της ίδιας με την εξεταζόμενη εδώ περίοδο, όπως του Σπυρί-
δωνα Βασιλειάδη το 2003, του Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου το 
2006 και του Παναγιώτη Σούτσου το 2008,6 ενώ οι περιλαμβανόμε-
νες στην εν λόγω σειρά εκδόσεις έργων τριών Επτανησίων ποιητών, 
του Κάλβου, του Μαρκορά και του Μαβίλη, χρονολογούνται πλέον 

                                                                                                 

6. Βλ., αντιστοίχως, Σπ. Ν. Βασιλειάδης, Αττικαί νύκτες. Επιλογή από το λο-
γοτεχνικό και κριτικό του έργο, Φιλολογική επιμέλεια Λίτσα Χατζοπούλου, Ί-
δρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2003, Δ. Παπαρρηγόπουλου, Ποιή-
ματα, Φιλολογική επιμέλεια Ελένα Κουτριάνου, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη, Αθήνα 2006, Παναγιώτη Σούτσου, Ρομαντικά δράματα (Ο Οδοιπόρος 
1831, Ο Μεσσίας 1939, Ο Άγνωστος 1842), Φιλολογική επιμέλεια Βάλτερ 
Πούχνερ, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2008. 
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στα μακρινά μας έτη 1988 οι δύο πρώτες και 1990 η τρίτη.7 Άραγε, 
σκέφτομαι, δεν θα είχε ενδιαφέρον να εκδώσει κανείς την, κατά τη 
γνώμη μου λαμπρή, μετάφραση της Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ (La 
Gerusalemme liberata) του Torquato Tasso από τον Ιούλιο Τυπάλδο 
στην πλήρη μορφή της και σε φιλολογική έκδοση;8 ΄Η, άραγε, κρί-
νουμε ότι η έκδοση των λεγόμενων Απάντων του Πολυλά από τον 
Γεώργιο Βαλέτα (1950 και 1959),9 όπως και οι εκδόσεις των Απά-
ντων του Ιουλίου Τυπάλδου (1953 και 1968) και των Ευρισκομένων 
έργων του Γεωργίου Τερτσέτη (1984) από τον Ντίνο Κονόμο10 κα-
λύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις, θεωρημένες από τη σκοπιά τόσο 
της πληρότητας και της εγκυρότητας του κειμενικού σώματος, του 
πρωτογενούς υλικού και του φιλολογικού περικειμένου του, όσο και 
από τη σκοπιά της εκδοτικής μεθοδολογίας; 

Τα παραπάνω ζητούμενα-ερωτήματα, αποσκοπώντας να έχουν 
κριτικό, αναστοχαστικό ή και αναθεωρητικό χαρακτήρα, μπορούν 
κατά τη γνώμη μου να εκτιμηθούν ως τα σημερινά κύρια desiderata 
της φιλολογικής έρευνας γύρω από την επτανησιακή λογοτεχνία του 
19ου αιώνα. 
                                                                                                 

7. Βλ., αντιστοίχως, Ανδρέα Κάλβου, Ωδαί, Φιλολογική επιμέλεια Στ. Διαλη-
σμάς, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1988, Γεράσιμου Μαρκορά, 
Ποιήματα, Φιλολογική επιμέλεια Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Ίδρυμα Κώστα και 
Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1988, Λορέντζου Μαβίλη, Τα ποιήματα, Φιλολογική επι-
μέλεια Γ. Γ. Αλισανδράτος, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1990. 
Γνωρίζω ότι έκδοση των κριτικών κειμένων του Πολυλά για τη σειρά του Ιδρύ-
ματος Κώστα και Ελένης Ουράνη ετοιμάζει ο Θεοδόσης Πυλαρινός. 

8. Τη μετάφραση των πρώτων 11 από τα 20 «άσματα» (canti) του έργου βλ. 
στην έκδοση Ιούλιος Τυπάλδος, Άπαντα, Επιμέλεια-εισαγωγή: Ντίνος Κονόμος, 
Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών, [Αθήνα 1968], σ. 259-402.· 

9. Βλ. Ιάκωβος Πολυλάς, Άπαντα τα λογοτεχνικά και κριτικά, Αναστύλωσε 
Γ. Βαλέτας, Αθήνα: «Πηγή», 1950, Ιάκωβος Πολυλάς, Άπαντα τα λογοτεχνικά 
και κριτικά, Αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, , Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα:  Εκ-
δόσεις Νίκα, 19592, (έκδοση συμπληρωμένη). 

10. Βλ. Ιούλιος Τυπάλδος, Άπαντα. Ποιήματα, πεζά, γράμματα, μεταφράσμα-
τα, ιταλικά, Αναστύλωσε Ντίνος Κονόμος, Αθήνα: «Πηγή», 1953, Ιούλιος Τυ-
πάλδος, Άπαντα, Επιμέλεια-εισαγωγή: Ντίνος Κονόμος, Άπαντα των Νεοελλή-
νων Κλασσικών [Αθήνα 1968], Ντίνος Κονόμος, Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα 
ευρισκόμενα έργα του, Εκδ. Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1984. 
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Ζάκυνθος, 24 Αυγούστου 1953, Προσευχή στη λιτανεία του Αγίου Διονυσίου 
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΧ. ΒΙΤΣΟΣ 

Οι σεισμοί στο Ιόνιο: 
Αιτία για κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις 

«Η ιστορία της Ζακύνθου είναι η ιστορία των σεισμών της», γράφει 
ο Διονύσης Ρώμας, εννοώντας πως οι κοινωνικές και οι πολιτισμι-
κές ανακατατάξεις που επέρχονται μετά από κάθε σεισμό, είναι λι-
γότερο ή περισσότερο καθοριστικές για την ιστορική εξέλιξη του 
νησιού, αλλά και των υπολοίπων Επτανήσων, που, λίγο τη γεωλο-
γική τους διαμόρφωση αν δει κανείς, θα καταλάβει πόσο οι σεισμοί 
συνετέλεσαν σε αυτήν, συνεπώς και στην κοινωνική και στην πολι-
τισμική διαμόρφωση. 

Ο σεισμός είναι ο ολέθριος όσο και μυστηριώδης ως προς τις 
κάθε φορά προθέσεις του επισκέπτης, που δεν ξέρεις πότε θα φανεί 
και τι θα αφήσει πίσω του όταν φύγει, ένα φυσικό φαινόμενο, που 
όπως ωραία γράφει ο Διονύσιος Μινώτος:  

«απασχόλησε το ελληνικό πνεύμα από το απώτατο παρελθόν και 
οι παρατηρήσεις των ειδικών θεμελίωσαν επιστήμες, ενώ των  
απλών ανθρώπων έγιναν μύθοι που παραδόθηκαν από γενιά σε 
γενιά».  

Όσοι πέρασαν από τα Επτάνησα, από τους κατά καιρούς ισχυρούς 
της Ευρώπης, τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή με τον Χαϊρεντίν 
Μπαρμπαρόσα μέχρι και … τον Άγιο Ουζακώφ, άλλοι έκτισαν, 
άλλοι ισοπέδωσαν, άλλοι και τα δύο. Κανένας τους όμως δεν προ-
κάλεσε μεγαλύτερες καταστροφές από ό,τι ο Εγκέλαδος.  

Είναι μάλλον σίγουρο πως ο σεισμός που προκάλεσε τον κατα-
ποντισμό της αρχαίας πόλης Ελίκης το 373 π.Χ., στην Αχαΐα, θα 
ήταν ιδιαίτερα οδυνηρά αισθητός στο Ιόνιο, όπως έγινε ιδιαίτερα 
αισθητός στον Πολιτισμό, αφού ενέπνευσε στον Πλάτωνα την ι-
στορία της χαμένης Ατλαντίδας. 
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Και τον μεν φόβο των επιδρομέων μπορούσαν οι κάτοικοι του 
Ιονίου να απαλύνουν χτίζοντας κάστρα και οχυρά ή αποδεχόμενοι 
με πανηγυρισμούς τις Προστασίες, όμως το φόβο του σεισμού με 
τίποτα δεν μπορούσαν, με τίποτα δεν μπορούν να ξεγελάσουν. Ε-
πόμενο είναι αυτός ο απόλυτος φόβος να επηρρεάζει και την ιδιο-
συγκρασία και τις πάσης φύσεως αποφάσεις τους, να τους προκα-
λεί φερειπείν τη φιλοπαίγμονα όσο και σαρκαστική μόνιμη διάθεσή 
τους, αφού ο Εγκέλαδος φροντίζει καθημερινά σχεδόν να τους υ-
πενθυμίζει πως τα σπίτια είναι προσωρινά και η ζωή είναι μικρή.  

Οι επόμενοι ομιλητές θα αναφερθούν αναλυτικά και …ονομα-
στικά στους καταστροφικούς σεισμούς του Ιονίου, που κατά μέσον 
όρο μας κάνουν βίζιτα δύο φορές τον αιώνα. 

Εγώ κλήθηκα να μιλήσω για το πόσο οι σεισμοί υπήρξαν αιτία 
για κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις στο χώρο του Ιονί-
ου. Και μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για το θέμα αυτό σε 
ένα ακροατήριο που είτε έζησε έναν από τους μεγαλύτερους σει-
σμούς, εκείνον του 1953, ισχύος 7,2 Ρίχτερ, είτε τον απόηχό του 
και τις επιπτώσεις του. Πόσο μάλλον που αυτό πρέπει να το κάνω 
μέσα σε ένα τέταρτο. 

Το πόσο καταστροφικός για την Ζάκυνθο ήταν αυτός ο σει-
σμός φαίνεται από τη διατύπωση στην ανταπόκριση μιας αθηναϊ-
κής εφημερίδας: «Όμως άλλες καταστροφές, δεν πρόκειται να γί-
νουν, αφού τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο...». 

Αλλά και από το ότι όλα τα γεγονότα του ταραχώδους 20ου αι-
ώνα ήλθαν στο χώρο του Ιονίου σε δεύτερη μοίρα μετά το ’53 και 
από εκείνη τη στιγμή εκεί όλα δεν ορίζονται ως «προπολεμικά» και 
«μεταπολεμικά», «προεμφυλιακά» και «μετεμφυλιακά», «προδι-
κτατορικά» ή «μεταδικτατορικά», όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
αλλά ως «προσεισμικά» και «μετασεισμικά». Ο πόνος για όσα χά-
θηκαν –455 νεκροί, 28.000 κτίρια χάθηκαν και ένας λαμπρός ιδιαί-
τερος πολιτισμός αιώνων– παραμένει ολοζώντανος μέχρι σήμερα 
και η πρωτοφανής για τα Επτάνησα γενικευμένη ευμάρεια που ε-
πέφερε ο τουρισμός δεν στάθηκε ικανός να τον απαλύνει. 

Κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να θεωρήσει ως σημαντικότερες α-
νακατατάξεις μετά από έναν σεισμό. Εκείνες στην οικονομία, εκεί-
νες στο πολιτισμό ή εκείνες στην ψυχή των σεισμοπλήκτων και 
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των απογόνων τους. 
Το σκηνικό μετά έναν καταστροφικό σεισμό είναι τρομακτικό: 

Ακόμα κι αν κάποιος επέζησε και δεν έχασε συγγενείς, υφίσταται 
το μεγάλο σοκ να στέκεται και να αντικρίζει τα συντρίμμια του 
σπιτιού του και να συνειδητοποιεί ότι έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 
την περιουσία του, τα πράγματα που έχουν για αυτόν αξία, αλλά 
και τη μέχρι τότε ζωή του, και την κοινωνία του, και τις συνήθειες 
της καθημερινότητάς του. Και γύρω του να έχει επέλθει σωρεία 
φυσικών ανακατατάξεων, όπως εδαφικές κατολισθήσεις, ρευστο-
ποιήσεις του εδάφους, υψομετρικές μεταβολές, γένεση κυμάτων ή 
μεταβολές στις πηγές των υδάτων, αλλά και καταστροφές δικτύων 
συγκοινωνιών, επικοινωνιών, ηλεκτρισμού, ύδρευσης κλπ. Και 
στην περίπτωση του 1953 και πυρκαγιά που αποτελείωσε ό,τι άφη-
σε ο σεισμός. 

Στους τομείς του συναισθήματος, του σώματος, της διανόησης 
και της συμπεριφοράς εμφανίζονται τα λεγόμενα μετατραυματικά 
στρες. Οι ειδικοί λένε πως η κατάθλιψη είναι επίσης συχνή μετά το 
σεισμό, επηρεάζοντας μέχρι και το 72% του πληθυσμού. 

Κι όμως όλοι καλούνται να ζήσουν το μέλλον κάτω από τις νέ-
ες, τις τραγικές συνθήκες. Οπότε άλλο δεν απομένει παρά η προ-
σαρμογή. Και οι ανακατατάξεις ξεκινούν παντού. Οι αποκατάστα-
ση των ζημιών κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ο Ανδρέας Λασκα-
ράτος θρηνεί για την αγαπημένη κατοικία του, που γκρεμίστηκε 
στους σεισμούς του 1867:  

«Τότες όμως βρισκόμουνα σε τέτοιες συνθήκες, που δεν μπορούσα 
να σκεφθώ, παρά τις επείγουσες ανάγκες της οικογένειάς μου, και 
το φτωχό μου σπιτάκι [...] εγκαταλείφθηκε να ερειπωθεί».  

Στις κοινωνικές εξελίξεις του τόπου ο σεισμός βάζει καθοριστικά 
το στίγμα του, από μείζονος μέχρι και ελάσσονος πολιτισμικής ση-
μασίας θέματα:  

«Ένα πράγμα που μ’ έβαζε σε συλλογισμό και δεν μπορούσα να κα-
ταλάβω», γράφει ο Διονύσης Ρώμας, «ήταν η ολοκληρωτική απου-
σία μερικών ευρωπαϊκών στυλ (επίπλων, σκευών κ.τ.λ.) από τ’ αρ-
χοντικά του Τζάντε και, αντίθετα πάλι, η πληθώρα επίπλων ορισμέ-
νης άλλης εποχής. […] Σήμερα το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει για 
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μένα. Η πληθώρα επίπλων ενός στυλ δείχνει ότι προηγήθηκε γενική 
σχεδόν καταστροφή των προηγουμένων και ομαδική ανανέωση». 

Όμως μέσα σε όλα αυτά οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι ο μόνος 
δρόμος για να επιβιώσουν είναι οι άλλοι άνθρωποι. Την ανάγκη της 
αλληλεγγύης διαπίστωσαν από την πρώτη στιγμή του σεισμού του 
1953 οι Επτανήσιοι και από τότε θα την κάνουν στοιχείο της υπό-
λοιπης ζωής τους, αλλά και αναφορά στις διηγήσεις που θα κάνουν 
στα παιδιά τους, με άλλα λόγια στοιχείο της αναταγμένης με την 
πάροδο του χρόνου κοινωνίας τους. Ίσως για αυτό σήμερα τα Ε-
πτάνησα έχουν σε τόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τους οι-
κονομικούς μετανάστες, ίσως για αυτό τα ΜΜΕ προ καιρού είχαν 
να το λένε με πόση φροντίδα υποδέχθηκαν οι ζακυνθινοί κάποιους 
από αυτούς που το σαπιοκάραβο αυτού που τους μετέφερε, εξόκει-
λε έξω από την Ζάκυνθο. 

Η ανάγκη του ανθρώπου για καλλιτεχνική έκφραση προσανα-
τολίζεται αναλόγως. Οι εικόνες της καταστροφής, καταγεγραμμέ-
νες από το φακό των καλλιτεχνών φωτογράφων (πχ. του Μαρίνου 
Κοσμετάτου), αλλά και των φωτορεπόρτερ, Ελλήνων και ξένων, 
δεν έγιναν μόνο αδιάψευστοι μάρτυρες της απελπιστικής κατάστα-
σης στην οποία βρέθηκαν τα νησιά μας εκείνες της μέρες, αλλά 
βρίσκονται στα μουσεία (Κοργιαλένειο), έχουν περιληφθεί σε εκ-
δόσεις λευκωμάτων κλπ. Στην πορεία δηλαδή της εξέλιξης των έρ-
γων καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας ενός σεισμόπλη-
κτου τόπου, στην εικαστική δημιουργία, τη λογοτεχνία, τη φωτο-
γραφία, τη μουσική κλπ. έρχεται αναγκαστικά, όσο και απαραίτητα 
να προστεθεί και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη καταστροφή 
από το σεισμό και να πάρει τη θέση μιας άλλης θεματολογίας, 
ποιος ξέρει ποιας, που θα αναπτυσσόταν, αν δεν γινόταν ο σεισμός. 
Όχι μόνο ως έκφραση του γεγονότος, αλλά για να επηρεάσει, όπως 
είναι φυσικό, και τα έργα τέχνης του μέλλοντος και την έκφραση 
δημιουργών που δεν έζησαν το σεισμό.  

Στα χρόνια που επακολούθησαν τους σεισμούς του 1953, εμ-
φανίστηκε μια μεγάλη προσπάθεια καταγραφής του χαμένου ιόνιου 
πολιτισμού, αλλά, παράλληλα, και μελέτης του με αφορμή τα ενα-
πομείναντα σπαράγματά του, τόσο από φορείς που συστάθηκαν ει-
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δικά, όσο και από μεμονωμένους μελετητές. Κι αν κρίνουμε από 
άλλες περιοχές της χώρας που στην ίδια χρονική περίοδο οι ανάλο-
γες καταγραφές είναι πολύ λιγότερες, μάλλον δεν θα είχαμε τα α-
πτά αποτελέσματά της σε βιβλία, λευκώματα, DVD κλπ. Αν δεν 
υπήρχε δηλαδή η απώλεια που μας ξυπνούσε τη συναίσθηση του 
χρέους της διάσωσης σε ό,τι απέμεινε. 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη απώλεια από τους σεισμούς είναι το 
μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης που θα δημιουργηθεί αμέσως μετά. 
Όχι μόνο μετά από του σεισμούς του 1953, αλλά και από τους 
προηγούμενους. Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Χουλιαράς 
λέει πως ποτέ μέχρι τότε δεν ήταν μεγαλύτερα τα κύματα των προ-
σφύγων που εγκατέλειψαν τα νησιά του Ιονίου, ύστερα από τους 
σεισμούς του 1766 και του 1767.  Όμως η φυγή του 1953, κυρίως 
σε Αθήνα και Πάτρα, όσο και προς Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρι-
κή, Αυστραλία πιθανόν να ήταν η μεγαλύτερη από όλες, αν σκεφτεί 
κανείς πως τώρα η σεισμική καταστροφή έρχεται να ολοκληρώσει 
την οικονομική καταστροφή που είχαν φέρει ο Πόλεμος και Εμφύ-
λιος. Οπότε σήμερα τα Επτάνησα δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και 
οι παροικίες που σχηματίστηκαν μετά τους σεισμούς του ’53 και 
των οποίων η μισή καρδιά βρίσκεται πίσω στο Ιόνιο.  

Αναφέρει χαρακτηριστικά, όσο και γλαφυρά, η λογοτέχνις 
Φραντζέσκα Κολυβά για τον μετανάστη Επτανήσιο:  

«[…] Εκεί στην τσιμεντούπολη τι να βρει να φάει; Ποτέ δεν κατα-
δέχτηκε το κοτόπουλο της Βοκτάς ή τα σφραγισμένα αυγά ημέρας, 
το παρθένο ελαιόλαδο της Ελαΐς και τη ρετσίνα της ταβέρνας.  
Όσοι έμειναν πίσω, τού στέλνανε τα χρειώδη τακτικά. Η μπότσα 
του κρασιού έστεκε πίσω από την πόρτα της κουζίνας κι ο ντενεκές 
με το λάδι έξω στο φωταγωγό. Για τις γιορτές είχε κρυμμένη τη 
βερντέα και βέβαια στο συρτάρι τη διεύθυνση του Ακτύπη για τη 
χριστοκουλούρα». 

Η ποιήτρια Μάχη Μουζάκη εγκαταλείποντας την Ζάκυνθο λίγες 
μέρες μετά τους σεισμούς, γράφει με ημερομηνία 31.8.1953: 

Νησί μου,  
πριν σ’ αφήσω  
ζητούσα να ’βρω κάτι,  
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κάτι ανέγγιχτο, απ’ το μαύρο  
χορό της γης!  
Παντού καπνοί, πέτρες, κλάμα!  
Να νάτο!  
[…] 
Νησί μου,  
Αγέραστη ομορφιά!  
Τί πήρ’ ακόμα από Σένα;  
Επήρα Σένα! Εσένα! 

Οι περισσότεροι όμως έμειναν πίσω να ξαναχτίσουν τη ζωή τους 
μέσα από τα ερείπια, να ξαναστήσουν την κοινωνία τους, ξεκινώ-
ντας από τα ιερά και τα όσια. Λίγες μόνο μέρες μετά τους σει-
σμούς, στις 24 Αυγούστου 1953 οι ζακυνθινοί λιτανεύουν όπως 
κάθε χρόνο τον Άγιό τους, μέσα στα ερείπια όμως πια. Ο λογοτέ-
χνης Νιόνιος Μελίτας παρατηρεί : 

«Κι η λιτανεία του Αγίου Διονυσίου, στις 24 Αυγούστου του 1953 
το απόγιομα, τούτο το νόημα έχει. Είναι ο πρώτος ίσως κρίκος 
που ένωσε το παλιό Ζάντε με την καινούργια Ζάκυνθο.» 

Η διαδικασία της ανοικοδόμησης, που κράτησε σχεδόν μια δεκαε-
τία, ήταν με πολλές δυσκολίες. Μια δεκαετία ήταν ελάχιστος χρό-
νος. Μια επίσημη μελέτη που συντάχθηκε λίγο πριν τους σεισμούς 
είχε αποφανθεί πως για να γίνουν τα Επτάνησα όπως ήταν θα 
χρειάζονταν 150 χρόνια. Κι όμως για άλλη μια φορά ο Διονύσιος 
Σολωμός επιβεβαιώθηκε και «Το χάσμα π’ άνοιξε ο σεισμός     
ε υ θ ύ ς  εγιόμισε άνθη!» 

Άλλοι λένε ότι οι σεισμοί του 1953 «έθαψαν» στα ερείπιά τους 
και τον πολιτισμό των νησιών με τη βίαιη διακοπή της αρχιτεκτο-
νικής και πολιτισμικής συνέχειας. Και για να πούμε μια κυνική α-
λήθεια ο Εγκέλαδος έδωσε στους επτανήσιους …άλλοθι για την 
καταστροφή των μνημείων της Αρχιτεκτονικής, γιατί δεν είναι κα-
θόλου απίθανο να τα γκρεμίζαμε οι ίδιοι αν αυτός δεν ερχόταν, 
όπως έγινε σε όλη την υπόλοιπη χώρα, για να κτίσουμε ό,τι κτίστη-
κε παντού στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια. 

Προκύπτουν όμως και τα εύλογα ερωτήματα: Πώς είναι δυνα-
τόν να χαμηλώσει το ύψος του πολιτισμού ενός τόπου από έναν 
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σεισμό; Και γιατί δεν χαμήλωσε αυτό το ύψος από τους τόσους 
προηγούμενους του 1953 σεισμούς; Και γιατί ο πολιτισμός της 
Κέρκυρας, που δεν γνώρισε σεισμούς το 1953 είναι επίσης πολύ 
πιο χαμηλά από ό,τι άλλοτε;   

Ήταν πολλοί αυτοί που μίλησαν μετασεισμικά για αναβίωση 
της παράδοσης. Και πολλοί την επιδίωξαν, αλλά πρόχειρα, επιφα-
νειακά και αβασάνιστα. Όμως αναβίωση του παρελθόντος δεν 
μπορεί να συμβεί. Το παλιό κομμάτι εντάσσεται στην σύγχρονη 
ζωή και δίνει χαρακτήρα στο δικό της πολιτισμό, που αναπτύσσει 
με τις δικές της δυνάμεις και να νέα δεδομένα. Το να χτίζεις κτίρια 
φερειπείν σαν τα σκηνικά του Εθνικού Θεάτρου στα ανεβάσματα 
του «Βασιλικού» του Αντωνίου Μάτεσι, δεν σημαίνει πως αναβιώ-
νεις τις δόξες της εποχής της Επτανήσου του 19ου αιώνα, αφού άν-
θρωποι και κοινωνικοί θεσμοί είναι πλέον διαφορετικοί. Γιατί αν 
θέλεις 19ο αιώνα, παράλληλα πρέπει να κυκλοφορείς με το κάρο, 
να πλένεις στη σκάφη, να γνέθεις, να μαγειρεύεις στη γωνιά, να 
φοράς κρινολίνα και να παντρεύεσαι με προξενιό και με τον παρ-
θενικό υμένα ακέραιο! 

Το τι θέση έδωσε ο σύγχρονος επτανήσιος σε ό,τι του άφησε ο 
σεισμός έχει να κάνει με το κατά πόσο αισθάνθηκε πως το έχει α-
νάγκη. Και αυτή η συναίσθηση έχει να κάνει με την παιδεία του, με 
άλλα λόγια με την κεντρική εξουσία, το εκπαιδευτικό σύστημα, την 
καθημερινή αισθητική. Κι αυτά άλλαξαν, όχι μετά το σεισμό, αλλά 
έναν αιώνα περίπου πιο πριν με την Ένωση, τα 150 χρόνια της ο-
ποίας γιορτάζουμε εδώ σήμερα, τότε που τα Επτάνησα υπήχθησαν 
κάτω από εξουσία διαφορετικής από τη μέχρι τότε νοοτροπίας.  

Σε μια επτανησιακή κοινωνία πλέον χωρίς πολλές αντιστάσεις 
στην κακογουστιά μπήκε ο ελληνικής εκδοχής τουρισμός, ή, όπως 
το λέει ο Νίκιας Λούντζης –που πρέπει να σημειωθεί πως είναι ο 
άνθρωπος που μετασεισμικά κατά κύριο λόγο αφιέρωσε προσωπι-
κό και κοινωνικό του έργο στη συστηματική καταγραφή και διά-
σωση των σπαραγμάτων του ζακυνθινού και του ευρύτερου επτα-
νησιακού πολιτισμού:  

«Η οικονομία έκτοτε μετατοπίστηκε σταδιακά από τον αστικό 
στον υπαίθριο χώρο και η ιδιομορφία του τοπικού πολιτισμού άρ-



ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΧ. ΒΙΤΣΟΣ 

22 

χισε να εκφυλίζεται. Επικράτησε, γενικότερα, η εσφαλμένη άποψη 
ότι ζητούμενο του τουρισμού αποτελούσε η χονδροειδής αναπαρα-
γωγή του τοπικού τους περιβάλλοντος και των τοπικών τους τρό-
πων διασκέδασης. Με αποτέλεσμα, αντί ο φιλοξενούμενος να έχει 
την εμπειρία της διαφορετικότητας, ο φιλοξενών να χάσει εκείνος 
τη διαφορετικότητά του». 

Η πλειοψηφία των Επτανησίων πιστεύει, ότι δεν απολαμβάνουν τις 
ίδιες ευκαιρίες που απολαμβάνουν άλλα μέρη της Ελλάδας. Ως πε-
ριοχή κι όχι ως άτομα, αφού οι Επτανήσιοι έχουν ισχυρή παρουσία 
του στην πολιτική και πνευματική ζωή της Ελλάδας. Παράλληλα οι 
Επτανήσιοι πολιτικοί, όπως και οι υπόλοιποι, θέτουν οι περισσότε-
ροι το προσωπικό τους συμφέρον ή την υπακοή στο κόμμα, ψηλό-
τερα από το κοινό συμφέρον του τόπου που εκπροσωπούν.  

Το όραμα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, όπως αυτό εκφράστη-
κε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ήταν η παρουσία της Ελλάδας 
στην Δύση. Τα Επτάνησα αποτελούν το μέρος του νέου Ελληνικού 
χώρου το οποίο ήταν ενεργό συστατικό της Δυτικής Ευρώπης από 
την εποχή λίγο μετά από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών μέχρι και 
την ένωσή τους με το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. Συμμετείχαν 
στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας διατηρώντας μία 
σχέση αμφίδρομη με αυτήν. Οπότε ήταν λογικό για την υλοποίηση 
του μεταπολιτευτικού οράματος για την Ελλάδα τα Επτάνησα, επι-
τέλους να αναβαθμιστούν με έμφαση στην κουλτούρα τους και να 
αποτελέσουν τον φυσικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ελλάδας και 
της υπόλοιπης Ευρώπης. Συνέβη το αντίθετο! Γιατί;  

Επειδή η πολιτική διακρίσεων και υποβάθμισης των Επτανή-
σων δεν ξεκινά από το μεταπολιτευτικό όραμα, αλλά στο όραμα 
του Νεοελληνικού Κράτους, όπου οι βασικότεροι πολιτικοί συντε-
λεστές ήταν, όχι η φιλοπατρία, αλλά ο εθνικισμός σαν μία τάση ε-
θνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, 
η οποία προϋπήρξε σαν έννοια της επανάστασης του 1821, αλλά 
αρθρώθηκε από τον Κωλέττη το 1844, οι φιλοδοξίες αναβίωσης 
του ορθόδοξου Βυζαντίου, η ρομαντική επιθυμία αναβίωσης της 
αρχαίας Ελλάδας των φιλελλήνων, οι επιδιώξεις των μεγάλων δυ-
νάμεων και τα μικροσυμφέροντα των ντόπιων παραγόντων. Κυρί-
ως η Μεγάλη Ιδέα. Η δημιουργία δηλαδή ενός κράτους με κέντρο 
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την Κωνσταντινούπολη που θα προέρχεται από την απελευθέρωση 
όλων των κατεκτημένων από την Οθωμανική αυτοκρατορία Ελλη-
νικών χωρών. Τα Επτάνησα δεν ήταν ανάμεσα σε αυτά. Το όραμα 
αυτό συνειδητά κατέρρευσε με την Μικρασιατική καταστροφή, 
αλλά παρέμεινε στο υποσυνείδητο του Ελληνικού έθνους, που εξε-
λίχθηκε σε εσωστρεφές όραμα και απομόνωσε τη χώρα από το γε-
ωγραφικό της περιβάλλον. 

Και το 1864 ήλθαν τα Επτάνησα με την δική τους διαφορετική 
και ανθούσα άποψη περί Ελληνικού πολιτισμού, με την δική τους 
δημοτική γλώσσα, την οποία τους την οφείλει η Ελλάδα, κάνοντας 
με την εξωστρεφή παρουσία τους και μόνο εμφανή την ιδιαιτερό-
τητά τους. Έτσι οι Επτανήσιοι φαίνεται ότι άθελά τους υπονόμευαν 
το όραμα και η Ελληνική συνείδηση επέλεξε σαν αντίδραση μέσα 
στα πλαίσια του οράματος, ασυνείδητα ίσως, να θεωρήσει τα Ε-
πτάνησα σαν ξένο σώμα, να μην τα αξιοποιήσει και σε ένα βαθμό 
να τα αγνοήσει. 

Βέβαια, από την άλλη, το να αναθεματίζουμε οι Επτανήσιοι 
την Ένωση και να αναμασάμε τον αστικό μύθο ότι καλά έκαναν οι 
Κορακιανίτες και καταψήφισαν την ένωση με την Ελλάδα είναι 
αφελές.  

Πατριωτισμός σημαίνει να θωρακίσουμε και να ισχυροποιή-
σουμε την χώρα μας και τον πολιτισμό μας, να αναγνωρίσουμε τις 
ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και να τις στηρίξουμε ώστε κάθε μέρος 
της Ελλάδας να αναπτυχθεί όπως το ίδιο γνωρίζει και το σύνολο να 
αποτελεί μία ισχυρή χώρα δεμένη με τον κοινό πολιτισμό της. 

Κατά τα άλλα ο Εγκέλαδος θα είναι ο συχνότερος μουσαφίρης 
στο Ιόνιο και για τους επόμενους αιώνες. 

Και οι Επτανήσιοι θα εξακολουθήσουν να λατρεύουν σε βαθμό 
σωβινισμού τα νησιά τους, όσο κι αν ξέρουν ότι πάνω τους εναπο-
θέτουν τις ζωές και το βιός τους σαν σε  κινούμενη άμμο. 

Είναι σίγουρο, μάλιστα, πως τις οικιστικές, πολιτιστικές και 
κοινωνικές ανατροπές των σεισμών θα τις αντιμετωπίζουν πάντα 
με το γνωστό τους χιούμορ, όπως έκανε ο κεφαλλονίτης με το ψευ-
δώνυμο D. ARMODOROS, που στους πρόσφατους σεισμούς στο 
νησί βρήκε την ευκαιρία να σατιρίσει τους συμπατριώτες του με το 
εξής ποίημα: 
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Νέος σεισμός εγένετο εις την Κεφαλληνία 
χρόνια τον αναμέναμε να σπάσει την ανία. 
Ο κόσμος σε κατάσταση βρέθηκε πανικού 
και μερικοί ετάζανε λαμπάδες του Χριστού. 
Με το ’να χέρι ο γείτονας έκανε το σταυρό του 
με τ’ άλλο του εμούτζωνε αλλόφρων το θεό του. 

Από τηλεοράσεως βγήκαν ανακοινώσεις 
και βαρυσήμαντες πολλές εγίνανε δηλώσεις. 
Πρώτοι απ’ όλους μίλησαν οι δημοσιογράφοι 
που είναι σε όλα ειδικοί κι άριστοι σεισμογράφοι. 
Εγράψανε διάφοροι μας δώσαν εξηγήσεις 
διαβάσαμε κι ακούσαμε άπειρες αναλύσεις. 

Από παντού κατέφθασαν, γεωλόγοι, σεισμολόγοι 
μακρόχρονα συμβούλια έκαναν στ’ Αργοστόλι. 
Καθένας τους εξέφραζε μία αντιγνωμία 
πώς εξελίσσεται ο σεισμός και ποια είν’ η αιτία. 
Κι ο κόσμος που ανησυχεί, θαρρεί πως κάνουν γλέντι 
κι ελπίδα εναποθέτουνε στον Άκη τον Τσελέντη. 

Πολλά ανακοινώθηκαν απ' όλα τα υπουργεία 
πως εκινητοποίησαν ως και τη ναυτιλία . 
Όπως καταλαβαίνετε η κάλπη πλησιάζει 
και έθιμο είναι παλιό… ότι, όποιος θέλει τάζει… 
Φίλοι μην περιμένετε χρήματα για βοήθεια 
δοθήκανε για τον Ξηρό, που εχάθη στα Πατήσια. 

Κάποιος κακοπροαίρετος είπε πως για το ρήγμα 
τάμα στον Άγιο έκαναν να δημιουργηθεί το σχίσμα. 
Κι αφού από ανέκαθεν, όλη η Παλική, 
αρνείται στην Κεφαλονιά να ενσωματωθεί 
εδιευκόλυνε ο σεισμός αυτή να τελεστεί. 

Μα ένα είναι σίγουρο που παραδέχονται όλοι 
Πως θέλουν την απόσχιση Ληξούρι κι Αργοστόλι. 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 

Οι πρώτοι Επτανήσιοι Πληρεξούσιοι 
στη Βουλή των Ελλήνων1 

Το έτος 1864 ήταν το τέλος του αγώνα του επτανησιακού λαού για 
την εθνική ανεξαρτησία του και την ένωση με τον εθνικό κορμό. 
Με την Ένωση τερματίζεται μία συνεχής, επίπονη και πεισματική 
προσπάθεια 50 χρόνων για την αποτίναξη της Αγγλικής Προστασί-
ας στα Νησιά του Ιονίου, αγώνας που σφραγίστηκε κατά κύριο λό-
γο με την λάμψη και την προσωπικότητα των Κεφαλλήνων Ριζο-
σπαστών και τις θυσίες του επτανησιακού λαού.  

Πριν από τα 50 αυτά χρόνια της Αγγλικής Προστασίας υπάρ-
χουν, με την παρεμβολή κατακτήσεων μικρής χρονικής διάρκειας 
από τους Δημοκρατικούς Γάλλους, τους Ρωσοτούρκους, τους Αυ-
τοκρατορικούς Γάλλους, τέσσαρες σχεδόν αιώνες κατοχής από τη 
Μεγάλη Δύναμη της εποχής εκείνης, τη Βενετία. Και πιο πριν τα 
σκοτεινά και καταπιεστικά χρόνια της Φραγκοκρατίας. 

Παρά ταύτα, στο τέλος του δύσβατου και μακρινού αυτού δρό-
μου, όταν φθάνουμε στο σωτήριο έτος 1864 και συντελείται επιτέ-
λους η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, βρισκόμαστε μπρο-
στά σε ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο ιστορικό αποτέλεσμα. Τα νησιά 
του Ιονίου Πελάγους, άλλοτε σχεδόν έρημα από κατοίκους, καθη-
μαγμένα από συνεχείς τουρκικές και πειρατικές επιδρομές, από ει-
σβολές αλλοεθνών πληθυσμών, από τη συνεχή καταπίεση κοινωνι-
κών συστημάτων ξένων προς τον ελληνικό πολιτισμό και την εθνι-
κή παράδοση και θρησκευτικών δογμάτων πολέμιων της ελληνικής 
ορθοδοξίας, φθάνουν στο τέρμα της πορείας αυτής ελληνικότατα, 

                                                                                                 

1. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί εμπλουτισμένη απόδοση του αντίστοιχου 
κειμένου μου από τις «Σελίδες Επτανησιακής Ιστορίας», Αθήνα 2001, σ. 293-322. 
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ανθηρά, πολυάνθρωπα, οικονομικά εύρωστα και θρησκευτικά ανε-
πηρέαστα. Έχουν αφομοιώσει σε ακραιφνείς Έλληνες τους κατά 
καιρούς δυτικούς αποίκους και έχουν ήδη σχηματίσει ένα ιδιότυπο 
και υψηλής ποιότητας επτανησιακό πολιτισμό. Στον πολιτικό και 
κοινοβουλευτικό τομέα έχουν ήδη να επιδείξουν την Ιόνιο Βουλή, 
που έχει εκλεγεί 13 φορές, την Ιόνιο Γερουσία και άνδρες κοινο-
βουλευτικούς ιδιαίτερης αξίας και προβολής. 

Για να μνημονευτεί μόνο η πληθυσμιακή σύγκριση των δεδο-
μένων της εποχής που εξιστορείται με τη σημερινή πραγματικότη-
τα, αρκεί να υπομνηστεί ότι το 1864, όταν έγινε η Ένωση, το Ελ-
ληνικό Κράτος αριθμούσε 1.100.000 περίπου κατοίκους. Με την 
Ένωση προστέθηκαν σχεδόν 250.000 υπήκοοι, δηλ. αριθμητικά οι 
Επτανήσιοι, μετά την Ένωση, αποτελούσαν περίπου το 1/5 του ελ-
ληνικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απογραφή 
του 1865, τα νησιά είχαν το ακόλουθο πληθυσμιακό δυναμικό: 
Κέρκυρα 71.476 κάτοικοι, Παξοί 5.321 κάτοικοι, Λευκάδα 21.019 
κάτοικοι, Κεφαλονιά 80.979 κάτοικοι, Ιθάκη 11.950 κάτοικοι, Ζά-
κυνθος 44.760 κάτοικοι, Κύθηρα 14.490 κάτοικοι. 

Με δεδομένη αυτήν την πληθυσμιακή, οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική ευρωστία των νησιών του Ιονίου Πελάγους, γίνεται 
έκδηλο ότι η ένωσή τους με την ελληνική πατρίδα αποτέλεσε ένα 
γεγονός πρωταρχικής, καταλυτικής σημασίας για το μέλλον και τη 
μοίρα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Είναι αναμφισβήτητο 
ότι καίρια επίδραση θα μπορούσε να είχε η πολιτική πλευρά του 
ζητήματος. Και από αυτήν ακριβώς τη σκοπιά δημιουργούνται αυ-
τόματα ορισμένα ερωτήματα και προβάλλει η δυνατότητα για κά-
ποιες σημαντικές διαπιστώσεις: Ποιοι ήταν οι πρώτοι κοινοβουλευ-
τικοί άνδρες που αντιπροσώπευσαν την Επτάνησο στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο; Εστάθηκαν αντάξιοι των περιστάσεων και του λαού 
που αντιπροσώπευαν; Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ελ-
λάδα την εποχή της Ένωσης; Κατόρθωσαν οι Επτανήσιοι κοινο-
βουλευτικοί άνδρες να συμβάλουν αποφασιστικά στην εθνική αφύ-
πνιση και αναγέννηση, που ολοκληρώθηκε με την Επανάσταση του 
1909; Η απαρχή αυτή της ιστορικής διαδρομής γίνεται από το τυπικό 
της εισόδου των πρώτων Επτανήσιων βουλευτών στην Ελληνική 
Εθνοσυνέλευση. 
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* * * 

Στις 29 Μαρτίου 1864 (ν.η.) υπογράφηκε στο Λονδίνο η τελική 
Συνθήκη μεταξύ αφενός της Ελλάδας και αφετέρου της Μεγάλης 
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, με τίτλο: «Περί Ενώσεως 
των Ιονίων Νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος». 

Η Ελληνική Εθνοσυνέλευση επικύρωσε στις 25 Απριλίου 1864 
τη Συνθήκη του Λονδίνου και η Κυβέρνηση διόρισε Έκτακτο Απε-
σταλμένο τον Θρασύβουλο Ζαΐμη. Ο Έκτακτος αυτός Απεσταλμέ-
νος έφθασε στη Κέρκυρα, για να συμφωνήσει με τον τελευταίο Άγ-
γλο Αρμοστή Henry Storks τα της αποχώρησης των Αγγλικών Αρ-
χών και στρατευμάτων από τα Επτάνησα και της παράδοσης της 
εξουσίας στις Ελληνικές Αρχές, που πραγματοποιήθηκε με την ά-
φιξη του ελληνικού στρατού στην Κέρκυρα στις 21 Μαΐου 1864. 

Στις 25 Μαΐου 1864 έφθασε στη Κέρκυρα με τη φρεγάτα «Ελ-
λάς» (πρώην «Αμαλία») ο Γεώργιος Α΄, που η ανάρρησή του στον 
ελληνικό θρόνο συναρτήθηκε με τη παραχώρηση των Ιονίων Νή-
σων στην Ελλάδα. Ο νεαρός Βασιλέας παρέμεινε στη Κέρκυρα μέ-
χρι την 21η Ιουνίου 1864. Στη συνέχεια, άρχισε την περιοδεία του 
στους Παξούς, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζά-
κυνθο, μέχρι την 22α Ιουνίου 1864, όταν επέστρεψε στην Αθήνα. 

Λίγο μετά την επιστροφή του Βασιλέα στην Αθήνα πραγματο-
ποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 1864 η επίσημη είσοδος των Επτανήσιων 
βουλευτών, που θα αντιπροσώπευαν το νέο τμήμα του ελληνικού 
κράτους στη Βουλή των Ελλήνων. 

Η κοινοβουλευτική αυτή ολοκλήρωση της Ένωσης είχε μία εν-
διαφέρουσα προδικασία, που άρχισε ένα έτος νωρίτερα. Η αυλαία 
άνοιξε την 25 Ιουλίου 1863, όταν ο Λόρδος Στορκς (Sir Henry 
Knight Storks), τελευταίος Άγγλος Αρμοστής στα Νησιά, έστειλε 
στη ΙΒ΄ Ιόνιο Βουλή το ακόλουθο Διάγγελμα: 

«Η προστάτις Άνασσα, πρόθυμος να συναινέση εις την μετά του 
Βασιλείου της Ελλάδος Ένωσιν των Ιονίων Νήσων, έκρινε καλόν 
να συγκαλέση διά νέων εκλογών την Ιόνιον Βουλήν, ίνα διά του 
επισημοτέρου τρόπου ακουσθή η επιθυμία των Επτανησίων ως 
προς την μέλλουσαν αυτών τύχην». 
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Έτσι, διαλύθηκε η ΙΒ΄ Ιόνιος Βουλή και προκηρύχθηκαν εκλογές 
για την ανάδειξη της ΙΓ΄ Ιονίου Βουλής, που μοναδικό σκοπό είχε 
να διαπιστώσει επίσημα και πανηγυρικά την Ένωση της Επτανή-
σου με τη μητέρα πατρίδα. 

Κατά τις εκλογές αυτές του Σεπτεμβρίου 1863 εκλέχθηκαν 42 
βουλευτές, 10 από την Κέρκυρα, 2 από τους Παξούς, 6 από τη Λευ-
κάδα, 10 από τη Κεφαλονιά, 2 από την Ιθάκη, 10 από τη Ζάκυνθο 
και 2 από τα Κύθηρα. Οι βουλευτές αυτοί ήταν οι παρακάτω: 

Βουλευτές Κεφαλονιάς: Γεράσιμος Λειβαδάς, Ιωάννης Τυπάλδος 
Δοτοράτος, Δημήτριος Μηλιαρέσης, Αναστάσιος Μεταξάς, Ιωάννης 
Σάββας Άννινος, Βαπτιστής Σάββας Άννινος, Σπυρίδων Άννινος 
Καβαλιεράτος, Νικόλαος Ιγγλέσης, Αντώνιος Βρυώνης, Νικόλαος 
Βαλιέρης. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο κατάλογο αυτόν λείπουν τα 
ονόματα του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου και του Ιωσήφ Μομφερρά-
του. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε στο ζήτημα αυτό. 

Βουλευτές Κέρκυρας: Στέφανος Παδοβάς, Διομήδης Δελβινιώ-
της, Σπυρίδων Βούλγαρης, Κωνσταντίνος Τόμπρος, Σωκράτης Κου-
ρής, Σταμάτιος Λάσκαρης, Αχιλλεύς Δελβινιώτης Βαρότσης, Θεό-
δωρος Βεντούρης, Σπυρίδων Βέγιας Βούλγαρης, Θεόδωρος Τριβό-
λης.  

Βουλευτές Ζακύνθου: Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Διονύσιος Με-
ταξάς Σαντορίνης, Κουερίνος Φραγκίσκος, Ανδρέας Σιγούρος, Αν-
δρέας Κοκκίνης, Καραμαλίκης Νικόλαος, Ανδρέας Τερτσέτης, Ιω-
άννης Μόζερας, Δημήτριος Μιχαλίτσης, Πλέσσας Ανδρέας. 

Βουλευτές Λευκάδας: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ευστάθιος Φί-
λιππας, Δημήτριος Κόνδαρης, Μάρκος Καλκάνης, Γεράσιμος Σέρ-
βος. 

Βουλευτές Ιθάκης: Γεώργιος Πήλυκας, Μάρκος Παΐζης. 
Βουλευτές Παξών: Ιωάννης Βελλιανίτης, Δημήτριος Μακρής. 
Βουλευτές Κυθήρων: Γεώργιος Μόρμορης, Γεώργιος Αρώνης. 
Από τους πληρεξουσίους των Νησιών άξιοι ιδιαίτερης μνείας 

ήταν οι Αναστάσιος Μεταξάς και Γεράσιμος Λειβαδάς (Κεφαλλη-
νίας), ο Στέφανος Παδοβάς (Κέρκυρας), ο Αριστοτέλης Βαλαωρί-
της (Λευκάδας) και ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος (Ζακύνθου). 

Οι πληρεξούσιοι της ΙΓ΄ Ιονίου Βουλής συνήλθαν στο Βουλευ-
τήριο της Κέρκυρας την 19η Σεπτεμβρίου 1863 και εξέλεξαν Πρόε-
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δρο της Βουλής τον Στέφανο Παδοβά. Στη συνέχεια, προσήλθε ο 
Λόρδος Μέγας Αρμοστής Storks, ο οποίος διάβασε το ακόλουθο 
Διάγγελμα:  

«Η Βουλή αύτη συνεκλήθη ίνα διαπιστώση την επιθυμίαν του Ε-
πτανησιακού Λαού όπως αι Ιόνιοι Νήσοι αποτελέσουν του λοιπού 
μέρος του Ελληνικού Βασιλείου υπό το σκήπτρον της Α.Μ. του 
Βασιλέως Γεωργίου του Α΄ και των διαδόχων Αυτού». 

Την 23η Σεπτεμβρίου 1863 σε πανηγυρική συνεδρίαση της ΙΓ΄ Ιο-
νίου Βουλής, κατά την οποία αναρτήθηκε για πρώτη φορά κοντά 
στην προεδρική έδρα η Γαλανόλευκος, διαβάστηκε το γνωστό Ψή-
φισμα της Ενώσεως, που συντάχθηκε από το Βουλευτή Λευκάδας 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Αξίζει να μνημονευτεί το ιστορικό αυτό 
κείμενο: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 
Εκλεχθείσα συνεπεία προσκλήσεως της προστάτιδος Δυνάμεως και 
συνελθούσα όπως οριστικώς αποφανθή περί της Εθνικής Απόκατα-
στάσεως του Ιονίου λαού, πιστώς δ’ εκδηλούσα τον διάπυρον πόθον 
και την ανέκαθεν σταθεράν αυτού θέλησιν, και συμφώνως προς τας 
προηγηθείσας ευχάς και διακηρύξεις των ελευθέρων Ιονίων Βουλών 

ΨΗΦΙΖΕΙ 
Αι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λευκάς, Ιθάκη, Κύθη-
ρα, Παξοί και τα εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του Βασιλείου 
της Ελλάδος, όπως εσαεί αποτελώσιν αναπόσπαστον αυτού μέρος 
εν μιά και αδιαιρέτω Πολιτεία υπό το Συνταγματικόν Σκήπτρον 
της αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου 
του Α΄ και των διαδόχων Αυτού. Εγένετο εν τω Βουλευτηρίω. 

Εν Κερκύρα τη 23η Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους 1863. 

Το Ψήφισμα τούτο αναγγέλθηκε τηλεγραφικά προς την Β΄ Εθνο-
συνέλευση στην Αθήνα και χαιρετίστηκε ενθουσιαστικά από τους 
Έλληνες βουλευτές με την ιαχή «ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ». 

Με πρόταση του Κεφαλλήνα Υπουργού των Εξωτερικών Παύ-
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λου Καλλιγά η Εθνοσυνέλευση ομόφωνα έκαμε δεκτό το ακόλουθο 
Ψήφισμα:  

«Η Συνέλευσις, αποδεχομένη μετ’ ανεκφράστου χαράς την υπέρ 
της ενώσεως των Ιονίων Νήσων μετά της Ελλάδος παμψηφεί α-
πόφασιν της Ιονίου Βουλής, παραγγέλλει ίνα τελεσθή καθ’ όλον το 
κράτος επίσημος δοξολογία διά την πραγματοποίησιν του διακα-
ούς τούτου πόθου των απανταχού Ελλήνων».  

Ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Αριστείδης Μωραϊτίνης πρότεινε 
να μεταβούν «εν σώματι» όλοι οι πληρεξούσιοι «εις τον Οίκον του 
Θεού, ίνα μετά δακρύων χαράς απονείμουν την ευγνωμοσύνην του 
Πανελληνίου». Πράγματι, οι Έλληνες πληρεξούσιοι πήγαν συντε-
ταγμένοι στο Ναό της Αγίας Ειρήνης, που ήταν τότε η Μητρόπολη 
των Αθηνών, όπου τελέσθηκε δοξολογία. 

Με την από 7/10 Απριλίου 1864 πράξη της Βασίλισσας της 
Μεγάλης Βρεταννίας διαλύθηκε η ΙΓ΄ Ιόνιος Βουλή, που είχε επι-
τελέσει το μοναδικό έργο της, τη διακήρυξη της Ένωσης, και προ-
κηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη πληρεξουσίων. Οι πληρε-
ξούσιοι αυτοί θα μετείχαν όχι πια στην Ιόνιο Βουλή, αλλά στη Β΄ 
Ελληνική Εθνοσυνέλευση, ως Αντιπρόσωποι πλέον του νέου πολύ-
τιμου τμήματος της Ελληνικής Επικράτειας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα της εκλογής αυτής των Αντιπροσώ-
πων για την Ελληνική Βουλή δεν κανονίστηκαν με πράξη της Αρ-
μοστείας ή της Ιονίου Βουλής, αλλά με πράξη της Ελληνικής Επι-
κράτειας. Πράγματι, την 9.4.1864 εκδίδεται στην Αθήνα Βασιλικό 
Διάταγμα, με το οποίο ορίζεται ότι η εκλογή των Ιονίων Βουλευτών, 
σύμφωνα με την επιθυμία των Επτανησίων, θα γίνει με καθολική 
ψηφοφορία, με το σύστημα του σφαιριδίου και με εκλογή του δι-
πλάσιου αριθμού βουλευτών από αυτούς που είχε η τελευταία ΙΓ΄ 
Ιόνιος Βουλή.  

Επίσης, στις 22.4.1864 εκδίδεται στην Κέρκυρα, κατόπιν εντο-
λής του Αρμοστού, Διάταγμα της Γερουσίας, με το οποίο καθορί-
ζεται ότι στους νέους εκλογικούς καταλόγους θα εγγραφούν αυτε-
πάγγελτα όλοι όσοι έχουν ηλικία άνω των 21 ετών, ανεξάρτητα 
από θρήσκευμα ή γλώσσα. Γράφηκαν επίσης οι Πάργιοι και άλλοι 
πρόσφυγες που κατοικούσαν στα Επτάνησα, οι ξένοι οι εγκατεστη-
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μένοι μόνιμα στα νησιά και οι Έλληνες υπήκοοι που είχαν εκεί τη 
διαμονή τους. Αποκλείστηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους 
όσοι δεν είχαν περιουσία (κατάλοιπο παλαιών κοινωνικών αντιλή-
ψεων), όσοι είχαν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα και οι υπόδι-
κοι. Φυσικά, γενική αντίληψη και ρύθμιση της εποχής εκείνης ήταν 
ότι οι γυναίκες δεν εψήφιζαν. 

Στις εκλογές αυτές εκλέχτηκαν 84 πληρεξούσιοι, δηλ. διπλά-
σιοι από τους πληρεξουσίους της προηγούμενης ΙΓ΄ Ιονίου Βουλής. 

Η Κεφαλονιά, κατά ενδεικτική αναφορά, εξέλεξε είκοσι πληρε-
ξουσίους. Είναι οι πρώτοι Κεφαλλήνες βουλευτές στην Ελληνική 
Βουλή. Η αναφορά γίνεται ανάλογα με τις ψήφους που έλαβε κα-
θένας από αυτούς, και με τη παρατήρηση ότι ο πρώτος από αυτούς 
πήρε 6.469 ψήφους και ο τελευταίος 3.955 ψήφους. Οι πρώτοι λοι-
πόν Κεφαλονίτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή κατά σειρά ε-
κλογής ήταν: Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, Γεώργιος Τ. Κοζάκης, Γε-
ώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος, Ιωσήφ Μομφερράτος, Νέστωρ Σο-
λομός, Αντώνιος Βρυώνης, Νικόλαος Λούζης, Δημήτριος Μηλια-
ρέσης, Ιωάννης Σ. Άννινος, Νικόλαος Βαλσαμάκης, Νικόλαος Φω-
κάς Γεωργακάτος, Επαμεινώνδας Μεταξάς, Σπυρίδων Ανδρ. Με-
ταξάς, Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, Χαράλαμπος Τυπάλδος Ιακω-
βάτος, Βαπτιστής Άννινος, Ιωάννης Δοττοράτος Καπελέτος, Γερά-
σιμος Λειβαδάς, Αναστάσιος Μεταξάς και Σταμάτιος Πυλαρινός. 

Οι εκλεγμένοι Επτανήσιοι πληρεξούσιοι συγκεντρώθηκαν στη 
Ζάκυνθο και μετά από παραμονή δύο ημερών εκεί ξεκίνησαν για 
την Αθήνα. 

* * * 
Την 22α Ιουλίου 1864 Επιτροπή απαρτιζόμενη από τον Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη, τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο και τον Δημήτριο Μη-
λιαρέση παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής και 
ζήτησε την εξουσιοδότηση για την είσοδο των Ιονίων πληρεξουσί-
ων στην Β΄ Εθνοσυνέλευση. Ο Πρόεδρος ανάγγειλε την άφιξη της 
Επιτροπής στην Εθνική Αντιπροσωπεία, οπότε μία ιαχή αντήχησε: 
«Να έλθουν οι αδελφοί μας». Τότε οι 84 πληρεξούσιοι της Επτανή-
σου εισήλθαν στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εν 
μέσω πραγματικού παραληρήματος κατέλαβαν τις θέσεις τους. 
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Την επόμενη ημέρα οι Επτανήσιοι πληρεξούσιοι έδωσαν τον 
βουλευτικό όρκο ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, που υ-
πήρξε διάκονος του Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης και ο βουλευτής Σχινάς έπλεξαν το εγκώμιο των 
νέων Αντιπροσώπων του Έθνους. Κατόπιν, ενώπιον 350 βουλευ-
τών, της Κυβέρνησης, των ξένων διπλωματών, αξιωματούχων και 
πλήθους κόσμου, σηκώθηκε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, εξ ονόμα-
τος των 84 Επτανησίων πληρεξουσίων, και έλαβε το λόγο. Ήταν ο 
πρώτος και ο τελευταίος σημαντικός λόγος του Βαλαωρίτη στην 
Ελληνική Βουλή. Θεωρήθηκε τότε μνημειώδης: 

«Ραγδαία και φρενιτιώδη χειροκροτήματα, κατά το χρονικό της 
εποχής, υπεδέχθησαν τον ρήτορα κατερχόμενον του βήματος και 
ευρεθέντα εις τας αγκάλας πάντων, οίτινες τον κατησπάζοντο, με 
πρώτον τον Κανάρην και τον Μαυροκορδάτον λέγοντα: «Λυπού-
μαι την στιγμήν ταύτην περισσότερον διά την στέρησιν της οράσε-
ως, διότι δεν δύναμαι να σε ίδω».  

Κρίνοντας όμως το λόγο του Βαλαωρίτη με τα σημερινά κριτήρια 
και από την προνομιακή σκοπιά που δίνει για την εξέταση κάθε ι-
στορικού γεγονότος το πέρασμα του χρόνου, ίσως μπορεί να λεχθεί 
ότι ο λόγος αυτός ήταν πραγματικά συγκινητικός, ήταν μεγαλό-
στομος, ασφαλώς ποιητικός, αλλά ήταν πολιτικά ισχνός και όχι α-
ντιπροσωπευτικός της ισχυρής εκείνης ελληνικής γης, που ήλθε να 
ενωθεί με την ελληνική πατρίδα.  

Είναι χαρακτηριστική της δομής του λόγου εκείνου η ακόλουθη 
περικοπή: 

«Πρέπει να γιγνώσκητε ότι την Ένωσιν ημείς εζητήσαμεν ανέκα-
θεν, ουχί προς τον σκοπόν να προσθέσωμεν επτά ξηροσκοπέλους 
εις την ήδη μικροτάτην Ελλάδα, αλλ’ ίνα υποδείξωμεν εις τους 
ομοφύλους δεδουλωμένους τον δρόμον της γενικής σωτηρίας. Εί-
ναι αναγκαίον να γιγνώσκητε ότι έκαστος ημών αισθάνεται σήμε-
ρον την ανάγκην ν’ αναπαυθή, ίνα μετ’ ολίγον εγερθή προθυμότε-
ρος και λάβη πάλιν την ράβδον του και περιπατήση». 

Θα γίνει και πιο κάτω αναφορά στον ιστορικό αυτό λόγο του Βα-
λαωρίτη. Ευθύς εξαρχής όμως διατυπώνεται η παρατήρηση, ότι η 
πρώτη αυτή τοποθέτηση των Επτανήσιων Αντιπροσώπων αποτελεί 
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πολιτικό σφάλμα πρώτου μεγέθους. Τα νησιά του Ιονίου ασφαλώς 
δεν ήταν επτά ξηροσκόπελοι που προστέθηκαν στον εθνικό κορμό, 
αλλά ένα ακμαίο και σημαντικό τμήμα του Ελληνισμού, που μπο-
ρούσε και έπρεπε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγ-
ματα της εποχής και την πορεία του ΄Εθνους. Και οι πρώτοι πληρε-
ξούσιοι του Ιονίου λαού δεν έπρεπε ασφαλώς να εμφανιστούν ως 
κουρασμένοι άνθρωποι που «έχουν την ανάγκην να αναπαυθούν, 
ίνα εγερθούν μετ’ ολίγον και λάβουν την ράβδον και περιπατήσουν». 
Έπρεπε να είναι το αντίθετο, φωτισμένοι κοινοβουλευτικοί πολιτι-
κοί άνδρες, με ξεκαθαρισμένες ιδέες και πρόγραμμα, που ήλθαν ν’ 
ανακινήσουν τα λιμνάζοντα στον ελληνικό χώρο νερά και να πρω-
τοστατήσουν στην αναγέννηση της νεότερης Ελλάδας. Δυστυχώς 
όμως οι Επτανήσιοι πληρεξούσιοι, στο σύνολό τους, δεν ήταν άν-
δρες πρώτου πολιτικού μεγέθους. Έτσι, η πρώτη τους αυτή υποτο-
νική παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ήταν μόνο ένα πολι-
τικό σφάλμα. Ήταν κάτι περισσότερο. Ήταν η απώλεια μίας σημα-
ντικής ευκαιρίας για ολόκληρο το ελληνικό έθνος. Και για να γίνει 
κατανοητό το μέγεθος αυτής της, τουλάχιστον, σοβαρής αβελτηρί-
ας, καιρός είναι να γίνει αναφορά στο δεύτερο επί μέρους τμήμα 
της ιστορικής αναδρομής, με τη σκιαγράφηση της ελληνικής πολι-
τικής κατάστασης κατά την εποχή της Ένωσης. 

* * * 
Τη νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 1862 καταλύθηκε, με τις 
γνωστές συνθήκες, η βασιλεία του Όθωνα και με Ψήφισμα του Έ-
θνους συγκροτήθηκε προσωρινή Κυβέρνηση με πρόεδρο τον Δημή-
τριο Βούλγαρη και μέλη τον Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Μπενι-
ζέλο Ρούφο, που στη συνέχεια διευρύνθηκε και με άλλα μέλη. 

Μία από τις βασικές αποστολές της προσωρινής αυτής κυβέρ-
νησης ήταν η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη πλήρωση του ελ-
ληνικού θρόνου. Το Δημοψήφισμα έγινε και στη συντριπτική του 
πλειοψηφία ο λαός εψήφισε τον δευτερότοκο γιο της Βασίλισσας 
Βικτωρίας Αλφρέδο. Τελικά, για λόγους που εκφεύγουν από το θέ-
μα της ιστορικής αυτής αναδρομής, ο Άγγλος πρίγκιπας δεν αποδέ-
χθηκε την εκλογή και ο θρόνος πληρώθηκε χωρίς δημοψήφισμα, 
αλλά με Ψήφισμα της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων, από 
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τον Δανό πρίγκιπα Γεώργιο Γουλιέλμο Γλύξμπουργκ, που βασί-
λευσε ως Γεώργιος Α΄. 

Η άλλη σοβαρή δραστηριότητα της προσωρινής αυτής κυβέρ-
νησης ήταν η διεξαγωγή εκλογών. Από τις εκλογές αυτές προέκυψε 
η Β΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια της οποίας 
συνέβησαν δύο σπουδαία εθνικά και πολιτικά γεγονότα: Η Ένωση 
της Επτανήσου και η ψήφιση του Συντάγματος του 1864. 

Η μακρόχρονη οθωνική περίοδος είχε αναμφισβήτητα εμποδί-
σει αποφασιστικά την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού συστήματος 
και είχε περιορίσει τις πολιτικές προσωπικότητες σε ένα αριθμό πο-
λύ περιορισμένο και σε μία στάθμη ανησυχαστικά απογοητευτική. 
Στην περίοδο που ιστορείται, της Ένωσης της Επτανήσου, οι κύ-
ριες πολιτικές παρατάξεις την Ελλάδα ήταν διαχωρισμένες, κατά το 
γαλλικό πρότυπο, στους «πεδινούς», που είχαν κομματάρχη τον 
περιώνυμο Δημήτριο Βούλγαρη, τον αποκαλούμενο «Τσουμπέ», 
και τους «ορεινούς», που ήταν, κατά κάποιο τρόπο, οι πιο προοδευ-
τικοί και αποτελούσαν την αντιφατρία των αντιπάλων του Βούλγα-
ρη, με βασικό εκπρόσωπο το γέρο–πυρπολητή Κωνσταντίνο Κανά-
ρη. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να γίνεται καν λόγος περί κομμά-
των, περί προγράμματος αρχών ή περί πολιτικής, οικονομικής ή 
κοινωνικής γραμμής. Οι παρατάξεις ήταν εφήμερες και ετοιμόρρο-
πες και σχηματίζονταν σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής, προ-
κειμένου η κάθε ομάδα να γίνει κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. 

Εξάλλου, παρατηρείται μία πρωτοφανής λειψανδρία στον πολι-
τικό στίβο της εποχής εκείνης. Ο Βούλγαρης, ο αρχηγός των «πεδι-
νών», αρχομανής, αδίστακτος, με πολιτικό πιστεύω το «sic volo sic  
jubeo» (έτσι θέλω, έτσι κάνω), είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις 
σοβαρές πολιτικές αναταραχές της πολιτικής ζωής της εποχής και 
για όχι μικρές αλλοιώσεις του λαϊκού πολιτικού φρονήματος. Ο 
βασικός αντίπαλός του, ο μετριοπαθής, πολιτικά άβουλος και χωρίς 
αρχηγικές φιλοδοξίες, θρυλικός πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανά-
ρης ήταν ακριβώς, λόγω λειψανδρίας, ένα κατασκευασμένο πολιτι-
κό αντίβαρο του Βούλγαρη. Από τους παλιότερους πολιτικούς άν-
δρες υπήρχε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, γέροντας, τυφλός και 
απογοητευμένος και ο Κεφαλονίτης Ανδρέας Μεταξάς, επίσης με-
γάλης ηλικίας και σχεδόν αποστρατευμένος. Ο Σπυρίδων Τρικού-
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πης, πατέρας του μόλις εκκολαπτόμενου Χαρίλαου Τρικούπη, ποτέ 
δεν έδειξε ηγετικές προθέσεις και ικανότητες. Δεν ήταν, κατά την 
πολιτική ορολογία, «αρχική φύση», ζώο της εξουσίας. 

Αυτή ήταν η πολύ σοβαρή πολιτική συνέπεια της αυταρχικής 
διακυβέρνησης της χώρας από την Αντιβασιλεία και τον Όθωνα 
στα πρώτα 30 κρίσιμα χρόνια της ελεύθερης ζωής του νέου ελληνι-
κού κράτους. Μόλις τότε αρχίζουν να εμφανίζονται στο πολιτικό 
στερέωμα, αλλά δεν είναι ακόμη ώριμες και δεν παίζουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο, τρεις νέες πολιτικές προσωπικότητες, ο Δεληγιώργης, 
ο Κουμουνδούρος και ο Δεληγιάννης, αλλά κατά τη χρονική περίοδο 
που ιστορείται, είναι ακόμη νέοι, αδόκιμοι και δεν έχουν αναδειχθεί. 
Ακόμη πιο αργά θα δεσπόσει η δεύτερη, μετά τον Καποδίστρια, με-
γάλη πολιτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας, ο Χαρίλαος 
Τρικούπης. Έτσι, απόμενε δεσπόζουσα πολιτική φυσιογνωμία της 
πολιτικής αυτής περιόδου ο Δ. Βούλγαρης, κατάλληλος, όπως κρί-
θηκε, να διοικήσει ένα δήμο ή μια επαρχία αλλά όχι το νεοσύστατο 
κράτος, με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζε. 

* * * 
Και αυτά μεν ως προς τη πολιτική ηγεσία της ιστορικής αυτής στιγ-
μής. Ενδιαφέρον όμως είναι να σκιαγραφηθεί πώς διαμορφωνόταν 
και η πολιτική πραγματικότητα. Η κατάσταση στον τομέα αυτόν ή-
ταν πραγματικά τόσο απογοητευτική, ώστε πολλές φορές έφτανε 
στα όρια του παράλογου και της αστειότητας. Για την περίοδο του 
μεσοδιαστήματος, από την έξωση του Όθωνα μέχρι την ενθρόνιση 
του Γεωργίου Α΄, δηλ. από τον Οκτώβριο 1862 μέχρι τον Οκτώβριο 
1863, θα αναφερθούν τρία χαρακτηριστικά περιστατικά, τα λεγόμε-
να «Φεβρουαριανά», τα «Μπερναϊκά» και τα «Ιουνιανά». 

Το Φεβρουάριο του 1863 ξέσπασε στη ελληνική Εθνοσυνέλευ-
ση πραγματική θύελλα. Η νέα Τριανδρία που, υπό τύπο προσωρι-
νής κυβέρνησης, ασκούσε την εξουσία μέχρι την άφιξη του Γεωρ-
γίου και το διορισμό από αυτόν κανονικής κυβέρνησης, απαρτί-
στηκε και πάλιν από τα ίδια πρόσωπα της προηγούμενης Τριανδρί-
ας, δηλ. τον Βούλγαρη, τον Κανάρη και τον Ρούφο. Η αρχομανία 
του Βούλγαρη, που ήθελε να συμπληρώσει την κυβέρνηση απο-
κλειστικά με δικούς του συγγενείς και συνεργάτες, οδήγησε σε σύ-
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γκρουση με τους λοιπούς της Τριανδρίας και κατ’ επέκταση, μέσα 
στη Συνέλευση, σε σύγκρουση «πεδινών» και «ορεινών». 

Τη νύχτα της 8ης Φεβρουαρίου 1863 η διαμάχη μεταφέρθηκε 
στους αθηναϊκούς δρόμους, με άμεσο κίνδυνο να αιματοκυλιστεί 
το πανελλήνιο. Οι «ορεινοί» επαναστάτησαν κατά του Βούλγαρη, 
που με τους «πεδινούς» είχε επιβληθεί πραξικοπηματικά στην Κυ-
βέρνηση και στην Εθνοσυνέλευση. Ένα τμήμα του στρατού εστα-
σίασε, έδεσε τους ανώτερους αξιωματικούς, κατέβηκε τα μεσάνυ-
χτα στην πλατεία των Ανακτόρων και καλούσε το λαό σε επανά-
σταση. Το μεγαλύτερο όμως μέρος του στρατού και της χωροφυ-
λακής ανήκε στους «πεδινούς». Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν 
ο θάνατος ενός δεκανέα και δύο στρατιωτών. Την ίδια νύχτα από-
σπασμα των «ορεινών» επιτέθηκε στο σπίτι του Βούλγαρη, να τον 
δολοφονήσει, αλλ’ αυτός είχε φρουρά 60 φουστανελοφόρων, που 
απώθησαν τους επιδρομείς. Οι δε πολίτες, κατά γραφική περιγραφή 
της εποχής, «εξήρχοντο πάνοπλοι εκ των οικιών των, κατά την ψυ-
χράν και παγετώδη εκείνη νύκταν, ως κύμβαλα αλαλάζοντα, ασυναι-
σθήτως ερίζοντες περί προσώπων». 

Την επόμενη ημέρα το σκηνικό είχε στηθεί για εμφύλιο πόλε-
μο. Ευτυχώς, με τη παρέμβαση των ψυχραιμότερων αξιωματικών 
και με την ενεργό επέμβαση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, 
του Αριστείδη Μωραϊτίνη, φωτισμένης μορφής δευτέρου πολιτικού 
μεγέθους, πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου και προσωπικότη-
τας ακέραιας και μεγάλου κύρους, κατασίγασαν τα πάθη. Αφαιρέ-
θηκε η εξουσία από τη Προσωρινή Κυβέρνηση και μεταβιβάστηκε 
προσωρινά η διακυβέρνηση της Χώρας στην Εθνοσυνέλευση, στην 
οποία έδωσε όρκο πίστης ο στρατός. Έτσι κάπως τελείωσε το με-
λανό για τη πολιτική ιστορία του τόπου επεισόδιο των «Φεβρουα-
ριανών». Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το επεισόδιο αυτό, όπως 
και αυτό που θ’ ακολουθήσει, των «Ιουνιανών», αποτελούν τις μο-
ναδικές περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία, που σε μία 
ώρα κρίσης ο στρατός και η κυβέρνηση, δηλ. οι στρατοκρατικές δυ-
νάμεις και οι κομματικοί μηχανισμοί, υποτάχθηκαν στη κοινοβου-
λευτική έκφραση του έθνους, την Εθνοσυνέλευση. Δυστυχώς, έκτο-
τε συνέβη σε όλες τις κρίσεις το αντίθετο και τα πολιτικά αποτελέ-
σματα ήταν ολέθρια. 
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Μετά ταύτα ξέσπασαν τα «Ιουνιανά». Στο ενδιάμεσο χρονικό 
διάστημα μέχρι την εκδήλωση των «Ιουνιανών» παρεμβλήθηκε ένα 
άλλο επεισόδιο, τα «Μπερναϊκά». Επρόκειτο για μία κίνηση των 
Οθωνικών για επαναφορά του Όθωνα. Η γενικότερη πολιτική ανα-
ταραχή και η διαμάχη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας 
έδινε την εντύπωση ενδεχόμενου γενικότερων συρράξεων και την 
ελπίδα στους οπαδούς του Όθωνα επαναφοράς του έκπτωτου βασι-
λέα. Είναι σαφές ότι η μελέτη της ιστορίας δίνει παραλλαγές πάνω 
στα ίδια θέματα και χρήσιμα παραδείγματα και εμπειρίες σε όσους 
θέλουν να βλέπουν και να διδάσκονται από αυτήν. Μεταξύ των 
πρωτοστατών της κίνησης αυτής ήταν ο δυναμικός ναύαρχος Μια-
ούλης, γιος του θρυλικού ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, ο Γενναίος 
Κολοκοτρώνης, γιος του Γέρου του Μωρηά και ο Δημήτριος Μπό-
τσαρης, γιος του Μάρκου Μπότσαρη. Κινητήριος μοχλός της συ-
νωμοσίας ήταν ο Πρόξενος της Βαυαρίας Μπερνάου, ο οποίος συ-
ντόνιζε τις ενέργειες και διέθετε σημαντικά ποσά για την όλη προ-
σπάθεια. Η συνωμοσία όμως κατά του καθεστώτος αποκαλύφθηκε 
και ο Αντισαγγελεύς Εφετών Πέτρος Μαυρομιχάλης απήγγειλε κα-
τηγορία κατά του Μπερνάου και άλλων μυημένων. Έτσι, η όλη κί-
νηση απέτυχε πριν υποστεί η χώρα μεγαλύτερα δεινά και ο Μπερ-
νάου απελάθηκε. 

Τον Ιούνιο του 1863 ξέσπασαν τα «Ιουνιανά», αιματοκυλίστη-
κε ξανά η Αθήνα και κινδύνεψε σοβαρότερα η κοινοβουλευτική 
ζωή της χώρας. Ο Βούλγαρης, ηττημένος από την Εθνοσυνέλευση 
στα «Φεβρουριανά», δεν εννοούσε να μείνει ήσυχος. Επιζητούσε 
να ξαναπάρει την εξουσία. Στην Εθνοσυνέλευση δεν παρουσιαζό-
ταν σε ένδειξη περιφρόνησης προς αυτήν. Οπωσδήποτε, δεν μπο-
ρούσε να φτάσει στην Αρχή με κοινοβουλευτικό μανδύα. Στο 
στρατό οι αξιωματικοί ήταν μοιρασμένοι ανάμεσα στους «πεδι-
νούς» και τους «ορεινούς». Επιπλέον, οι φοιτητές, η λεγόμενη 
«Χρυσή Νεολαία», ήταν αντίπαλοί του. Και τότε ο περιώνυμος 
«Τσουμπές» πέταξε στην πλάστιγγα της πολιτικής ζυγαριάς τον πιο 
πρωτότυπο και αποτρόπαιο παράγοντα, τους ληστοσυμμορίτες. Συ-
νεννοήθηκε κρυφά με αυτούς και ζήτησε την υποστήριξή τους, με 
αντάλλαγμα την ατιμωρησία και το πλιάτσικο. Δυστυχώς, λυμαίνο-
νταν τότε τη χώρα πολλές συμμορίες ληστών. Ο πιο περιώνυμος 
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της εποχής ήταν ο περιβόητος Κυριάκος, που έφερε το λημέρι του 
κοντά στην Αθήνα. 

Ένα επεισόδιο που έγινε ενδιάμεσα αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγμα του κλίματος ανησυχίας και αναταραχής που επικρατούσε. 
Κατά τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της 10ης Μαΐου 1863 ο 
Φρούραρχος Δ. Ζυμβρακάκης ανήγγειλε ξαφνικά ότι, σύμφωνα με 
πληροφορίες, το οίκημα της Βουλής έχει υπονομευτεί και πρόκειται 
να ανατιναχθεί. Φαίνεται ότι λίγα πράγματα είναι καινοφανή στις 
σελίδες της ιστορίας. Κατά τη γλαφυρή αφήγηση της εποχής, ενώ ο 
Ζυμβρακάκης ανακοίνωνε τις πληροφορίες του στη Συνέλευση,  

«αίφνης ακούεται έξω της Συνελεύσεως κρότος, εγείρεται εν τω 
άμα θόρυβος και σύγχυσις, ηχεί η σάλπιγξ και φωνάζουν οι σκο-
ποί «Εις τα όπλα!!».  

Αυθωρεί δημιουργείται πανικός, οι πληρεξούσιοι πηδούν από τα 
καθίσματά τους, τα θεωρεία αδειάζουν. Μέσα στο συνωστισμό πο-
δοπατούν τον γέροντα πληρεξούσιο Σκαραμαγκά και ρίχνουν κάτω 
αιμόφυρτο τον Σπυρίδωνα Τρικούπη. Το Κοινοβούλιο αδειάζει. 
Μετά από λίγο όμως έρχεται η εξήγηση. Δεν υπήρξε έκρηξη και 
υπονομευτική ενέργεια. Απλούστατα στο παρακείμενο καφενείο 
της Βουλής ο πληρεξούσιος Ρούκης και ο αδελφός του αξιωματι-
κός φιλονίκησαν με το πληρεξούσιο Δημητρακάκη, και, κατά την 
παραστατική αφήγηση της εποχής: 

«εκτυπήθησαν διά καθισμάτων. Εν τη συγκρούσει τα καθίσματα 
συνετρίβησαν και αφήκαν φωνήν μεγάλην και κρότον τοσούτον, 
ώστε ενομίσθη εν τη Συνελεύσει ότι ο κρότος αυτός ήτο κρότος ε-
κρήξεως υπονόμου! Συνελθόντες μετ’ ολίγον οι πληρεξούσιοι από 
του φόβου και τρόμου εισήλθον και εκάθησαν επί των εδρών των». 

Η ιστόρηση επανέρχεται στα «Ιουνιανά». Στις 17 Ιουνίου 1863 ο 
λήσταρχος Κυριάκος, φανατικός οπαδός των «πεδινών» του Βούλ-
γαρη και αντίπαλος του αττικάρχη «ορεινού» Δημήτριου Καλλι-
φρονά, που ως Υπουργός Εσωτερικών είχε καταδιώξει τη ληστεία, 
πολιορκήθηκε και παραδόθηκε με τη συμμορία του στη θέση 
Σταυρός Υμηττού. Κατά τη μεταφορά της στην Αθήνα η συμμορία, 
που είχε αριθμητική δύναμη 70 ληστών, εκμεταλλεύτηκε μία στά-
ση της συνοδείας στη Μονή Αγίων Ασωμάτων, γνωστή και ως 
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Μονή Πετράκη, ξέφυγε από τους συνοδούς χωροφύλακες και οχυ-
ρώθηκε στα κελιά των μοναχών. Τότε ο Υπουργός Στρατιωτικών 
Πάνος Κορωναίος έστειλε το διοικητή της Μοιραρχίας Χωροφυ-
λακής Αθηνών ταγματάρχη Νικ. Τζαλακώστα και το διοικητή του 
6ου τάγματος υπολοχαγό Πέτρο Λεωτσάκο να συλλάβουν τους λη-
στές. Καθώς μάλιστα η όλη επιχείρηση προοιωνίζοταν εύκολη και 
γραφική, πλήθος κόσμου, ακόμη και κυρίες με τις ομπρέλες και τα 
κρινολίνα τους, είχε μαζευτεί στην περιοχή της Μονής, για να πα-
ρακολουθήσει το θέαμα. Τότε όμως συνέβη το απροσδόκητο γεγο-
νός, οι πολιορκητές και οι πολιορκούμενοι συμφιλιώθηκαν και συ-
νέλαβαν τους λίγους νομοταγείς χωροφύλακες. 

Ο Κορωναίος διέταξε την Εθνοφυλακή να επέμβει και συνέλα-
βε τον Λεωτσάκο. Οι στρατιώτες όμως του Λεωτσάκου συνέλαβαν 
με τη σειρά τους τους Υπουργούς Οικονομικών Αλεξ. Κουμουν-
δούρο και Εσωτερικών Εκκλησιαστικών και Δημ. Εκπαιδεύσεως 
Δημήτριο Καλλιφρονά και τους κρατούσαν ομήρους, μέχρις ότου 
απελευθερωθεί ο διοικητής τους. Η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει. Τούτο αποθράσυνε τους στασιαστές και τους ληστές, 
που τη νύχτα της 18ης προς τη 19η Ιουνίου μπήκαν στην Αθήνα, φι-
λοξενήθηκαν σε σπίτια κομματικών φίλων, υπό την προστασία του 
Βούλγαρη, κι’ ετοιμάστηκαν για την τελική αναμέτρηση, με προο-
πτική να αναλάβει πραξικοπηματικά την εξουσία ο Βούλγαρης. 
Μάλιστα, ο λήσταρχος Κυριάκος εγκαταστάθηκε μεγαλοπρεπώς 
στο «Ξενοδοχείο του Στέμματος», που το μετέτρεψε σε οχυρό του. 

Την ίδια νύχτα ο Πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Μπε-
νιζέλος Ρούφος παραιτήθηκε και για άλλη μία φορά η Εθνική Συ-
νέλευση ανέθεσε την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας στο πρόε-
δρό της Διομήδη Κυριακού. 

Τα χαράματα της 19ης Ιουνίου 1863 άρχισε στην πρωτεύουσα η 
αιματηρή αναμέτρηση των αντιπάλων. Οι «ορεινοί» (δηλ. οι κυ-
βερνητικοί) είχαν στρατοπεδεύσει στην πλατεία Ομονοίας, ενώ οι 
«πεδινοί», μαζί με τους ληστές, είχαν το στρατόπεδό τους στην 
πλατεία Συντάγματος. Οι πρώτες αψιμαχίες έγιναν κοντά στην εκ-
κλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι ληστές βοηθούσαν τους στασιαστές, 
ενώ συγχρόνως λεηλατούσαν συστηματικά τα σπίτια που καταλάμ-
βαναν. Η πρώτη σοβαρή μάχη έγινε όταν οι στασιαστές αποπειρά-
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θηκαν να καταλάβουν το κτίριο των Ανακτόρων, που το υπεράσπι-
ζαν οι «ορεινοί». Δεν το κατόρθωσαν, αλλά στη πολιορκία σκοτώ-
θηκε ο επικεφαλής των αμυνομένων υπολοχαγός Μιλτιάδης Κανά-
ρης, γιος του γέρου ναυμάχου. Την επομένη, 20 Ιουνίου, η μάχη 
μεταφέρθηκε στην Ομόνοια και στο χώρο μπροστά στο κεντρικό 
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Σοβαρός μάλιστα κίνδυνος προ-
έκυψε να ληστευτεί η τράπεζα υπό τους ληστές του Κυριάκου, ό-
ταν αυτοί έτρεξαν σε βοήθεια των στασιαστών χωροφυλάκων που 
την φύλαγαν. Ο Διοικητής της τράπεζας Γ. Σταύρου, φίλος του 
Βούλγαρη, πήγε με το μέρος των στασιαστών. Οι «ορεινοί» προ-
σπάθησαν να καταλάβουν την τράπεζα, αλλά απέτυχαν και οι δυ-
νάμεις τους υποχώρησαν προς το κοντινό Βαρβάκειο Λύκειο, κυ-
ρίως λόγω της υπεροχής των «πεδινών» στο πυροβολικό. Δεύτερη 
όμως προσπάθειά τους ήταν θετική και κατόρθωσαν να διώξουν 
από την περιοχή και το γειτονικό Υπουργείο των Εξωτερικών τους 
«πεδινούς», πλην του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας, στο οποίο έ-
μεινε αήττητη, απτόητη και μοναδικός φύλακας η ληστοσυμμορία 
του Κυριάκου! 

Μάλιστα το επεισόδιο αυτό των «Ιουνιανών» θα δώσει την ευ-
καιρία στους πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας 
να στείλουν μία από εκείνες τις συχνές «διακοινώσεις» που εξευτέ-
λιζαν τη χώρα μας επί μακρότατο διάστημα της νεότερης πολιτικής 
ιστορίας της:  

«Οι υπογραφόμενοι Επιτετραμμένοι των Τριών Μεγάλων Δυνά-
μεων διακηρύσσουν εις τον Κύριον Πρόεδρον της Εθνικής Συνε-
λεύσεως των Ελλήνων, ότι, εάν εντός των 48 ωρών της ανακωχής 
των όπλων αι εχθροπραξίαι αρχίσωσιν εκ νέου, θέλουν αποσυρθεί 
εις τα πλοία των, εκεί θέλουν προσκαλέσει τους συμπατριώτας 
των και θέλουν διακόψει πάσαν σχέσιν με χώραν, όπου εγένετο 
τόσον ελεεινή χρήσις της ανδρείας και από την οποίαν ο αληθής 
πατριωτισμός φαίνεται εξορισθείς διά παντός». 

Τελικά, με τη μεσολάβηση της Εθνικής Συνέλευσης και των Γραμ-
ματέων των Πρεσβειών της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, έγινε 
ανακωχή και η τάξη αποκαταστάθηκε, αφού πλήρωσαν με τη ζωή 
τους την περιπέτεια αυτήν 200 στρατιώτες και πολίτες.  
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Την επομένη, 21 Ιουνίου 1863, συνήλθε η Εθνική Συνέλευση 
που συνεδρίασε, κατ’ απαίτηση των «ορεινών», στο Βαρβάκειο, α-
πομακρύνθηκε ο στρατός από την πρωτεύουσα και διορίστηκε από 
τη Συνέλευση νέο Υπουργικό Συμβούλιο με πρόεδρο και πάλι τον 
Μπενιζέλο Ρούφο και Υπουργό των Εξωτερικών τον Κεφαλονίτη 
Παύλο Καλλιγά. Η Κυβέρνηση αυτή αποκλήθηκε ειρωνικά «Προ-
σωρινή Κυβέρνηση του Οροπεδίου», γιατί συγκροτήθηκε από «ορει-
νούς» και «πεδινούς», και είναι αυτή που άσκησε την εκτελεστική 
εξουσία μέχρις ότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Γεώργιος Α΄. 

Σε αυτά τα χρόνια της μεσοβασιλείας, δηλαδή από την έξωση 
του Όθωνα μέχρι την ανάρρηση στο θρόνο του Γεωργίου του Α΄, 
αρχίζουν να εμφανίζονται, κατ’ αποτίμηση ευρωπαϊκών προτύπων, 
και τα πρώτα φαινόμενα αντιδράσεων και επαναστατικών τάσεων 
από σπουδαστές και γενικά από νέα άτομα, που θα οδηγήσουν αρ-
γότερα στο σχηματισμό της λεγόμενης «χρυσής νεολαίας». Οι νεα-
ροί αυτοί πίστευαν ότι η λύση των προβλημάτων γίνεται με επανά-
σταση και η ολοκλήρωση της επανάστασης απαιτεί αιματοχυσία: 
«Επανάστασις άνευ αίματος είναι μάχη άνευ νεκρών, μουσική άνευ 
αρμονίας». Υπάρχουν μάλιστα και τότε τάσεις αναρχικές, εκδη-
λούμενες και με πράξεις βίας και καταστροφικής μανίας. Δεν προ-
οιωνίζονται ολ’ αυτά, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, τα σύγ-
χρονα αναρχικά φαινόμενα; Και για να έρθουν στη μνήμη παρα-
στάσεις της σημερινής εποχής (γιατί, όπως λέγεται, η ιστορία επα-
ναλαμβάνεται) προστίθεται ότι ο εκδότης του περιοδικού «Τρακα-
τρούκα», ποιητής και ηθοποιός Νικόλαος Παυλόπουλος ή Παυλί-
δης έγραψε τους ακόλουθους στίχους, αναφερόμενος σε άθλους 
καταστροφών των νεαρών της εποχής εκείνης:  

«Κι εύθρασαν αρειμανίως – αντιστάσεως μη ούσης – 
εν μία νυκτί και μόνη – τους φανούς της πρωτευούσης». 

Αλλά και μετά τον Γεώργιο, κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας 
του, κύριο χαρακτηριστικό ήταν η κυβερνητική αστάθεια. Σε 10 
χρόνια άλλαξαν 21 κυβερνήσεις. Οι δύο πιο μακροχρόνιες από αυ-
τές έμειναν στην Αρχή ενάμισυ χρόνο, ενώ υπήρξε κυβέρνηση που 
κράτησε 3 ημέρες, άλλη 7 ημέρες και δύο ακόμη 15 ημέρες. Σε μία 
από αυτές τις πρώτες κυβερνήσεις της βασιλείας του Γεωργίου, την 
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κυβέρνηση Ζηνοβίου Βάλβη, με Υπουργό των Εξωτερικών πάλι 
τον κεφαλονίτη Παύλο Καλλιγά, έγινε η αναφερθείσα είσοδος στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο των Επτανήσιων Πληρεξουσίων την 23η 
Ιουλίου 1864. 

Έτσι, μετά την σχετικά μεγάλη αυτήν παρένθεση που έγινε, με 
σκοπό το σχηματισμό μιας εικόνας της κατάστασης που επικρα-
τούσε τότε στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, η αφήγηση επανέρχε-
ται στο λόγο του εκπροσώπου των Επτανησίων Πληρεξουσίων Α-
ριστοτέλη Βαλαωρίτη κατά την πανηγυρική συνεδρίαση της Εθνο-
συνέλευσης της 23ης Ιουλίου 1864. 

* * * 
Ορθότατα ο Βαλαωρίτης διακήρυξε ότι οι Επτανήσιοι βουλευτές 
δεν θα ενταχθούν στα υπάρχοντα κόμματα και ότι θα προστατεύ-
σουν το πολίτευμα, το νόμο, την τάξη και τη δικαιοσύνη. Η υπερ-
κομματική αυτή πολιτική, έστω και πρόσκαιρη, ήταν η ενδεδειγμέ-
νη πολιτικά στάση και δημιούργησε άριστες εντυπώσεις. 

Εν τούτοις, δεν άργησαν οι Επτανήσιοι να εμπλακούν στη δίνη 
των πολιτικών περιπετειών της εποχής. Η κυβέρνηση Βάλβη πα-
ραιτήθηκε, ο Γεώργιος εκάλεσε στην Αρχή τον Κωνσταντίνο Κα-
νάρη, που συνεργαζόταν με τον Κουμουνδούρο. Η Εθνοσυνέλευ-
ση, μετά δίμηνη απραξία, συγκλήθηκε, για να προχωρήσει επιτέ-
λους στη σύνταξη του νέου Συντάγματος. 

Μέγα ζήτημα δημιουργήθηκε με την εκλογή του Προεδρείου 
της Συνέλευσης. Ο Βούλγαρης είχε στραφεί τώρα εναντίον του 
Γεωργίου και του κυβερνητικού σχηματισμού. Ο κυβερνητικός υ-
ποψήφιος Μεσσηνέζης έλαβε 182 ψήφους, έναντι 140 που έλαβε ο 
υποψήφιος της Αντιπολίτευσης Δεληγιώργης. Το ζήτημα κρίθηκε 
από την ψήφο των 84 Επτανήσιων βουλευτών, που σχεδόν όλοι 
ψήφισαν τον κυβερνητικό υποψήφιο. Τότε ο Δεληγιώργης κατηγό-
ρησε τους Επτανήσιους ως αυλοκόλακες και όργανα του Γεωργίου. 
Και δεν είναι λίγα τα ιστορικά βιβλία, που ακόμη και σήμερα ψέ-
γουν τους Ιόνιους Αντιπροσώπους, ότι, ενώ ήρθαν ως άνθρωποι 
μορφωμένοι, έμπειροι και φιλελευθέρων αρχών, εν τούτοις από την 
αρχή προσκολλήθηκαν στην αυλική παράταξη. Η κατηγορία όμως 
είναι άδικη και αψυχολόγητη. Οι Επτανήσιοι έπραξαν λογικά, τίμια 
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και με αξιοπρέπεια. Προσερχόμενοι στην Εθνική Συνέλευση με τη 
διακήρυξη ότι είναι ουδέτεροι και ακομμάτιστοι, βρέθηκαν αμέσως 
μπροστά σε μία ψηφοφορία, που ουσιαστικά ήταν ζήτημα εμπιστο-
σύνης προς την κυβέρνηση. Ήταν λοιπόν λογικό και τίμιο να μη 
την καταψηφίσουν, αφού δεν είχαν ακόμη σχηματίσει λόγους μομ-
φής εναντίον της. 

Από το σημείο αυτό και πέραν οι αντιπρόσωποι της Επτανή-
σου, τμήματος πλέον της ελληνικής επικράτειας, διασπαρμένοι 
κατ’ άτομα, εντάσσονται στους κομματικούς σχηματισμούς και 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πεπρωμένων της πατρίδας μας. 
Έφερναν μαζί τους, προς επίλυση, μερικά σοβαρά και δυσεπίλυτα 
προβλήματα, όπως τον τρόπο και τη μεθοδολογία της αφομοίωσης 
της Επτανήσου στο ελληνικό κράτος από πλευράς νομοθεσίας, φο-
ρολογίας, τελωνειακών δασμών, το δύσκολο εκκλησιαστικό ζήτη-
μα κλπ. Και είχαν ακόμη τη μοναδική ευκαιρία να συνδράμουν, με 
τη μόρφωση, τις ιδέες και την πείρα τους στο σπουδαίο συνταγμα-
τικό έργο της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων, τη σύνταξη 
του νέου Συνταγματικού Χάρτη της Χώρας. 

Ατυχώς, το συμπέρασμα που προκύπτει από την πρώτη αυτήν 
παρουσία και δράση των Επτανήσιων πληρεξουσίων στην ελληνι-
κή Βουλή είναι ότι οι Επτανήσιοι πληρεξούσιοι, και αυτοί της ι-
στορούμενης περιόδου και οι αμέσως μεταγενέστεροι, στην πλειο-
νότητά τους δεν εδικαίωσαν το υψηλό επίπεδο του επτανησιακού 
πολιτισμού ούτε τις φωτισμένες πεποιθήσεις και το αγωνιστικό 
πρόσφατο παρελθόν της περιοχής τους. Βέβαια, συνέβαλαν στη 
σταδιακή εξημέρωση των πολιτικών ηθών, στην ανύψωση του κοι-
νοβουλευτικού επιπέδου, στη σύνταξη του Συντάγματος του 1864 
και χάρισαν μερικές πολύ αξιόλογες μονάδες στην πολιτική ιστορία 
των πρώτων αυτών κρίσιμων χρόνων της νεοελληνικής ιστορίας. 

Όμως, πολύ περισσότερα μπορούσαν να αποδώσουν και στον 
κοινοβουλευτικό και εν γένει πολιτικό τομέα, όπως και στη βελτίω-
ση των ηθών και εθίμων εκείνης της ιστορικής για το έθνος στιγμής. 

Από την άλλη πλευρά, είναι χρέος προς την αλήθεια και τη δι-
καιοσύνη να αναγνωριστεί, για όλους τους Έλληνες πολιτικούς της 
εποχής που ιστορείται, ότι, παρ’ όλα εκείνα τα ιλαροτραγικά της 
πολιτικής ζωής, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι κατόρθωσαν να συντάξουν 
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και ψηφίσουν το Σύνταγμα του 1864, που δίκαια θεωρήθηκε ως το 
πιο προοδευτικό Σύνταγμα της εποχής του και που ήταν τόσο άρτιο 
και σωστό στη θεμελιακή του δομή, ώστε, με τις απαραίτητες από 
το πέρασμα του χρόνου τροποποιήσεις του 1911 και του 1952, ί-
σχυσε βασικά μέχρι το έτος 1975. Με το Σύνταγμα αυτό του 1864 
καθιερώθηκε κατά τρόπο προοδευτικό και ρηξικέλευθο η αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Έθνος και 
διεξάγονται κατά τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα. Κατά το περί-
φημο «τεκμήριο αρμοδιότητας» ο Βασιλέας δεν είχε άλλες εξουσίες 
από εκείνες που ρητά του χορηγούσε το Σύνταγμα και οι συνάδο-
ντες προς αυτό νόμοι, οποιαδήποτε άλλη εξουσία ανήκε στο λαό. Η 
διάκριση των εξουσιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική 
ήταν ιδεώδης, με τα μέτρα της εποχής. Το δικαίωμα αναθεώρησης 
του Συντάγματος δόθηκε αποκλειστικά στο εκλογικό σώμα, το λαό. 
Τα ατομικά δικαιώματα καταχωρήθηκαν με πληρότητα εντυπωσια-
κή για τα τότε δεδομένα. Τέλος, η τήρηση του Συντάγματος αφιε-
ρώθηκε (όπως και στο Σύνταγμα του 1844) στον πατριωτισμό των 
Ελλήνων. Έμεινε, όμως, κατάλοιπο του προηγούμενου μοναρχικού 
Συντάγματος του 1844, ένα θεμελιακό ελάττωμα στο Σύνταγμα του 
1864, το δικαίωμα του μονάρχη να διορίζει και να παύει τους υ-
πουργούς ανεξάρτητα από τη βούληση και την εμπιστοσύνη του 
κοινοβουλίου. Τούτο κόστισε πολλά στην πολιτική ιστορία και τη 
μοίρα της πατρίδας, μέχρις ότου η μεγάλη πολιτική μορφή του Χα-
ρίλαου Τρικούπη επέβαλε το 1875 την «αρχή της δεδηλωμένης», 
δηλ. την υποχρέωση του βασιλέα να διορίζει την κυβέρνηση που 
διαθέτει την εμπιστοσύνη της βουλής, καθιερώνοντας έτσι στη 
πράξη το κοινοβουλευτικό πολίτευμα διακυβέρνησης. 

Σχετικά με τους πρώτους Επτανήσιους αντιπροσώπους στη Β΄ 
Εθνική Εθνοσυνέλευση, μπορούν να απομονωθούν τέσσαρες βασι-
κοί λόγοι που συνήργησαν στο να μην αποδώσουν όσα θα μπορού-
σαν και θα έπρεπε, ως εκπρόσωποι του πιο πολιτισμένου και φωτι-
σμένου τμήματος της Ελληνικής Επικράτειας. Πρώτο, ότι οι Επτα-
νήσιοι πληρεξούσιοι δεν ήρθαν οργανωμένοι σε κόμμα, δεν είχαν 
κοινότητα αρχών και πεποιθήσεων. Αντίθετα, είχαν σοβαρές διαφο-
ρές και διαφωνίες και ως προς αυτά ακόμη τα επτανησιακά ζητήμα-
τα που προέκυψαν από την Ένωση. Δεύτερο, οι Επτανήσιοι πληρε-
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ξούσιοι έπεσαν πάνω σε πολιτικές φατρίες με μεγάλο φανατισμό, 
αδυσώπητες στις διαμάχες τους, που χρησιμοποιούσαν ήδη τον κρα-
τικό μηχανισμό και το δημόσιο χρήμα για τις κομματικές τους υπερ-
βασίες. Τρίτο, ενώ οι Επτανήσιοι στο σύνολό τους είχαν το όχι ευ-
καταφρόνητο ποσοστό του 1/5 περίπου του πληθυσμιακού δυναμι-
κού της τότε ελληνικής πατρίδας, το γεγονός ότι ήταν κατεσπαρμέ-
νοι σε επτά νησιά, αποκομμένα μεταξύ τους, αποδυνάμωνε το βάρος 
και τη παρουσία των αντιπροσώπων τους και τους καθιστούσε λεία 
των φατριών και των ανταγωνισμών. Και τέταρτο, είναι αναμφισβή-
τητο ότι ήταν ενάρετοι και εκλεκτοί άνθρωποι, όμως δεν υπήρξαν 
ηγετικά στελέχη πρώτης σειράς. Οι μεγάλες μορφές των Κεφαλλή-
νων Ριζοσπαστών είχαν εξαντληθεί πια στο σκληρό αγώνα για την 
Ένωση. Άλλωστε ήταν πάστα επαναστάτη και λιγότερο κοινοβου-
λευτικού εκπροσώπου. Ας αναφερθούν δύο από τις μεγαλύτερες 
μορφές του Ριζοσπαστισμού, ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και ο Ιω-
σήφ Μομφερράτος. Αρνήθηκαν να θέσουν υποψηφιότητα για την 
ΙΓ΄ Ιόνιο Βουλή, που θα επικύρωνε την Ένωση. Οι άνθρωποι που 
ανάλωσαν τη ζωή τους για την Ένωση, όταν, επιτέλους και κατά πο-
λύ λόγω των δικών τους αγώνων πραγματοποιήθηκε, αρνήθηκαν να 
παίξουν τον ηγετικό ρόλο που είχαν καταξιωθεί να διαδραματίσουν. 
Πίστευαν, όχι αδικαιολόγητα, ότι η Ένωση, τυπικά τουλάχιστον, δεν 
ήρθε ως αποτέλεσμα του αγώνα του επτανησιακού λαού, αλλά ως 
διπλωματικό παιγνίδι των Δυνάμεων να επηρεάζουν την ελληνική 
εξωτερική πολιτική, ειδικότερα σε συνάρτηση με το περιώνυμο Α-
νατολικό ζήτημα. Έτσι, οι Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και Ιωσήφ 
Μομφερράτος δηλώνουν ότι δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στις 
εκλογές για την ανάδειξη των βουλευτών για την Ελληνική Εθνοσυ-
νέλευση. Ο λαός όμως της Κεφαλονιάς τους εκλέγει και μάλιστα τον 
Ζερβό πρώτο αριθμητικά σε ψήφους βουλευτή. Δεν αποδέχονται το 
αξίωμα και αυτό αποτελεί πολιτικό σφάλμα πρώτου μεγέθους, αφού 
ο λαός, με το σωστό κριτήριό του, τους ήθελε εκπροσώπους του στο 
ελληνικό κοινοβούλιο. Αργότερα ο Ζερβός θα μετανοήσει, θα δεχθεί 
το αξίωμα του Συμβούλου της Επικρατείας και θα πεθάνει μέσα στο 
παράπονο, που το διακήρυξε πιο δυνατά απ’ όσο η αξιοπρέπεια και 
η προσωπικότητά του το επέτρεπε, ότι η ελληνική πατρίδα δεν α-
ντάμειψε τις θυσίες του. Αντίθετα, ο Ιωσήφ Μομφερράτος αποδέ-
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χθηκε το αξίωμα του πληρεξουσίου και υπήρξε σημαίνον πρόσωπο 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στην ελληνική πολιτική σκηνή. 

Δεν παραλείπω να προσθέσω ότι παλαιότερα, όταν υποστήριξα 
τη θέση αυτή σε μία δημόσια συζήτηση για την προσφορά της Ε-
πτανήσου στη νεότερη πολιτική ιστορία, δέχθηκα τον ψόγο και το 
παράπονο ορισμένων, πως εγώ, ένας Ιόνιος, υποβαθμίσω την επτα-
νησιακή προσφορά σε ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο της ιστορίας της 
πατρίδας μας. Επ’ αυτού υπάρχουν δύο παρατηρήσεις: Πρώτον, 
δεν υποβαθμίζω την προσφορά, αντίθετα την αποδέχομαι, την ε-
ντοπίζω και την τονίζω. Και είναι σημαντική. Εκφράζω όμως την 
άποψη, ότι δεν υπήρξε τόσο αποφασιστική όσο μπορούσε να είναι. 
Δεν εγύρισε τη σελίδα της ιστορίας για την αφύπνιση και την ανα-
γέννηση της Ελλάδας, απλά ωραιοποίησε και βελτίωσε τη σχετική 
εικόνα των πολιτικών πραγμάτων της κρίσιμης και γραφικής εκεί-
νης εποχής. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι, ότι η ιστορία και η 
πολιτική ανάλυση δεν γράφονται με την καρδιά, αλλά με το νου, με 
αυξημένο αίσθημα ευθύνης και με όση το δυνατόν μεγαλύτερη α-
ντικειμενικότητα, αλλά, πάντοτε, με καλή πίστη. Και δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι κάποτε πρέπει, με γνώμονα αυτά τα κριτήρια, να ξα-
ναγράψουμε πολλά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας μας. 

* * * 
Η ιστορία των λαών γράφεται και διαμορφώνεται και από την πα-
ρουσία των ξεχωριστών μορφών, όλων εκείνων που έχουν καθιερω-
θεί στην ιστορική διαδρομή ως «ήρωες», και από την μαζική προ-
σπάθεια, τις ηρωικές πράξεις και θυσίες, το επίπεδο πολιτισμού και 
τις κοινωνικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις των ανωνύμων ατόμων. 
Κάποτε η ιστορία διαμορφωνόταν μόνο από τους ήρωες. Μετά πε-
ράσαμε στην αντίπερα όχθη, την άρνηση των ηρώων. Η αλήθεια εί-
ναι, όπως συνήθως, στη μέση. Για το τμήμα εκείνο της κοινοβου-
λευτικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, που τοποθετείται χρονικά 
στην εποχή της Ένωσης της Επτανήσου, είναι, φρονώ, σύμφωνο με 
την ιστορική αλήθεια να αναγνωριστεί ότι η προσφορά των Επτανη-
σίων υπήρξε υποτονική σχετικά με τη ανάδειξη των ηγετικών εκεί-
νων φυσιογνωμιών που θα μετουσίωναν τα ιδανικά του έθνους σε 
ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες επιδιώξεις. Τούτο καθυστέρησε 
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την αφύπνιση και την εθνική αναγέννηση μέχρι το 1909. Γιατί απο-
τελεί ιστορικό δεδομένο ότι η Ελλάδα του 19ου αιώνα είχε απόλυτη 
ανάγκη ενός εμπνευσμένου ηγέτη, που θα μετουσίωνε τα όνειρα του 
έθνους σε συγκεκριμένους στόχους και θα ενεργοποιούσε τις κρυμ-
μένες δυνατότητες της ελληνικής ψυχής στα μεγάλα εκείνα επιτεύγ-
ματα, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα. 

Δεν έδωσε λοιπόν η Ένωση της Επτανήσου τους «ήρωες» στην 
πολιτική ζωή του Έθνους. Από την άλλη όμως πλευρά, είναι αναμ-
φισβήτητο ότι η Ένωση επηρέασε ανοδικά, λόγω της υψηλής ποιό-
τητας του επτανησιακού λαού, την κοινωνική, οικονομική, επιστη-
μονική και πολιτιστική ιστορία της πατρίδας. Κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει τη μεγάλη συμβολή και την ποικίλη προσφορά του 
επτανησιακού λαού στην εθνική προσπάθεια και αναγέννηση. Μέ-
σα στο χωνευτήρι των εθνικών πεπρωμένων έπεσε από τότε και 
συνεχίζει να πέφτει το πολύτιμο και ακριβό υλικό ενός ξεχωριστού 
τμήματος του ελληνισμού, που συναγωνίζεται σε ποιότητα και ο-
μορφιά το φυσικό κάλλος και την ιδιότυπη φυσιογνωμία των νη-
σιών του Ιονίου Πελάγους. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Αναφέρθηκε ο λόγος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, ως αρχηγού της 
ομάδας των Επτανήσιων βουλευτών κατά την παρουσίασή τους 
στην ελληνική Βουλή στις 23 Ιουλίου 1864. Αναφέρθηκε επίσης 
ότι ο λόγος αποτέλεσε την πρώτη και τελευταία αξιόλογη ομιλία 
του Βαλαωρίτη στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού, μετά βραχύ χρό-
νο, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. 

Αιτία της αποχώρησής του αυτής αποτέλεσε ένα σοβαρό επει-
σόδιο που έλαβε χώρα μέσα στην αίθουσα της Βουλής και, κατά το 
σχετικό Ψήφισμα της Βουλής, υπαίτιο είχε τον Αριστοτέλη Βαλα-
ωρίτη. Για την εξιστόρηση του επεισοδίου αυτού παρατίθεται δη-
μοσίευμα της εφημερίδας «Η Πρόοδος», έτους 1868: (Βλ. μετά το 
τέλος της βιβλιογραφίας). 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΨΙΑΔΗΣ 

Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 
και η Ένωση των Επτανήσων: 

Η ελληνική πρακτική της διαδοχής κρατών 

Ι 
Ο όρος “διαδοχή κρατών” αντικατοπτρίζει το σύνθετο ιστορικό και 
πολιτικό φαινόμενο της εναλλαγής κρατικής κυριαρχίας σε δεδο-
μένο γεωγραφικό χώρο και συμπυκνώνει την προσπάθεια να διευ-
θετηθούν οι συνέπειες της μεταβολής σε δικαιϊκό επίπεδο. Προ-
σαρτήσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις, εξαφανίσεις κρατών, ενώσεις 
και διαμελισμοί κρατών, κάθε είδους εδαφική μεταβολή που προέ-
κυψε από ειρηνική ή, συχνά, βίαιη διαδικασία βρίσκεται στη βάση 
της επέκτασης και της συρρίκνωσης του κυριαρχικού κρατικού χώ-
ρου, της εξαφάνισης και της εμφάνισης νέων κρατών. Το φαινόμε-
νο της “διαδοχής κρατών”, δηλαδή η αφαίρεση εδάφους από την 
εξουσία του προκατόχου κράτους και η υπαγωγή του στην εξουσία 
του διαδόχου κράτους, επαναλαμβάνεται συχνά στη νεώτερη ιστο-
ρία, ως εκδήλωση του δυναμισμού των διεθνών σχέσεων. 

Στη σύγχρονη ιστορία της, η Ελλάδα βρέθηκε στη θέση του 
διαδόχου κράτους έξι φορές: 1  

1. το 1830 με την ίδρυση του Ελληνικού Βασιλείου,2  
                                                                                                 

1. Βλ. E. Driault - M. Lheritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à 
nos jours, 5 vols., Paris 1925-1926. D. Dakin, The unification of Greece, 1770-
1923, London 1972, μτφρ. Αθήνα 1984. Μ. Θ. Λάσκαρις, Το ανατολικόν ζήτη-
μα, 1800-1923, τόμ. Α΄ (1800-1878), Θεσσαλονίκη 1948. Σ. Θ. Λάσκαρις, Δι-
πλωματική Ιστορία της Ελλάδος 1821-1914, Αθήνα 1947. Ch. Strupp, La situa-
tion internationale de la Grèce (1821-1917): Recueil des documents choisis et 
édites avec une introduction historique et dogmatique, Zurich 1917. 

2. Πρωτόκολλα του Λονδίνου της 3.2.1830, Α. Σούτσος, Συλλογή των εις το 
Εξωτερικόν Δημόσιον Δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επισήμων εγγράφων, 
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2. το 1864 με την ένωση των Επτανήσων,3  
3. το 1881 με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και τμήματος 

της Ηπείρου,4  
4. το 1913 με την προσάρτηση της Μακεδονίας, Ηπείρου, 

νησιών του Β. Αιγαίου, Σάμου και Κρήτης,5  
5. το 1919-23 με την προσάρτηση της Δ. Θράκης,6 και τέλος,  
6. το 1947 με την προσάρτηση των Δωδεκανήσων.7   
Στις περιπτώσεις αυτές δεν προσμετρούνται αφ’ ενός η κατοχή 

της Β. Ηπείρου, της περιοχής της Σμύρνης και της Ανατολικής 
Θράκης κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, του Α΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου και του Ελληνοτουρκικού Πολέμου (1913-
1923) λόγω της εφήμερης εγκατάστασης της ελληνικής διοίκησης, 
αφ’ ετέρου οι ειδικές περιπτώσεις των Ιονίων νήσων, της Σάμου 
και της Κρήτης, οι οποίες απολάμβαναν ιδιότυπο καθεστώς αυτο-
νομίας πριν την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα.8 

Συγχρόνως, στη θέση του προκατόχου κράτους η Ελλάδα βρέ-
                                                                                                                                                                                                                                              

Αθήναι 1858, σ. 129. 
3. Συνθήκη του Λονδίνου της 17/29.3.1864, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

[στο εξής: ΕτΚ] 25/1864. 
4. Συμβάσεις Κωνσταντινουπόλεως της 24.5.1881 και 2.7.1881, Γενική Κω-

δικοποίησις [στο εξής: Γεν. Κωδ.] ολοκλήρου της ισχυούσης ελληνικής νομο-
θεσίας από της συστάσεως του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερον, επιμελεια 
Α.Ν. Μαλαγαρδή, τ. Α΄-ΙΣΤ΄, Αθήνα 1932-1937, τόμ. Α΄, σ. 132-141.  

5. Συνθήκη Λονδίνου της 17.5.1913, Γεν. Κωδ., σ. 165, Συνθήκη Βουκου-
ρεστίου της 28.7.1913, Γεν. Κωδ., σ. 152, Συνθήκη Αθηνών της 1.11.1913, Γεν. 
Κωδ., σ. 159, Πρωτόκολλο Φλωρεντίας της 17.12.1913, B. Papadakis, Docu-
ments officiels concernant l’Épire du Nord 1912-1935, Athènes 1935, σ. 25, 
Απόφαση των Μ. Δυνάμεων της 13.2.1914, Papadakis, ό.π., σ. 26, Διακοίνωση 
της Πρεσβευτικής Διασκέψεως των Μ. Δυνάμεων, Παρίσι, 9.11.1921, Papa-
dakis, ό.π., σ. 177. Βλ. και τη συνθήκη Λωζάννης της 24.7.1923, άρθρο 12, Γεν. 
Κωδ., σ. 234. 

6. Συνθήκη Νεϊγύ της 27.11.1919, Γεν. Κωδ., σ. 191, Πρωτόκολλο της Λω-
ζάννης της 24.7.1923, σχετικά με τη συνθήκη Σεβρών της 20.8.1920 περί Θρά-
κης στο: Société des nations, Récueil des Traités, 1924, σ. 221 επ.  

7. Συνθήκη Παρισίων της 10.2.1947, ΕτΚ 226/1947. 
8. Βλ. Μ.Θ. Λάσκαρις, σ. 163 επ. Λάσκαρις, Διπλωματική Ιστορία, ό.π., σ. 

147 επ. Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, Αθήνα 
1992, σ. 127 επ.  
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θηκε δύο φορές, το 1897 μετά τον αποτυχημένο ελληνοτουρκικό 
πόλεμο όταν αναγκάστηκε να προβεί σε περιορισμένες εδαφικές 
παραχωρήσεις,9 και το 1914 με την παραχώρηση της νήσου Σάσω-
νος στην Αλβανία.10 Και οι δύο περιπτώσεις ήσαν εδαφικά ασήμα-
ντες. Η πρώτη, μάλιστα, ανατράπηκε με την οριστική προσάρτηση 
της Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ηπείρου το 1913. 

ΙΙ 
Η στάση της Ελλάδος ως διαδόχου κράτους αποτυπώνεται βασικά 
στην πρώτη και τη δεύτερη διαδοχή κατά τον 19ο αιώνα με την ί-
δρυση του ελληνικού κράτους το 1830 και με την πρώτη προσάρτη-
ση, την ένωση των Ιονίων νήσων το 1864. Οι δύο αυτές διαδοχές -
οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος- καταγράφουν το 
φάσμα μέσα στο οποίο επρόκειτο να κινηθεί η ελληνική πρακτική 
της διαδοχής κρατών. Όντας ιστορικά και πολιτικά δύο αντίστρο-
φες περιπτώσεις, επιτρέπουν στον ερευνητή να ανιχνεύσει με μεγά-
λη προσέγγιση τη συνολική ελληνική στάση, στην εξωτερική και 
εσωτερική της έκφανση, έναντι των προβλημάτων της διαδοχής 
κρατών.11 

Η βούληση των Ελλήνων, όπως εκφράστηκε δυναμικά με τον 
αγώνα της ανεξαρτησίας, ήταν να δημιουργήσουν μια νέα πολιτεία 
σαφώς διακεκριμένη από τη δυναστική και διεφθαρμένη Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Με αφυπνισμένη συνείδηση και πεποίθηση στην ε-
θνική αποκατάσταση, κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτική αυτοδιά-
θεση, οι Έλληνες επανεμφανίστηκαν στο διεθνές προσκήνιο επιτυγ-
χάνοντας τελικά να δημιουργήσουν ένα νέο ανεξάρτητο κράτος. 

Σε διεθνές επίπεδο, αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν οι μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής, η Μ. Βρετανία, η Ρωσία, η Αυστρί-
α, η Γαλλία, οι οποίες αφού δεν μπόρεσαν στην αρχή να ματαιώ-
                                                                                                 

   9. Βλ. Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως της 22.11.1897, Γεν. Κωδ., σ. 141. 
10. Bλ. Νόμο 272 της 5/7.6.1914 περί παραχωρήσεως της νησίδος Σάσωνος 

εις την Αλβανίαν, ΕτΚ 151/1914 της 7.6.1914.  
11. Λεπτομερή αποτύπωση της πρώτης και δεύτερης διαδοχής από νομικής 

πλευράς και πλήρη καταγραφή της βιβλιογραφίας βλ. Γ. Καριψιάδη, Η Ελλάδα 
ως Διάδοχο Κράτος, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα, 2000. 
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σουν το ελληνικό εγχείρημα, επιδίωξαν στη συνέχεια να κηδεμο-
νεύσουν την ελληνική υπόθεση υιοθετώντας πολιτικές και συνι-
στώντας διαδικασίες μόνιμης παρέμβασης με στόχο την άντληση 
ωφελημάτων προς ίδιο συμφέρον. Η δημιουργία του νεοελληνικού 
κράτους οφειλόταν, τελικά, τόσο στην αμετάκλητη θέληση των 
Ελλήνων όσο και στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής.  

Οι τρείς προστάτριες-εγγυήτριες δυνάμεις, όπως αποκλήθηκαν 
η Μ. Βρετανία, η Ρωσία και η Γαλλία, έδρασαν ως επίτροποι του 
νεοπαγούς ελληνικού κράτους για μεγάλο διάστημα, δεν του επέ-
τρεψαν να αναπτυχθεί πέραν των διαγεγραμμένων ορίων των συμ-
φερόντων τους, συμφέροντα που από τη μία πλευρά ωθούσαν στην 
προάσπιση της ακεραιότητας και της επιβίωσης της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και από την άλλη στην υπονόμευσή της με ανάδει-
ξη ανταγωνιστικών εθνικών κέντρων στην ίδια γεωπολιτική περι-
φέρεια. Οι Έλληνες, εξάλλου, χρησιμοποίησαν την ιδιότυπη αυτή 
προστασία για να επιτύχουν ατομικούς και εθνικούς στόχους, με 
αξιοσημείωτη ευελιξία και πραγματισμό. 

Η τάση για συμφέρουσα διευθέτηση της ελληνικής υπόθεσης 
συνεπαγόταν τη διατήρηση νομικών σχημάτων που είχαν διαμορ-
φωθεί υπό το προκάτοχο οθωμανικό δικαιϊκό καθεστώς. Οι τρείς δυ-
νάμεις έτειναν να αντιμετωπίσουν την ελληνική διαδοχή ως συνηθι-
σμένη περίπτωση εδαφικής προσαρτήσεως που επιφέρει περιορι-
σμένες μεταβολές, δίχως να κατανοούν ότι το διάδοχο ελληνικό 
κράτος δεν ήταν διατεθειμένο να αναδεχθεί κληροδοτήματα του 
προκατόχου οθωμανικού κράτους. Ως εκ τούτου οι λύσεις που προέ-
τειναν ήσαν σε αρκετές περιπτώσεις αντίθετες με τους ελληνικούς 
διακηρυγμένους στόχους, όπως στην περίπτωση της προστασίας των 
καθολικών, φθάνοντας κάποτε μέχρι του σημείου να διακυβεύουν τη 
συνολική ελληνική προσπάθεια για ανεξαρτησία, όπως στην περί-
πτωση των αποζημιώσεων σχετικά με τις οθωμανικές περιουσίες. 

Έτσι η ένταξη του νεαρού κράτους στη διεθνή κοινότητα της 
εποχής, με δεδομένη τη σχέση εξαρτήσεως από τις τρείς δυνάμεις 
και την αντίθεση των τελευταίων στην πλήρη ανατροπή των νομι-
κών δεδομένων, δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε άμβλυνση των 
ακραίων αρχικών ελληνικών θέσεων για πλήρη απομάκρυνση από 
το προγενέστερο νομικό καθεστώς. Άλλωστε προς την ίδια κατεύ-
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θυνση οδηγούσε και η τακτική επιλογή των ίδιων των Ελλήνων να 
αποσείσουν την κατηγορία της κοινωνικής επανάστασης, που τους 
έφερνε αντιμέτωπους με την αρχή της νομιμότητας της Ιεράς Συμ-
μαχίας, και να αποδώσουν στην εξέγερσή τους τον χαρακτήρα ε-
θνικοαπελευθερωτικού αγώνα.12 

Σε εσωτερικό επίπεδο, το διάδοχο ελληνικό κράτος, μολονότι 
νέο όσον αφορά την άσκηση της κυριαρχικής εξουσίας, δομούνταν 
πάνω σε συστατικά στοιχεία που προϋπήρχαν: το έδαφος και τον 
πληθυσμό. Ήταν δυνατόν, άραγε, να αγνοηθεί αφ' ενός η νομική 
προϊστορία των παραμέτρων αυτών και αφ' ετέρου οι παγιωμένες 
νομικές καταστάσεις που είχαν μακροχρόνια διαμορφωθεί στις με-
ταξύ τους σχέσεις;  

Εν πρώτοις οι διεθνείς συμβάσεις που είχε συνάψει η Πύλη με 
τρίτα κράτη και βρίσκονταν σε ισχύ τη στιγμή της διαδοχής, έπαυ-
σαν να ισχύουν αναφορικά με το έδαφος της διαδοχής. Η Ελλάδα 
δεν υπεισήλθε στη νομική θέση του προκατόχου οθωμανικού κρά-
τους. Αυτό μάλιστα συνέβη κατά τρόπο αυτόματο, με μόνη την ε-
πέλευση της διαδοχής, χωρίς να χρειαστεί ειδική πράξη εκ μέρους 
του διαδόχου ελληνικού κράτους, το οποίο υπήρξε ευθύς εξ αρχής 
ελεύθερο να διαμορφώσει τον διεθνή συμβατικό του ορίζοντα κατά 
το δοκούν δίχως να δεσμεύεται από οποιαδήποτε προγενέστερη 
διεθνή συμφωνία. 

Κατ’ αρχήν οι διομολογήσεις έπαυσαν να ισχύουν στο ελληνι-
κό έδαφος μετά τη διαδοχή. Στα πλαίσια της φροντίδας για την ε-
ξασφάλιση της ανεξιθρησκείας και της ισοπολιτείας, οι τρείς εγ-
γυήτριες δυνάμεις και ιδίως η Γαλλία, απαίτησαν από το Ελληνικό 
Βασίλειο, με τη σύναψη του Γ΄ Πρωτοκόλλου της 3.2.1830, την 
προάσπιση και κατοχύρωση των καθολικών, κλήρου και πιστών, 

                                                                                                 

12. A. A. Fatouros, “L’ordre juridique international face à la ‘Revolution’: 
France – 1789, Grèce – 1821”, Centre de Recherches néohelleniques, Actes du 
IIIe Colloque d’Histoire, (Athènes, 14-17.10.1987), La Révolution Française et 
l’Hellenisme moderne, Athènes 1989, όπου αποδίδεται το στίγμα της ελληνικής 
περιπτώσεως στο γενικότερο πλαίσιο της διεθνούς έννομης τάξης και υπογραμ-
μίζεται, σ. 418, η βούληση προς συμμόρφωση με τα διεθνή νόμιμα που επέδει-
ξαν οι επαναστατημένοι Έλληνες. 
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χωρίς, ωστόσο, η απαίτηση αυτή να ισοδυναμεί με συνέχιση της 
ισχύος των γαλλοτουρκικών συμφωνιών. Συνέβη ακριβώς το αντί-
θετο: με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ή τουλάχιστον λίγο 
αργότερα, άρχισαν να ισχύουν με βάση διμερή ελληνοτουρκική 
συμφωνία, ελληνικές διομολογήσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, ενώ η ελαστική στάση της ελληνικής διοίκησης απέναντι στους 
καθολικούς υποβαλλόταν από λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. 

Το βασικό νομικό ζήτημα που δημιούργησε η διαδοχή εντοπι-
ζόταν στην τύχη της εγγείου ιδιοκτησίας. Το ζήτημα είχε δύο ό-
ψεις, την τύχη της περιουσίας του προκατόχου οθωμανικού δημο-
σίου και την τύχη των κεκτημένων δικαιωμάτων των ιδιωτών. 

Όσον αφορά την πρώτη όψη, το διάδοχο ελληνικό δημόσιο δεν 
δεσμεύτηκε από τα πολύπλοκα νομικά σχήματα των οθωμανικών 
γαιοκτητικών σχέσεων, εγκαταστάθηκε πλήρως στην πρώην δημό-
σια οθωμανική περιουσία, επιπλέον ανέλαβε τμήμα της περιουσίας 
των τούρκων ιδιωτών που είχε εγκαταλειφθεί ή καταπατηθεί λόγω 
του πολέμου. Με μία λέξη οικειοποιήθηκε εκείνες τις εδαφικές ε-
κτάσεις που κατέλαβε στρατιωτικά, χωρίς να καταβάλει τίμημα.  

Οι Έλληνες θεώρησαν την έγγειο αυτή περιουσία ως το φυσιο-
λογικό αντίτιμο του αγώνα χωρίς αναδρομή στη λειτουργία που ε-
κτελούσε στα πλαίσια του οθωμανικού πολιτειακού συστήματος 
πριν τη διαδοχή. Το γεγονός ότι δεν έγινε καν συζήτηση για αναδο-
χή τμήματος του οθωμανικού δημοσίου χρέους που αντιστοιχούσε 
στο έδαφος της διαδοχής δεν οφείλεται μόνο στην ανυπαρξία ή 
στην εμβρυακή κατάσταση παρόμοιων δημοσιονομικών εννοιών 
και μεγεθών στο οθωμανικό κράτος της εποχής αλλά και σε αυτήν 
ακριβώς την ελληνική αντίληψη των πραγμάτων: η πρώην δημόσια 
οθωμανική περιουσία δεν αντιμετωπίστηκε ως ενεργητικό που με 
την αντικατάσταση κυριαρχίας μεταβιβαζόταν στο διάδοχο δημό-
σιο ώστε να συμπαρασύρει και το πιθανό παθητικό, αλλά ως δι-
καιωματικός ελληνικός χώρος όπου η οθωμανική εξουσία είχε α-
σκηθεί προσωρινά και παράνομα. Σε αυτό ακριβώς το καταστατικό 
ιδεολόγημα χρωστά η σύγχρονη ελληνική δημοσιονομική ιστορία 
τον όρο “εθνικά κτήματα” και “εθνικές γαίες”.  

Από την άλλη πλευρά η διάδοχη ελληνική διοίκηση βρέθηκε 
αντιμέτωπη με κεκτημένα δικαιώματα ιδιωτών. Ο όρος καθαυτός, 
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υπό το πρίσμα του οθωμανικού δικαίου επί του οποίου και δυνάμει 
του οποίου είχαν κτηθεί, είχε κυμαινόμενο περιεχόμενο. Η ποικιλία 
νομικών μορφωμάτων και η πληθώρα εννόμων σχέσεων καθιστού-
σε σχεδόν αδύνατη τη διευθέτησή τους διά μιας σε επίπεδο αρχής. 
Η σύγχυση ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό δίκαιο του οθω-
μανικού κράτους οδήγησε τις εγγυήτριες δυνάμεις όσο και τους 
Έλληνες ιθύνοντες, νομοθέτη, δικαστή ή διοικητικό υπάλληλο, σε 
παρανοήσεις και διαστρεβλώσεις, σε επίταση των σχετικών προ-
βλημάτων αλλά και στην απόφαση ότι το πεδίο έπρεπε πάση θυσία 
να καθαριστεί.  

Προς τον σκοπό αυτό επελέγη σε γενικές γραμμές ο διαχωρι-
σμός των ιδιωτών σε Έλληνες, πολίτες του νεότευκτου κράτους και 
ξένους, Οθωμανούς Τούρκους, ο άρδην σεβασμός των δικαιωμά-
των των πρώτων, ο επιλεκτικός και υπό προϋποθέσεις σεβασμός 
των δικαιωμάτων των δευτέρων. Παρά το γεγονός ότι ποσοτικά η 
αναλογία ήταν συντριπτικά υπέρ των Ελλήνων, αφού οι Τούρκοι 
των εδαφών της διαδοχής είτε είχαν εκλείψει κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων είτε προτίμησαν να μεταναστεύσουν στα εδάφη της 
Πύλης, η παραπάνω αρχή έδωσε στο μέτρο του εφικτού ικανοποιη-
τικές λύσεις, αν και σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησε σε παρανοή-
σεις και καταχρήσεις. Στο τέλος, το διάδοχο ελληνικό κράτος ανα-
γνώρισε τα κεκτημένα δικαιώματα των ιδιωτών που απέκτησαν τη 
δική του ιθαγένεια και αποτέλεσαν το πληθυσμιακό του υπόστρω-
μα. Τα κεκτημένα δικαιώματα των τούρκων ιδιωτών γίνονταν σε-
βαστά στο ποσοστό που προβλεπόταν από τις διεθνείς συμφωνίες, 
στις περιοχές του Ελληνικού Βασιλείου που δεν είχαν καταληφθεί 
στρατιωτικά από τους Έλληνες. 

Όταν η αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων κατέστη ανα-
πόφευκτη και επιτακτική, όπως στην περίπτωση των κεκτημένων 
δικαιωμάτων των ιδιωτών, το διάδοχο ελληνικό κράτος επέλεξε να 
επιλύσει τα αναφυόμενα προβλήματα περιστασιακά, φροντίζοντας 
πάντα να μην διακυβεύσει την ουσία της κυριαρχίας του αλλά να 
προσαρμόσει, τα νομικά κληροδοτήματα του παρελθόντος στο δικό 
του δικαιϊκό σύστημα. 

Ήδη από την έναρξη του αγώνα, πριν από την ίδρυση του ανε-
ξάρτητου ελληνικού κράτους, άρχισε να οικοδομείται η διάδοχη 
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ελληνική έννομη τάξη με δυτικοευρωπαϊκό προσανατολισμό. Παρ' 
όλο που οι Έλληνες απέρριπταν τη συνέχεια με το οθωμανικό κα-
θεστώς, αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τα απομεινάρια του, να 
εκκαθαρίσουν τις εκκρεμότητες και να εντάξουν τους δικαιϊκούς 
θεσμούς που συνάντησαν στα δικά τους καινούρια νομικά σχήμα-
τα, αποχρωματίζοντάς τα βαθμηδόν και δίνοντάς τους νέο περιεχό-
μενο, χωρίς να επιτυγχάνουν πάντα άρτιες και ομοιόμορφες λύσεις. 

Αυτό κατεξοχήν συνέβη με την αντιμετώπιση της εκκρεμοδικί-
ας και του δεδικασμένου όπου σε πρώτη φάση η διάδοχη ελληνική 
διοίκηση αρνήθηκε να αποδεχθεί την ισχύ δικαστικών αποφάσεων 
και διαδικαστικών πράξεων που είχαν εκδοθεί και διενεργηθεί επί 
οθωμανικής εξουσίας, καθόρισε χρονικό μεσοδιάστημα δικαιοστα-
σίου μέχρι τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, και μόνο ό-
ταν η έλλειψη ταχείας ρυθμίσεως, η ασάφεια δικαίου, η αρνησιδι-
κία και ο καιροσκοπισμός άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα, 
υποχώρησε παραδεχόμενη τους κινδύνους που ενείχε η αναμό-
χλευση υποθέσεων που είχαν ήδη κριθεί. 

Προσπαθώντας, τέλος, να προσδιορίσει την πληθυσμιακή του 
βάση, το διάδοχο ελληνικό κράτος, σχεδόν από την πρώτη εποχή 
του αγώνα, διερεύνησε κριτήρια που θα οδηγούσαν στον σαφή νο-
μικό εντοπισμό των ατόμων που αποκτούσαν την ελληνική ιθαγέ-
νεια, επιλέγοντας ανάμεσα στην κατοικία, την καταγωγή και τη 
θρησκεία. Με δεδομένη τη μετανάστευση των τούρκων κατοίκων 
στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η τελική θέση συνί-
στατο στο ότι η ελληνική ιθαγένεια αποδόθηκε αθρόα στους ελλη-
νικής καταγωγής κατοίκους και σε όσους εγκαταστάθηκαν μέχρι το 
1837 στο έδαφος της διαδοχής. 

ΙΙΙ 
Ως βασική διαπίστωση, κατά τη δεύτερη ελληνική διαδοχή, θεωρή-
θηκε ότι ανήκε στη διακριτική ευχέρεια της Μ. Βρετανίας να απο-
ποιηθεί το δικαίωμα προστασίας επί του Ηνωμένου Κράτους των 
Ιονίων Νήσων που είχε αποκτήσει δυνάμει της Συνθήκης των Παρι-
σίων του 1815, ενώ η τυπικά αναγκαία σύμφωνη γνώμη των εσωτε-
ρικών οργάνων του ιονίου κράτους που εξέφραζαν τη θέληση του 
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επτανησιακού λαού δεν επρόκειτο να ληφθεί ουσιαστικά υπ’ όψη. 
Το καθεστώς της προστασίας εδραζόταν σε δύο άξονες, τις ε-

ξωτερικές σχέσεις του ιονίου κράτους που ανάγονταν στην απο-
κλειστική δικαιοδοσία της Μ. Βρετανίας και των αρχών της βρετα-
νικής προστασίας στα νησιά, και τις εσωτερικές αρμοδιότητες του 
ιονίου κράτους όπου θεωρητικά υπήρχε ισομερής κατανομή εξου-
σιών μεταξύ των αρχών της προστασίας και των εσωτερικών ιό-
νιων πολιτειακών οργάνων. Στην πράξη, βέβαια, επιβαλλόταν η 
εξουσία των πρώτων. Με βάση αυτό το καθεστώς το ιόνιο κράτος 
μόνο κατ' όνομα είχε συσταθεί "ελεύθερο και ανεξάρτητο" ενώ ου-
σιαστικά το σύνολο της κυριαρχίας εξωτερικής και εσωτερικής σε 
όλα τα διοικητικά επίπεδα ασκούσε η προστάτιδα Μ. Βρετανία, ο 
Ύπατος Αρμοστής και οι τοποτηρητές του. 

Παρά την αλλοίωση της κυριαρχικής του εξουσίας, προκάτοχο 
κράτος κατά τη δεύτερη διαδοχή υπήρξε το “Ηνωμένο Κράτος των 
Ιονίων Νήσων”, εφ' όσον σε τελευταία ανάλυση δεν επήλθε σύγχυ-
ση με τα συστατικά στοιχεία του βρετανικού κράτους ούτε όσον 
αφορά το έδαφος, που διατηρήθηκε πάντα διακεκριμένο από εκείνο 
της Μ. Βρετανίας, ούτε όσον αφορά τους κατοίκους των νησιών 
που είχαν χωριστή ιθαγένεια. Άλλωστε, οι πράξεις των κεντρικών 
βρετανικών αρχών έπρεπε να περιέχουν ρητή μνεία περί τούτου, 
για να δεσμεύσουν το ιόνιο κράτος. 

Η συνολική αποτίμηση του καθεστώτος της προστασίας δεν 
οδηγεί αποκλειστικά σε αρνητικά συμπεράσματα, μια και η βρετα-
νική διοίκηση οργάνωσε και προήγαγε πολλούς τομείς της δημόσιας 
και ιδιωτικής ζωής στα Επτάνησα, τη στιγμή μάλιστα που δεν είχε 
ακόμη ιδρυθεί ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, παρέχοντας πολύτιμη 
διοικητική εμπειρία και λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας με 
τις δυτικές αντιλήψεις περί σύγχρονης πολιτειακής οργάνωσης.  

Ωστόσο το πάγιο αίτημα του επτανησιακού λαού περί ενώσεως 
στάθηκε ισχυρότερο από οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια 
και κατευναστικό πνεύμα επέδειξαν οι αρχές της προστασίας. Το 
πάγιο αυτό αίτημα που εκφραζόταν σε όλους τους τόνους και με κά-
θε ευκαιρία, ήταν επόμενο να διακρίνει και να διογκώνει μόνο τα 
μελανά σημεία της βρετανικής εξουσίας τα οποία άλλωστε δεν ήσαν 
ανύπαρκτα: την οικονομική κακοδιοίκηση, την αστυνόμευση, την 
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αυταρχικότητα, την πλημμελή οργάνωση της παιδείας και την ελλι-
πή εκτέλεση δημοσίων έργων, την αύξηση της γραφειοκρατίας και 
την προτίμηση ξένων υπαλλήλων. Με ένα λόγο αυτό που ενοχλού-
σε τους κατοίκους των νησιών και προκαλούσε τη συν τω χρόνω 
αυξανόμενη αντίδρασή τους έναντι του καθεστώτος της προστασί-
ας ήταν η ίδια η ύπαρξη της βρετανικής κηδεμονίας σ’ ένα λαό που 
αισθανόταν ώριμος για αυτοδιάθεση και συμπόρευση με τον ευρύ-
τερο ελληνισμό.  

Στο τέλος, σταθμίζοντας εσωτερικές και διεθνείς σκοπιμότητες, 
η Μ. Βρετανία έκρινε πως η παρουσία της στον επτανησιακό χώρο 
δεν ήταν πλέον τόσο χρήσιμη από άποψη στρατηγική ενώ συγχρό-
νως γινόταν ασύμφορη και επιζήμια λόγω των συνεχών εσωτερι-
κών αναταραχών. Υπό τις συνθήκες αυτές, έκρινε ότι μια κίνηση 
καλής θελήσεως μπορούσε να αποσπάσει τη συμπάθεια της ελλη-
νικής κοινής γνώμης και να παγιώσει την επιρροή της στα εσωτε-
ρικά του ελληνικού κράτους. Έτσι επ' ευκαιρία της πολιτειακής με-
ταβολής στην Ελλάδα, της εξώσεως του Όθωνα και της αλλαγής 
δυναστείας με την ανάρρηση στον θρόνο του Γεωργίου Γκλύξ-
μπουργκ, που είχε, άλλωστε, μεθοδευτεί από την ίδια τη Μ. Βρετα-
νία, τα Ιόνια νησιά παραχωρούνταν στην Ελλάδα σημειώνοντας 
την πρώτη εδαφική αύξηση του Ελληνικού Βασιλείου, τη δεύτερη 
ελληνική διαδοχή, και την απαρχή της πραγματώσεως των εθνικών 
αλυτρωτικών οραμάτων. 

Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα διαδοχής κρατών, τα 
πράγματα ήταν ξεκάθαρα εξ αρχής. Η αντικατάσταση κυριαρχίας 
είχε συντελεστεί με ειρηνικό τρόπο, χωρίς ένοπλη σύρραξη. Το νο-
μικό σύστημα του ιόνιου κράτους ανήκε στην ίδια οικογένεια με 
εκείνη του ελληνικού κράτους, γεγονός που διευκόλυνε την αντι-
κατάσταση κυριαρχίας. Οι συνθήκες που εξήγγειλαν την ένωση, 
βασικά οι Συνθήκες του Λονδίνου της 2/14.11.1863 και της 
17/29.3.1864, προέβλεψαν την ακριβή χρονική στιγμή της διαδο-
χής, την τύχη των διεθνών συμφωνιών του προκατόχου, το ισχύον 
δίκαιο μετά τη διαδοχή, την τύχη της δημόσιας περιουσίας και το 
δημόσιο χρέος του προκατόχου, την αποζημίωση των διοικητικών 
υπαλλήλων του προκατόχου, τα κεκτημένα δικαιώματα των ιδιωτών 
με έμφαση στις παραχωρήσεις του προγενεστέρου καθεστώτος.  
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Κατά πρώτο λόγο, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να αναδεχθεί τις 
διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες του προκατόχου Ιό-
νιου κράτους που ίσχυαν κατά τη στιγμή της διαδοχής. Η αρχή της 
συνέχειας επιλεγόταν για τη διαδοχή ως προς τις συνθήκες, στην 
αμιγή της εκδοχή. Μάλιστα το διάδοχο ελληνικό κράτος ανέλαβε 
να συνεχίσει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων μεταξύ του προκα-
τόχου και τρίτων κρατών των οποίων η ισχύς είχε λήξει πριν τη 
διαδοχή. Διορθωτικά, συμφωνήθηκε χρονικός περιορισμός δεκαπέ-
ντε ετών της ισχύος των προγενεστέρων συμβάσεων ώστε η ήδη 
ανισοβαρής επιβολή υποχρεώσεων στο διάδοχο ελληνικό κράτος να 
μην επιδεινωθεί.  

Το αποτέλεσμα ήταν ότι εξακολούθησε να υφίσταται στον χώ-
ρο των Επτανήσων το καθεστώς διεθνών δεσμεύσεων που προϋ-
πήρχε της διαδοχής. Η αντικατάσταση κυριαρχίας που τυπικά είχε 
επέλθει με την ένωση άργησε να λάβει πραγματικό αντίκρισμα. Η 
Ελλάδα ανέλαβε την εξουσία στα νησιά αποδεχόμενη συγχρόνως 
το ήδη διαμορφωμένο πλέγμα των διεθνών τους σχέσεων και υπο-
σχέθηκε να διατηρήσει τις νομικές του συνέπειες για ορισμένο 
τουλάχιστον χρονικό διάστημα. 

Περίπλοκη εμφανίστηκε η περίπτωση του ισχύοντος δικαίου 
στα Επτάνησα μετά την επέλευση της διαδοχής. Πράγματι στα 
πλαίσια της Ιόνιας επικράτειας είχε διαμορφωθεί ήδη από την επο-
χή της βενετικής κυριαρχίας ευρύτατο νομοθετικό υπόστρωμα, επί 
τη βάσει του οποίου είχαν κτηθεί δικαιώματα, αναληφθεί υποχρε-
ώσεις και δημιουργηθεί νόμιμες προσδοκίες και συμφέροντα. Η διά 
μιας κατάργησή του από το διάδοχο ελληνικό κράτος ούτε λυσιτε-
λής παρίστατο ούτε επιθυμητή.   

Από την άλλη πλευρά, στον εσωτερικό δικαιϊκό χώρο, η επέ-
κταση της ελληνικής κυριαρχίας μπορούσε μόνο διά της νομοθετι-
κής αφομοιώσεως να εκδηλωθεί. Έτσι, το διάδοχο ελληνικό κράτος 
βρέθηκε ενώπιον του διλήμματος είτε να καταργήσει ολοσχερώς 
την προγενέστερη ιόνια νομοθεσία επιβάλλοντας την αντίστοιχη 
ελληνική, θέση που βρισκόταν πιο κοντά στην αυθεντική άσκηση 
κυριαρχικής εξουσίας, είτε να αποδεχθεί τη συνέχεια της ισχύος 
της ιόνιας νομοθεσίας στον χώρο των νησιών, θέση που σφραγιζό-
ταν από την ανάγκη να μην υπάρξει μείζων δικαιϊκή αναταραχή. 
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Στην πράξη επιλέχθηκε μια μικτή μορφή νομοθετικής αφο-
μοιώσεως καθόσον προωθήθηκε η επιλεκτική κατάργηση κανόνων 
της ιόνιας νομοθεσίας, η διατήρηση άλλων και η επέκταση τμημά-
των της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και η θέσπιση κανόνων ειδι-
κά για τη διοικητική οργάνωση των νησιών. Από άποψη χρόνου, η 
όλη διεργασία συντελέστηκε σταδιακά σε μακρό χρονικό διάστημα. 

Η δημόσια περιουσία του προκατόχου ιονίου κράτους μεταβι-
βάστηκε στο διάδοχο ελληνικό. Η μεταβίβαση των περιουσιακών 
στοιχείων συντελέστηκε χαριστικά. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές 
η ρύθμιση που εξήγγειλαν τόσο οι διεθνείς συνθήκες περί ενώσεως 
και τα σχετικά πρωτόκολλα όσο και η εσωτερική νομοθεσία. 

Η δημόσια περιουσία του Ιόνιου κράτους περιλάμβανε ακίνητα, 
κινητά και απαιτήσεις. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονταν η 
“εγχώρια” περιουσία των νησιών, αγροτική βασικά, τα φρούρια και 
οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα αστικά ακίνητα και δημόσια κα-
ταστήματα που χρησιμοποιούσαν οι διοικητικές αρχές του Ιόνιου 
κράτους, τα έπιπλα που βρίσκονταν μέσα σ' αυτά, το νόμισμα, τα 
δημόσια αρχεία, βιβλιοθήκες, πλοία του δημοσίου, αλλά και απαι-
τήσεις εις βάρος της βρετανικής διοίκησης, αν και οι τελευταίες 
συμψηφίστηκαν τελικά με αντίστοιχες απαιτήσεις της Μ. Βρετανίας. 

Ιδιάζουσα περίπτωση αποτέλεσαν τα φρούρια της Κέρκυρας 
και ο οπλισμός τους: παρά την αδιαμφισβήτητη ιόνια κυριότητα επ' 
αυτών, η προστάτιδα Μ. Βρετανία για να ικανοποιήσει τις απαιτή-
σεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών όπως η Αυστρία, και παρά τη σθε-
ναρή αντίδραση της ελληνικής πλευράς, προέβη στην κατεδάφιση 
των σημαντικότερων από τα φρούρια και στην αφαίρεση μεγάλου 
τμήματος του οπλισμού τους, χωρίς ωστόσο να ισχυριστεί ότι της 
ανήκαν δικαιωματικά. 

Oι ρυθμίσεις της οριστικής Συνθήκης περί ενώσεως καταδεικνύ-
ουν ότι στην περίπτωση της δεύτερης ελληνικής διαδοχής εφαρμό-
στηκε πλήρως ο κανόνας «res transit cum suo onere». Έτσι, πέραν 
του ενεργητικού της δημόσιας ιόνιας περιουσίας, η Ελλάδα αναλάμ-
βανε πλήρως το δημόσιο χρέος του Ιόνιου κράτους, εξωτερικό και 
εσωτερικό. Η ένωση των Επτανήσων συντελούνταν χωρίς να ση-
μειωθεί μεταβολή στο καθεστώς των αντίστοιχων δημοσίων χρεών. 

Για το διάδοχο κράτος αυτό σήμαινε ότι υπεισερχόταν στη θέ-
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ση του προκατόχου, όπως ακριβώς ήταν τη στιγμή της διαδοχής, 
και αναλάμβανε να εκπληρώσει υποχρεώσεις στων οποίων τη δια-
μόρφωση δεν είχε λάβει μέρος καθώς ήταν η βρετανική διαχείριση 
που είχε δημιουργήσει το ιόνιο δημόσιο χρέος. 

 Οι υποχρεώσεις αυτές συνίσταντο βασικά στην απόδοση συ-
ντάξεων σε δικαιούχους βρετανούς υπηκόους, των οποίων οι απαι-
τήσεις είχαν εξασφαλιστεί με υπογραφή ειδικής ελληνοβρετανικής 
συμβάσεως παρά την ελληνική αντίθεση αναφορικά με την κατάρ-
τιση των καταλόγων των δικαιούχων, και με των οποίων την χρη-
ματική εξόφληση βαρύνονταν τα έσοδα των τελωνείων των νη-
σιών. Το εσωτερικό δημόσιο χρέος, από εσωτερικό δανεισμό, απο-
τελούσε επίσης βάρος που αναλάμβανε η διάδοχη ελληνική κυβέρ-
νηση. Ακόμη, το ελληνικό κράτος απένειμε συντάξεις σε υπαλλή-
λους που απέρχονταν της υπηρεσίας και των οποίων το δικαίωμα 
δεν κατοχυρωνόταν από διεθνείς συμβάσεις. Από την άλλη πλευρά 
το ιόνιο δημόσιο χρέος προς τη Μ. Βρετανία συμψηφιζόταν, όπως 
αναφέραμε, με το αντίστοιχο βρετανικό. 

Όσον αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους του ιονίου κράτους 
η μεθόδευση ήταν διττή εν μέρει προωθώντας την αποδέσμευση 
από το προκάτοχο διοικητικό καθεστώς, εν μέρει καθιερώνοντας τη 
συνέχεια. Αφ’ ενός οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι Βρετανοί ή Έλλη-
νες που είχαν ταυτισθεί με το προκάτοχο καθεστώς, αποχωρούσαν 
από τις θέσεις τους αποζημιωνόμενοι, κυρίως οι Βρετανοί, παρά τη 
σαφή αντίθεση της Ελλάδος ως προς τη νομική δικαιολόγηση της 
υποχρέωσης αποζημιώσεως. Αφ' ετέρου οι χαμηλόβαθμοι υπάλλη-
λοι, δημόσιοι λειτουργοί και γενικά όλοι όσων η διατήρηση στην 
υπηρεσία διευκόλυνε τη διάδοχη ελληνική διοίκηση -σημειωτέον 
ότι ήσαν στη συντριπτική πλειονότητα ελληνικής καταγωγής- δεν 
απομακρύνθηκαν αλλά με κατάλληλη θεσμική προσαρμογή ενσω-
ματώθηκαν στον νέο διοικητικό μηχανισμό. 

Υπήρξαν τέλος περιπτώσεις υπαλλήλων που διατηρήθηκαν εν 
υπηρεσία για ορισμένο μετά την επέλευση της διαδοχής χρονικό 
διάστημα παρά το γεγονός ότι είχαν συνδεθεί στενά με το καθε-
στώς του προκατόχου, αποκλειστικά διότι η άμεση απόσυρσή τους 
θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. 

Ανάλογη στάση τηρήθηκε ως προς την εκκρεμοδικία και το 
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δεδικασμένο, με έντονη τάση συνέχειας με την προκάτοχη δικα-
στική εξουσία. Η ελληνική νομοθεσία και νομολογία αντιμετώπι-
σαν τη δικανική κρίση των ιόνιων δικαστηρίων σα να επρόκειτο 
για ελληνικά δικαστήρια, συνεχίζοντας τις εκκρεμείς δίκες από το 
σημείο που τις είχε διακόψει η επέλευση της διαδοχής, και ανα-
γνωρίζοντας πλήρως και χωρίς προϋποθέσεις το δεδικασμένο. Ε-
πιπλέον αναγνωρίστηκε η ισχύς συμβολαιογραφικών, ακόμη και 
διοικητικών πράξεων του προκατόχου ιονίου κράτους. Από άλλη 
σκοπιά, το διάδοχο ελληνικό κράτος, στην φροντίδα του να μην 
θίξει τα κεκτημένα δικαιώματα των πρώην Ιονίων και κατόπιν 
Ελλήνων πολιτών, συμπεριέλαβε στην προστασία τους και τα δι-
καιώματα εκείνα που είχαν ήδη κτηθεί ή αναγνωριστεί βάσει δι-
καστικών αποφάσεων, πράξεων και συμβολαίων. 

Ως προς το προσωπικό καθεστώς των κατοίκων των Επτανή-
σων, παρά τις ασάφειες της νομοθεσίας και τις αρχικές διακυμάν-
σεις της νομολογίας, έγινε τελικά αποδεκτό ότι με την επέλευση 
της διαδοχής και την εξαφάνιση του ιονίου κράτους, όλοι οι κάτοι-
κοί του προσέλαβαν αθρόα την ελληνική ιθαγένεια ασχέτως αν 
βρίσκονταν τη δεδομένη στιγμή στο ιόνιο έδαφος. 

Ως προς το περιουσιακό καθεστώς των ιδιωτών, το διάδοχο ελ-
ληνικό κράτος είτε με την επιβολή των ρυθμίσεων των διεθνών 
συνθηκών είτε αυτόβουλα, αναγνώρισε και κατοχύρωσε τα κεκτη-
μένα δικαιώματα των ιδιωτών, ατόμων και εταιριών, αλλοδαπών 
και μη στα Ιόνια, δικαιώματα που είχαν κτηθεί βάσει διακρατικών 
συμφωνιών με την προκάτοχη ιόνια κυβέρνηση ή εν ονόματι αυτής 
από τη βρετανική ή δυνάμει της ιόνιας νομοθεσίας, υιοθετώντας 
την αρχή της συνέχειας με το προγενέστερο δικαιϊκό καθεστώς, σε 
μια προσπάθεια να αποσπάσει τη θετική αντιμετώπιση της ενώσε-
ως εκ μέρους των ευρωπαϊκών δυνάμεων, και να μην θίξει τις δια-
μορφωμένες έννομες σχέσεις των πρώην Ιονίων και νυν Ελλήνων 
υπηκόων κατοίκων των νησιών. 

Συγκεκριμένα, έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα των αλλοδαπών 
ναυτιλιακών εταιριών, της καθολικής εκκλησίας, των βρετανών και 
πρώην ιόνιων υπηκόων για καταβολή συντάξεως, τα δικαιώματα 
των ιδιωτών που είχαν αναγνωριστεί δικαστικά, τα πάσης φύσεως, 
τέλος, δικαιώματα των πρώην ιόνιων υπηκόων με χαρακτήρα: α) 
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δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα προχω-
ρούσαν στις επιβαλλόμενες από τη διάδοχη νομοθεσία ενέργειες 
ώστε να προσαρμόσουν τα κεκτημένα τους δικαιώματα στο νέο δι-
καιϊκό καθεστώς, και β) ιδιωτικό, όπως τα τιμαριωτικά και υποθη-
κικά δικαιώματα που είχαν κτηθεί με βάση το τιμαριωτικό σύστη-
μα που ίσχυε από την εποχή της βενετοκρατίας στα Επτάνησα και 
ιδίως στην Κέρκυρα. Και σ' αυτήν την περίπτωση η αναγνώριση 
των κεκτημένων δικαιωμάτων συνοδευόταν με την απαραίτητη α-
νάπλαση και προσαρμογή τους στη διάδοχη ελληνική έννομη τάξη. 

IV 
Συμπερασματικά, στην περίπτωση της πρώτης ελληνικής διαδοχής, 
η εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους πραγματοποιήθηκε επί μη-
δενικής βάσεως, το έδαφος και ο πληθυσμός αντιμετωπίστηκαν ως 
καινούρια συστατικά στοιχεία του νεαρού κράτους. Όσον αφορά 
τις σχέσεις του διαδόχου με τα τρίτα κράτη, καμία νομική δέσμευ-
ση δεν υπήρξε για την Ελλάδα. Όσον αφορά τις σχέσεις με το προ-
κάτοχο οθωμανικό κράτος, η διαμόρφωση του δημοσιονομικού και 
διοικητικού οργανισμού του διαδόχου κράτους δεν βασίστηκε διό-
λου στα οθωμανικά δεδομένα. Μόνον όσον αφορά τις σχέσεις του 
διαδόχου κράτους με τους ιδιώτες, οι οποίοι άλλωστε αποτελούσαν 
και το πληθυσμιακό του υπόβαθρο, διαγράφηκε η ανάγκη να υπάρ-
ξει κάποιας μορφής συνέχεια με το προγενέστερο δικαιϊκό καθε-
στώς απλώς και μόνο για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα που 
κτήθηκαν δυνάμει του.  

Στην περίπτωση της δεύτερης ελληνικής διαδοχής, της Ένωσης 
των Επτανήσων, εφαρμόστηκε κατά βάση ο κανόνας της συνέχειας 
όσον αφορά τις σχέσεις του διαδόχου ελληνικού κράτους με τρίτα 
κράτη, τις σχέσεις με τα κατάλοιπα του προγενέστερου δικαιϊκού 
συστήματος και τις σχέσεις με τους ιδιώτες που κατοικούσαν ή ήσαν 
συνδεδεμένοι με το έδαφος της διαδοχής. Η υιοθέτηση της αρχής, 
που αλλοίωνε το ουσιαστικό περιεχόμενο της αυθεντικής επεκτάσε-
ως της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά, εν μέρει επιβαλλόταν στην 
Ελλάδα εκ μέρους των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά τη διαπραγμά-
τευση της ενώσεως εν μέρει αποτελούσε και δική της επιλογή. 
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Αποφασιστικό για τη θέση αυτή υπήρξε το γεγονός ότι μετά τη 
διαδοχή έπαψε να υφίσταται ιόνιο κράτος. Η Ελλάδα θεώρησε ορ-
θότερο να μην αντιμετωπίσει επιφυλακτικά το υπό εξαφάνιση προ-
κάτοχο νομικό σύστημα και τα προϊόντα του, αλλά απεναντίας να 
το εντάξει, προσαρμόζοντάς το, στους κόλπους της και να το α-
πορροφήσει προχωρώντας σε μια εφ' όλης της ύλης “αφομοίωση”. 

Τη διαδικασία ένταξης και απορρόφησης διευκόλυνε το γεγο-
νός ότι οι προσωπικοί φορείς της νομοθετικής, εκτελεστικής και 
δικαστικής εξουσίας στα Επτάνησα, καθώς και οι δημόσιοι λει-
τουργοί όπως οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, ήσαν ελληνικής 
καταγωγής και με τη διαδοχή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια. 

Οι δύο πρώτες ελληνικές διαδοχές, η ίδρυση του ελληνικού 
κράτους και η ένωση των Επτανήσων, συνιστούν διαφορετικές πε-
ριπτώσεις.Στην πρώτη διαδοχή διάδοχο κράτος είναι το νέο ανε-
ξάρτητο Ελληνικό Βασίλειο και προκάτοχο η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μετά την αντικατάσταση 
κυριαρχίας στο έδαφος της διαδοχής. Κατά τη δεύτερη διαδοχή, 
διάδοχο κράτος είναι το προϋπάρχον ήδη Βασίλειο της Ελλάδος 
ενώ προκάτοχο το Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων το οποίο 
εξαφανίζεται με την επέλευση της διαδοχής. 

Οι ιστορικές συνθήκες μέσα από τις οποίες προκύπτει η δεύτε-
ρη διαδοχή, είναι ριζικά διαφορετικές από εκείνες της πρώτης δια-
δοχής. Ενώ εκεί η επαναστατική ζύμωση και οι συγκρούσεις στα 
πεδία των μαχών, με λίγα λόγια η χρήση βίας, αποτέλεσαν το μέσο 
για τη δημιουργία ενός νέου κράτους με όλα τα συμφυή επακόλου-
θα, κατά τη δεύτερη διαδοχή, μέσα από την ειρηνική διαδικασία 
της παραχώρησης, το Ελληνικό Βασίλειο διευρύνεται ενσωματώ-
νοντας το μικρότερο Ηνωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων που τε-
λούσε μέχρι τότε υπό το καθεστώς βρετανικής προστασίας. 

Το νεότευκτο ελληνικό κράτος του 1830 καταβάλλει εντατικές 
και μακροχρόνιες προσπάθειες για να οργανώσει τον εσωτερικό 
δικαιοδοτικό του χώρο, αντιμετωπίζοντας σωρεία ζητημάτων, όχι 
πάντοτε με επιτυχία. Αντίθετα η Ελλάδα του 1864, διάδοχο κράτος 
του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, έχει ήδη στο ενεργητι-
κό της σημαντική πρακτική εμπειρία, όσον αφορά τη συμμετοχή 
στη διεθνή κοινότητα και την αντιμετώπιση των εσωτερικών θε-



ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

71 

σμικών προβλημάτων. Δεν αποτελεί πιά επαναστατημένη ομάδα 
που αγωνίζεται να αναδυθεί στην επιφάνεια ούτε άπειρη είναι στην 
πρακτική διαχείριση των νομικών προβλημάτων της αντικατάστα-
σης κυριαρχίας. Εξάλλου, στα ενσωματωνόμενα Επτάνησα του 
1864, υπήρχε ήδη μακρόχρονη διοικητική παράδοση και πολιτεια-
κή οργάνωση δυτικού τύπου, στοιχεία που χωρίς αμφιβολία συνει-
σέφεραν στην επιτυχή εγκαθίδρυση της ελληνικής εξουσίας. 

Η διαφοροποίηση της προσαρτήσεως των Επτανήσων από την 
ίδρυση του Ελληνικού Βασιλείου υπογραμμίζεται από τα διεθνή 
συμβατικά κείμενα που εξαγγέλλουν τη διαδοχή κρατών: οι διε-
θνείς συνθήκες, συμβάσεις και πρωτόκολλα της περιόδου 1863-
1864 που αφορούν την παραχώρηση των Ιονίων νήσων στην Ελλά-
δα, φροντίζουν να περιλάβουν διατάξεις που διευθετούν ρητά τα 
προβλήματα της διαδοχής. Ενώ στα κείμενα με διεθνή χαρακτήρα 
της πρώτης διαδοχής, της ιδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου, οι 
όποιες ρυθμίσεις είναι έμμεσες και εξάγονται ερμηνευτικά. 

V 
Η ένταξη της πρώτης και της δεύτερης ελληνικής διαδοχής στο 
διεθνές περιβάλλον, ως επί μέρους εφαρμογών της πρακτικής της 
διαδοχής κρατών, οδηγεί σε ορισμένες διαπιστώσεις. Το Βασίλειο 
της Ελλάδος δεν ήταν το μόνο κράτος που προέκυψε με απόσχιση 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι υπόλοιπες βαλκανικές χώ-
ρες υπήρξαν επίσης διάδοχα κράτη της Πύλης που απέκτησαν, ω-
στόσο, την πλήρη ανεξαρτησία τους μισόν αιώνα αργότερα από την 
Ελλάδα. 

Σε γενικές γραμμές η Σερβία (αυτονομία το 1829, υπό εγγύηση 
των μεγάλων δυνάμεων το 1856, ανεξάρτητο πριγκιπάτο το 1878), 
το Μαυροβούνιο (ανεξαρτησία το 1878), η Ρουμανία (αυτονομία 
Μολδαβίας και Βλαχίας το 1829, ένωση Μολδοβλαχίας σε Ρουμα-
νία το 1859, ανεξάρτητο πριγκιπάτο το 1878), η Βουλγαρία (πρι-
γκιπάτο υποτελές στην Πύλη το 1878, ανεξάρτητη το 1908), συ-
μπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ρωμυλίας (αυτόνομη επαρχία 
υποτελής στην Πύλη, 1878, ένωση με τη Βουλγαρία, 1885), ακο-
λούθησαν διαφορετική πορεία προς την ανεξαρτησία από εκείνην 
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της Ελλάδος.13 Η αποδέσμευσή τους από το οθωμανικό κράτος συ-
ντελέστηκε σταδιακά, γεγονός που επηρέασε αποφασιστικά την 
επιλογή των λύσεων στα ζητήματα διαδοχής κρατών. Αποφασιστι-
κός παράγοντας υπήρξε και εδώ η πολιτική αναμείξεως των μεγά-
λων ευρωπαϊκών δυνάμεων.14  

Επιπλέον, σημαντικό ήταν το γεγονός της ένταξης της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, με τη συνθήκη των Παρισίων του 1856, στο 
ευρωπαϊκό σύστημα ισορροπίας και η έκτοτε δυνατότητά της να 
επωφελείται των κανόνων του διεθνούς δικαίου, ενώ πριν θεωρού-
νταν απαράδεκτο ή και αδύνατο να συμμετέχει ένα μουσουλμανικό 
κράτος στο σύστημα του διεθνούς δικαίου που γεννήθηκε και δια-
μορφώθηκε εντός του χριστιανικού κόσμου της δυτικής Ευρώπης.15  

Έτσι, οι συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα οι κατοπινές 
διαδοχές κρατών στα Βαλκάνια είναι σημαντικά διαφοροποιημένες 
σε σύγκριση με τις δύο ελληνικές διαδοχές, ιδιαίτερα αναφορικά με 
την πρώτη, την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830. Στις πε-

                                                                                                 

13. Μ. Θ. Λάσκαρις, ό.π., σ. 154-155, 299.  
14. Η πολιτική επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων υπέρ της συνέχειας της 

ισχύος των συνθηκών, H. Wheaton, Elements of International Law, 18364, Lon-
don 1904, σ. 104-113. A.G. Mochi Onory, La succession d’ Etats aux traites, 
Milano 1968, σ. 44., αλλά και γενικότερα, όπως π.χ. στις υποθέσεις της Ρουμα-
νίας, J. Crawford, The creation of States in International Law, Oxford 1979, σ. 
303-305. 

15. Αρθρο 7, Συνθήκη Παρισίων της 30.3.1856, G. Noradounghian, Recueil 
d’actes internationaux de l’Empire Ottoman, 4 vols., I. 1300-1789, II. 1789-
1856, III. 1856-1878, IV. 1878-1902, Paris 1879-1903, εδώ τ. 3, σ. 73. Σχετικά 
με τη θέση του οθωμανικού κράτους στη διεθνή κοινότητα πριν και μετά το 
1856, βλ. A. W. Heffter, Das europaisches Volkerrecht der Gegenwart auf den 
bisheringen Grundlangen, Berlin 18553, στα ελληνικά ως: Α. Β. Έφφτερος, Αλ-
ληλεθνές της Ευρώπης Δίκαιον, μετάφραση Δ. Κυριακού, Αθήνα 1860, σ. 2, 
υποσ. 3, 9, υποσ. 10, σ. 15-16, υποσ. 1, σ. 56, υποσ. 3. Π. Χρυσανθόπουλος, 
«Νομικά αποτελέσματα της δυνάμει συνθήκης προσαρτήσεως χώρας κράτους 
τινος εις έτερον. Αρχή παραδεχθείσα υπό της ελληνικής νομοθεσίας και νομο-
λογίας», Νέοι Πανδέκται Θ΄ (1893), σ. 443-451, σ. 33 επ., όπου μεταφέρει τις 
απόψεις ευρωπαίων διεθνολόγων, 64 υποσ., 77 υποσ., 157-158, 162-166, όπου 
τονίζεται το ασύμβατο της συμμετοχής της Πύλης στο ευρωπαϊκή οικογένεια 
λόγω των διομολογήσεων που επέτρεπαν διαρκή επέμβαση στα εσωτερικά της. 
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ρισσότερες περιπτώσεις προκρίθηκε η συνέχεια της ισχύος των 
συνθηκών του προκατόχου οθωμανικού κράτους που βρίσκονταν 
σε ισχύ τη στιγμή της διαδοχής.16 Η Συνθήκη του Βερολίνου της 13 
Ιουλίου 1878, η οποία ρυθμίζει συνολικά το νέο βαλκανικό πολιτι-
κό χάρτη δεν αφήνει αμφιβολία για τη θέση της υπέρ της συνέχειας 
της ισχύος των προγενέστερων συνθηκών.17 Είναι ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακό πως ανάμεσά τους συγκαταλέχθηκαν και οι διομολογή-
σεις παρά το γεγονός ότι τα διάδοχα βαλκανικά κράτη ήσαν χρι-
στιανικά και δεν δικαιολογούνταν η εγκαθίδρυση παρόμοιου καθε-
στώτος.18 Ειδικά, μάλιστα, όσον αφορά τη Ρουμανία, οι σχέσεις της 
με την Ελλάδα υπέστησαν σοβαρή κρίση κατά το τέλος του 19ου 
αιώνα με αφορμή την υπόθεση της κληρονομίας του Ε. Ζάππα, ό-
που ακριβώς η ελληνική πλευρά επικαλούνταν τη λειτουργία ελλη-
νικών διομολογήσεων στη Ρουμανία.19 Ακόμη, τα κεκτημένα δι-
καιώματα των ιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών που 
εκμεταλλεύονταν υπηρεσίες δημόσιας ωφέλειας όπως οι σιδηρό-
δρομοι, αναγνωρίστηκαν και προστατεύτηκαν,20 καθώς επίσης δό-
θηκε η δυνατότητα συλλογικής ή ατομικής επιλογής για την ένταξη 
των ιδιωτών στο διάδοχο κράτος21 όπου υπό την εγγύηση των με-
γάλων δυνάμεων θα απολάμβαναν ισονομία και ανεξιθρησκία.22 

Τέλος, υπήρξε στις περισσότερες περιπτώσεις αναδοχή εκ μέ-
ρους των διαδόχων βαλκανικών κρατών του δημόσιου οθωμανικού 
χρέους σε ανάλογο ποσοστό23 ενώ, συγχρόνως, επικράτησε η πρα-
                                                                                                 

16. Heffter, σ. 507. Χρυσανθόπουλος, σ. 341, 345-346.  
17. Το κείμενο της Συνθήκης του Βερολίνου της 13.7.1878, Noradounghian, 

τ. 4, σ. 175-192. 
18. Για τη Σερβία: άρθρο 37, Συνθήκης Βερολίνου 1878, για τη Ρουμανία: 

άρθρο 49, για τη Βουλγαρία: άρθρο 8, για την Ανατολική Ρωμυλία: άρθρο 20, 
Χρυσανθόπουλος, σ. 60, 344 επ. Noradounghian, τ. 4, σ. 178-179, 182, 188-189. 

19. Ελληνορουμανική διαφορά περί κληρονομίας Ε. Ζάππα, Χρυσανθόπου-
λος, σ. 108 επ., 346, υποσ. 1 επ. 

20. Noradounghian, τ. 4, σ. 179-180, 182, 186-190.  
21. Νoradounghian, τ. 3, σ. 77. 
22. Χρυσανθόπουλος, σ. 60. Μαυροβούνιο: Noradounghian, τ. 4, σ. 178, 

184, 189. Crawford, σ. 303.  
23. Wheaton, σ. 47. Μ. Θ. Λάσκαρις, σ. 299. Noradounghian, τ. 4, Σ. 186, 
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κτική της κατεδαφίσεως φρουρίων για στρατηγικούς και πολιτι-
κούς λόγους.24 

Ανάλογες λύσεις συνέχειας επιλέχθηκαν αναφορικά με την Κύ-
προ που τέθηκε υπό βρετανική κατοχή το 1878,25 και την Αίγυπτο 
που απολάμβανε αυτοδιοικήσεως υπό την επικυριαρχία του Σουλ-
τάνου από το 1840.26 

Πέραν των βαλκανικών διαδοχών, η περίπτωση της ανεξαρτησί-
ας του Βελγίου μετά την απόσχιση από το Βασίλειο των Κάτω Χω-
ρών κατά την περίοδο 1830-1839,27 παρουσιάζει αξιοπρόσεκτες ο-
μοιότητες με την πρώτη ελληνική διαδοχή του 1830, κυρίως διότι 
λαμβάνει χώρα την ίδια ακριβώς εποχή και χαρακτηρίζεται από την 
άμεση ανάμειξη των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.28 Άλλωστε η 
μεθόδευση της ίδρυσης των δύο κρατών, στο μέσον του καθεστώτος 
της νομιμότητας στην Ευρώπη, δρομολόγησε τη διάβρωσή του.29 

Το φαινόμενο της συνάψεως σειράς πρωτοκόλλων για το βελ-
γικό ζήτημα την ίδια χρονική περίοδο, παραπέμπει ευθέως στην 
ελληνική περίπτωση. Αν και ως προς το Βέλγιο η παρέμβαση των 
μεγάλων δυνάμεων υπήρξε αμεσότερη και αποφασιστικότερη, αν 
λάβουμε υπ' όψη και την αντίδραση της προκατόχου Ολλανδίας σε 
αρκετές λύσεις που προτάθηκαν, η ομοιότητα των δύο περιπτώσε-
ων διαδοχής στον ευρωπαϊκό χώρο της τρίτης δεκαετίας του 19ου 

                                                                                                                                                                                                                                              

188.  
24. Καταστροφή φρουρίων Ρουμανίας, άρθρο 52, Συνθήκη Βερολίνου 1878, 

Noradounghian, τ. 4, σ. 190. Βουλγαρίας, απ’ όπου η Πύλη αφαιρεί το πολεμι-
κό υλικό, Συνθήκη Βερολίνου 1878, άρθρο 11, ό.π., τ. 4, σ. 179-180. 

25. Η Κύπρος σύμφωνα με την αγγλοτουρκική συνθήκη της Κωνσταντινου-
πόλεως της 4.6.1878 τέθηκε υπό βρετανική διοίκηση, Μ. Θ. Λάσκαρις, σ. 295. 
Διατήρηση των διομολογήσεων στην Κύπρο μετά το 1878, Χρυσανθόπουλος, 
σ. 349-350.  

26. Διπλωματική ιστορία του αιγυπτιακού ζητήματος στο Μ.Θ. Λάσκαρις, 
σ. 79 επ., Χρυσανθόπουλος, σ. 55, 63-64. Heffter, σ. 41. Συνέχεια συνθηκών 
και διομολογήσεων, Wheaton, σ. 57. Mochi Onory, σ. 61. 

27. Wheaton, σ. 39. Crawford, σ. 247. 
28. Wheaton, σ. 44, 119. 
29. L. Oppenheim, International law, a treatise, vol. 1, London 1905, σ. 67. 
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αιώνα είναι ορατή.30 Το γεγονός ότι ο πρώτος μονάρχης του Ελλη-
νικού Βασιλείου, ο Λεοπόλδος του Σαξ-Κοβούργου, ο οποίος πα-
ραιτήθηκε από τον ελληνικό θρόνο, αναρριχήθηκε κατόπιν σε εκεί-
νον του Βελγίου, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο συγγένειας.31 

Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι πριν την 
ίδρυση ανεξάρτητου βελγικού κράτους, υπήρχε δυνατότητα πρό-
σβασης για τους Βέλγους στα κέντρα εξουσίας του προκατόχου 
κράτους των Κάτω Χωρών, γεγονός που συντελούσε στην αποδοχή 
προγενέστερων νομικών υποχρεώσεων στον βαθμό που αφορούσαν 
τα εδάφη της διαδοχής. Τελείως διαφορετικά ήσαν τα πράγματα για 
την Ελλάδα και τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη.32 

Συγκεκριμένα, μετά τη συνδιάσκεψη του Λονδίνου της 20.12. 
1830 μεταξύ της Γαλλίας, Αυστρίας, Μ. Βρετανίας, Πρωσίας και 
Ρωσίας, και τα Δεκαοκτώ Άρθρα, συνθήκη της 12.11.1831 που υ-
πογράφηκε στο Zonhoven του Βελγίου και εγγυήθηκε την ανεξαρ-
τησία της χώρας αυτής, καθώς και τις δύο Ολλανδοβελγικές συν-
θήκες του Λονδίνου της 19.4.1839 με τις οποίες επιβεβαιώθηκαν 
σε διμερές επίπεδο οι προβλέψεις των Δεκαοκτώ Άρθρων,33 οι 
συνθήκες του προκατόχου που βρίσκονταν σε ισχύ τη στιγμή της 
διαδοχής, ειδικά εκείνες με τοπικό και εδαφικό χαρακτήρα, όπως οι 
συνοριακές, σχετικά με το λιμάνι της Αμβέρσας και με οχυρώσεις 
στην γαλλοβελγική μεθόριο, εξακολούθησαν να ισχύουν και να δε-
σμεύουν το νεαρό βελγικό κράτος.34   
                                                                                                 

30. Crawford, σ. 247-248, 255, 256, υποσ. 40, 320-321, 303. Βλ. ακόμη το 
έργο της L. Wagner-Heidendal, Het filhellenisme in het Koninkrijk der Neder-
landen, Brussels 1972, όπου γίνεται λόγος για τον θετικό αντίκτυπο που είχε το 
φιλελληνικό ρεύμα στην Ολλανδία αναφορικά με την υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας του Βελγίου. 

31. Μ. Θ. Λάσκαρις, σ. 75, υποσ. 3.  
32. Σύγκριση στον M. G. Marcoff, Accession à l’indépendance et succession 

d’États aux traités internationaux, Fribourg 1969, σ. 107-108. 
33. Από τις δύο Ολλανδοβελγικές συνθήκες του 1839, η πρώτη αναφέρεται 

στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Βελγίου και στην αποδοχή των Δεκαο-
κτώ Άρθρων εκ μέρους της Ολλανδίας που μέχρι τότε αντιδρούσε, ενώ η δεύ-
τερη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Σκάλδη. 

34. Marcoff, σ. 107. Βλ. όμως McNair, The law of treaties, σ. 603, και για 
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Ακόμη συντελέστηκε μεταβίβαση δημόσιας περιουσίας και αρ-
χείων καθώς και αναδοχή χρεών σε ανάλογο ποσοστό που ορίστη-
κε στο ένα τρίτο των δημοσίων χρεών του Βασιλείου των Κάτω 
Χωρών.35 Επιπλέον αναγνωρίστηκαν τα κεκτημένα δικαιώματα,36 
δόθηκε στους κατοίκους η δυνατότητα επιλογής μεταξύ εντάξεως 
στο διάδοχο ή στο προκάτοχο κράτος,37 και καθιερώθηκε, τέλος, η 
πλήρης ανοχή των θρησκευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων 
των διαφόρων εκκλησιών πέραν από κάθε κρατικό έλεγχο.38  

Με βάση την αδρή σκιαγράφηση των συγκρίσιμων περιπτώσε-
ων των βαλκανικών χωρών και του Βελγίου, με δεδομένες τις ελ-
ληνικές λύσεις της π ρ ώ τ η ς  δ ι α δ ο χ ή ς , μπορεί να υποστηρι-
χθεί ότι η ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 υπήρξε, από την 
άποψη της διαδοχής κρατών, οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα περίπτω-
ση ανάμεσα σε εκείνες που εκδηλώθηκαν μέσα στο κλίμα του πρώ-
του τετάρτου του 19ου αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο.39 Η πρώτη ελ-
ληνική διαδοχή, πρώιμη ιστορικά, εμφανίζει έντονα προοδευτικό 
χαρακτήρα αφού ως προς το μεγαλύτερο μέρος των τομέων της 
διαδοχής κρατών επιλέγεται η άρνηση του προγενεστέρου διεθνούς 
και εσωτερικού δικαιικού καθεστώτος και το νεαρό ανεξάρτητο 
ελληνικό κράτος ανέρχεται στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο ελεύ-
θερο από δικαιικά βάρη του παρελθόντος. Τόσο το Βέλγιο όσο και 

                                                                                                                                                                                                                                              

τον πολιτικό παράγοντα υπέρ της συνέχειας, Mochi Onory, σ. 44. 
35. Βλ. Oλλανδοβελγική συνθήκη του 1839. Wheaton, σ. 47.  
36. Sir R. Phillimore, Commentaries upon International Law, vol. 1, London 

18793, σ. 212. 
37. Ολλανδοβελγική συνθήκη του 1839, Ch. Rousseau, Droit International 

Public, III, Paris 1977, σ. 367. 
38. Ν. Ν. Σαρίπολος, Σύστημα του Συνταγματικού Δικαίου της Ελλάδος, τ. Γ΄, 

Αθήνα 1923, σ. 357, υποσ. 1. Γ, Στρέϊτ, «Τινά περί της θέσεως της Καθολικής 
Εκκλησίας εν Ελλάδι», ανάτυπο από την Εφημερίδα Ελληνικής και Γαλλικής 
Νομολογίας, τ. ΚΖ΄, Αθήναι 1903, σ. 21. 

39. Για τις τάσεις του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τη διαδοχή κρατών κατά 
τις αρχές του 19ου αιώνα βλ. Rousseau, τ. III, σ. 347, 349, 367, 377, 383, 397, 
477, 479-481, 489, 491-492, 497, 499. Η πρώτη ελληνική διαδοχή του 1830, τη-
ρουμένων των αναλογιών, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη διαδικασία της 
αποαποικιοποίησης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
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πολύ αργότερα τα υπόλοιπα κράτη της Χερσονήσου του Αίμου δεν 
στάθηκαν ικανά να αποτινάξουν κατά τη διαδικασία ανεξαρτητο-
ποίησής τους το πλέγμα των διεθνών συμβατικών δεσμεύσεων και 
εσωτερικών παγιωμένων εννόμων καταστάσεων του προκατόχου, 
στον ίδιο τουλάχιστον βαθμό πρωτότυπης κτήσης κυριαρχίας που 
επέτυχε η Ελλάδα του 1830. 

Ενώ η αρνητική θέση υιοθετήθηκε ευρέως κατά την ίδρυση του 
Ελληνικού Βασιλείου, το ίδιο δεν συνέβη ή συνέβη αρκετά περιο-
ρισμένα στις άλλες περιπτώσεις. Τα βαλκανικά κράτη παραδείγμα-
τος χάριν μετέφεραν για αρκετό ακόμη διάστημα μετά την ανεξαρ-
τησία τους και παρά τη θέλησή τους τα διεθνή συμβατικά βάρη της 
προκατόχου οθωμανικής Πύλης.40 Εξάλλου το Βέλγιο, με το οποίο 
η σύγκριση από άποψη ιστορική ίσως είναι αυθεντικότερη, προέ-
κρινε την εφαρμογή της αρχής της συνέχειας της ισχύος των συν-
θηκών σε σημαντικό βαθμό.   

Επιπλέον, σε αντίθεση με την πρώτη ελληνική διαδοχή, υπήρξε 
τόσο από μέρους του Βελγίου όσο και από μέρους των βαλκανικών 
κρατών ανάληψη τμήματος των δημοσίων χρεών του προκατόχου 
κράτους. Υπό το ίδιο αρνητικό πρίσμα αντιμετωπίζει το προγενέ-
στερο οθωμανικό δίκαιο και τις νομικές πράξεις που προέκυψαν 
δυνάμει του. Ακόμη και στην ελάχιστα αμφισβητούμενη περιοχή 
των κεκτημένων δικαιωμάτων των ιδιωτών, το διάδοχο ελληνικό 
κράτος του 1830 προβαίνει σε μερική μόνο αναγνώριση προσπα-
θώντας να αποδυναμώσει το κύρος δικαιωμάτων ατόμων που δεν 
θεωρεί ότι ανήκουν στο πληθυσμιακό του υπόβαθρο. 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ανάμεσα στις περιπτώσεις διαδοχής 
κρατών του τέλους του 18ου αιώνα και αρχών του 19ου η ελληνική 
πρακτική, κατά την πρώτη διαδοχή, μοιάζει να συγγενεύει περισ-
σότερο με την αμερικανική πρακτική παρά με την αντίστοιχη ευ-
ρωπαϊκή. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο και τα 
κράτη της Λατινικής Αμερικής αντιμετώπισαν αρνητικά τις διε-
θνείς συνθήκες που ίσχυαν κατά τη στιγμή της ιδρύσεώς τους και 
είχαν συναφθεί από την ευρωπαϊκή αποικιακή μητρόπολη. Βέβαια, 
                                                                                                 

40. Βλ. όμως Marcoff, σ. 105, 107, που υποστηρίζει ότι τα βαλκανικά κράτη 
στην πράξη δεν εφάρμοσαν την αρχή της συνέχειας. 
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η διαφορά της ελληνικής περιπτώσεως, όσον αφορά τουλάχιστον 
το νομικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινταν οι Έλληνες πριν την α-
νεξαρτησία, είναι θεμελιώδης. Δεν παύει όμως να εντυπωσιάζει το 
γεγονός ότι τα αμερικανικά κράτη δεν δέχθηκαν να θεωρηθούν υ-
πέγγυα σε υποχρεώσεις που είχαν συναφθεί χωρίς τη συμμετοχή 
τους πριν την ανεξαρτησία τους, όπως επίσης και το γεγονός ότι 
στις ιδρυτικές τους συνθήκες δεν έγινε καν λόγος για το θέμα, έτσι 
όπως συνέβη δηλαδή και με την Ελλάδα.41 

Η δ ε ύ τ ε ρ η  ε λ λ η ν ι κ ή  δ ι α δ ο χ ή , η ένωση των Επτα-
νήσων του 1864, εντάσσεται με μεγαλύτερη ευκολία στη διεθνή 
πρακτική της εποχής από τη στιγμή που επιλέγονται παράλληλες 
λύσεις στα επί μέρους ζητήματα της διαδοχής κρατών.42 Η απορ-
ρόφηση του πρώην ιονίου κράτους εκ μέρους του διαδόχου Ελλη-
νικού Βασιλείου συντελέστηκε υπό συνθήκες που ευνοούσαν τόσο 
διεθνώς όσο και εσωτερικά την υιοθέτηση της συνέχειας των συν-
θηκών και της εσωτερικής έννομης τάξης.   

Έτσι, η περίπτωση της ενώσεως των Επτανήσων εμφανίζει όλα 
εκείνα τα στοιχεία κλασσικής διαδοχής κρατών με τάση προς συ-
ντηρητικές θέσεις συνέχειας όχι μόνον αναφορικά με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις του προκατόχου αλλά και με τη μεταβίβαση της δημό-
σιας περιουσίας, την αναδοχή του δημοσίου χρέους, τη συνέχεια 
του ισχύος του προγενέστερου δικαίου και την απροϋπόθετη εκτε-
λεστότητα των δικαστικών αποφάσεων, τέλος, την πλήρη αναγνώ-
ριση των κεκτημένων ιδιωτικών δικαιωμάτων. Κατά τη δεύτερη 
ελληνική διαδοχή, υιοθετήθηκε η συντηρητική άποψη περί μεταβι-
βάσεως παρά περί αντικαταστάσεως κυριαρχίας. 

Ως εκ τούτου το διάδοχο ελληνικό κράτος του 1864 παρουσιά-
ζει περισσότερες ομοιότητες με τις βαλκανικές διαδοχές και εκείνη 
του Βελγίου παρά το γεγονός ότι η ένωση των Επτανήσων αποτε-
λούσε περίπτωση εδαφικής επεκτάσεως και όχι ιδρύσεως ενός νέου 
                                                                                                 

41. Marcoff, σ. 99-100, 107.  
42. Για την πρακτική του β΄ μισού του 19ου αιώνα ως προς τη διαδοχή κρατών 

βλ. Z. Meriboute, La codification de la succession d’Etats aux traites, PUF. Paris 
1984, σ. 40, 169-171, 189, 207-208, και Rousseau, τ. ΙΙΙ, σ. 347-349, 377, 383, 
386, 397, 402, 410, 428, 433-435, 473, 475, 477, 479, 481, 489-492, 497-498. 
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ανεξαρτήτου κράτους, όπως συνέβη με το Βέλγιο και τα υπόλοιπα 
βαλκανικά κράτη. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Ελλάδα ως 
διάδοχο κράτος ευθυγραμμίστηκε όψιμα με τη διεθνή πρακτική και 
μόνον αναφορικά με την προσάρτηση εδάφους.43  

Βέβαια, σε όλες τις βαλκανικές περιπτώσεις διαδοχής κρατών 
όσο και σε εκείνη της Ελλάδος και του Βελγίου, η ανάμειξη των με-
γάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων σφράγιζε σε τελευταία ανάλυση τη 
διαμόρφωση των οριστικών θέσεων. Σύμφωνα με την πρακτική που 
είχε παγιωθεί μετά το Συνέδριο της Βιέννης το 1815, οι μείζονες πο-
λιτικές και εδαφικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χάρτη απαιτούσαν την 
καθοριστική συναίνεση των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών.44 

Εντούτοις, αν και ο ασφυκτικός εναγκαλισμός των μεγάλων ευ-
ρωπαϊκών δυνάμεων δεν άφηνε πολλά περιθώρια ελεύθερων επιλο-
γών, σε αρκετές περιπτώσεις οι συγκεκριμένες συνθήκες διαδοχής 
κατάφερναν να επιβάλλουν τη δική τους ιδιαίτερη δυναμική. Ειδικά 
όσον αφορά την Ελλάδα, παρά την επέμβαση των μεγάλων δυνάμε-
ων στη διαμόρφωση των οριστικών λύσεων, η κρατική κυριαρχία 
του Ελληνικού Βασιλείου δεν αμφισβητήθηκε, οι ξένες παρεμβάσεις 
είχαν πάντα χρονικά περιορισμένο και θεματικά εντοπισμένο χαρα-
κτήρα. Έτσι, η εγκαθίδρυση της ελληνικής κυριαρχικής εξουσίας 
στον χώρο της Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου και των Κυ-
κλάδων, το 1830, και η επέκτασή της στα Επτάνησα, το 1864, συ-
ντελέστηκε από άποψη διεθνούς δικαίου κατά τρόπο αυθεντικό και 
πλήρη.
                                                                                                 

43. Η ευθυγράμμιση της Ελλάδος προφανώς υπήρξε εντονότερη με την προ-
σάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας το 1881, προσάρτηση που προέκυψε μέ-
σα από την ίδια διεθνή διεργασία που ανέδειξε ανεξάρτητα τα υπόλοιπα βαλκα-
νικά κράτη. Βλ. Σ. Αραβαντινός, «Τίς η έκτασις της εφαρμογής των περί εκτελέ-
σεως αλλοδαπών αποφάσεων διατάξεων της Πολ. Δικονομίας εν τη περιπτώσει 
της προσαρτήσεως ξένης χώρας τη Ελλάδι», Νέοι Πανδέκται Ε΄ (1891), σ. 355. 

44. Της “Ευρωπαϊκής Συναυλίας” (le concert européen), όπως αποκλήθηκε. 
Ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις για την αξίωση νόμιμης ηγεμονίας των μεγά-
λων ευρωπαϊκών δυνάμεων όσον αφορά τις εδαφικές αλλαγές στην γηραιά ή-
πειρο κατά τον 19ο αιώνα, βλ. Crawford, σ. 301 επ., και Wheaton, σ. 44, 101-
104 και σ. 113-116. Γ. Στρέϊτ, Περί της θέσεως των Μεγάλων Δυνάμεων εν τω 
διεθνεί δικαίω, Αθήνα 1898. 
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ΠΙΕΡΡΙΝΑ ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΓΓΕΛΗ 

Διατοπικό δίκαιο των Ιονίων Νήσων: 
Συγκρούσεις και επιβιώσεις νομικών θεσμών 

μετά την Ένωση∗ 

Την επαύριο της Ένωσης ο έκτακτος απεσταλμένος της Ελληνικής 
Κυβέρνησης και διοικητής των Επτανήσων Θρασύβουλος Ζαΐμης 
εργάστηκε άοκνα και επιτυχώς για την οργάνωση και στελέχωση 
της Διοίκησης των νέων εδαφών κατ’ αντιστοιχία του ελληνικού 
κράτους, ώστε να εμπεδωθεί η επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας 
στον Ιόνιο χώρο, βασιζόμενος στην άμεση εφαρμογή στην Επτά-
νησο του ισχύοντος ελληνικού δημοσίου δικαίου. Σε αντίθεση με 
το δημόσιο δίκαιο, για πολιτικούς, κοινωνικούς, αλλά και καθαρά 
δικαιϊκούς λόγους η νομοθετική ένταξη του Ιονίου χώρου στο πε-
ριβάλλον του ισχύοντος ελληνικού ιδιωτικού δικαίου έγινε σταδια-
κά και αποσπασματικά, χωρίς να προηγηθεί κάποιος ευρύτερος 
σχεδιασμός και χωρίς να υπακούει σε κάποιες βασικές κατευθυ-
ντήριες αρχές με αποτέλεσμα στην πράξη να εμφανιστούν ατέλειες, 
ασάφειες και αστοχίες. 

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στο χώρο της 
Ιόνιας επικράτειας είχε διαμορφωθεί από την εποχή της βενετικής 
κυριαρχίας ένα ευρύτατο νομοθετικό υπόστρωμα, το οποίο εξελί-
χθηκε με τις αλλεπάλληλες αλλαγές κυριάρχων στις αρχές του 19ου 
αιώνα, για να καταλήξει το 1841 στη ψήφιση του Πολιτικού Κώδι-
κα του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, ενός πρότυπου νο-
                                                                                                 

∗ Το παρόν κείμενο αποτελεί εμπλουτισμένη έκδοση της ανακοίνωσης με θέμα 
«Η εξέλιξη του Αστικού Δικαίου στην Επτάνησο: Εισαγωγή και διατήρηση του 
Ιόνιου Αστικού Κώδικα», σε Πρακτικά του Συνεδρίου της Ακαδημίας Αθηνών με 
τίτλο «Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004», τ. Ι, Αθήνα 2005, σ. 
257 επ. 
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μοθετήματος, που διαπνεόταν από τις φιλελεύθερες αρχές του δια-
φωτισμού και αποκρυστάλλωνε με σαφήνεια και απλότητα τα δι-
δάγματά της ακμάζουσας γαλλικής νομικής επιστήμης. 

Ειδικότερα, έως τη σύσταση του Ηνωμένου Κράτους των Ιονί-
ων Νήσων τα ιδιωτικά συμφέροντα των κατοίκων της Επτανήσου 
ρυθμίζονταν από τους αστικούς νόμους της Ενετικής Δημοκρατίας, 
τα ενετικά στατούτα, οι οποίοι ως γραπτό δίκαιο ίσχυαν στα Ιόνια 
νησιά από τον 15ο αιώνα1. Παράλληλα ίσχυαν και οι εγχώριοι νό-
μοι, ιδιαίτεροι συνήθως για κάθε νήσο, βάσει των οποίων οι Προ-
βλεπτές ρύθμιζαν τα τοπικά ζητήματα. 

Το ρωμαϊκό δίκαιο δεν ίσχυσε ποτέ2 στην Επτάνησο ούτε ως 
γραπτός νόμος, ούτε ως εθιμικό δίκαιο∙ σε εξαιρετικές μόνον περι-
πτώσεις τα δικαστήρια, όταν διαπίστωναν κενό δικαίου, εφάρμοζαν 
κατ’ αναλογία ρωμαϊκούς νόμους, θεωρώντας τους ως την ανώτατη 
αυθεντία (raison écrite) επί ζητημάτων αστικού δικαίου. 

Ήδη με το Σύνταγμα του 1817 η Αγγλική Προστασία δεσμεύ-
θηκε ρητά να απαλλάξει του Επτανήσιους από την πεπαλαιωμένη 
νομοθεσία και να εισάγει νέο αστικό δίκαιο. Με αρκετή βραδύτητα 
–έντεκα έτη αργότερα– το 1828 ο Μαίτλαντ διόρισε Επιτροπή σύ-
νταξης σχεδίου αστικού κώδικα, αποτελούμενη από τον άγγλο νο-
μικό Smith και τους επτανησίους: Φωκά, Φλαμπουριάρη, Μάν-
τζαρο, Κόνδαρη, Πασχάλη και Καρούσο, η οποία μέσα σε εννέα 
μήνες παρέδωσε έτοιμο πλήρες σχέδιο. Παρά τη σπουδή της Επι-
τροπής, η τελική ψήφιση του κώδικα καθυστέρησε3, διότι το σχέδιο 
εστάλη στο Ανώτατο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης, το οποίο το με-
λέτησε για επτά έτη και εν συνεχεία διαβιβάστηκε στους αρμόδιους 
                                                                                                 

1. Βλ. Δ. Σωμερίτου, λ. «Ιόνιος Κώδιξ», σε Θ. Φλογαΐτου, Λεξικό Νομικής, 
Αθήνα 1989, σ. 960 επ. 

2. Αυτό αναφέρεται ρητά και στην υπ’ αριθ. 18/21.6.1837 εγκύκλιο του Α-
νωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης, δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 340 φύλλο 
της Εφημερίδας της Ιονίου Κυβερνήσεως. 

3. Έως την ψήφιση του Ιόνιου Αστικού Κώδικα (στο εξής ΙΑΚ) πηγές του 
αστικού δικαίου στην Επτάνησο αποτελούν τα ενετικά στατούτα, οι εγχώριοι 
νόμοι, οι ειδικοί αστικοί νόμοι της Ιονίου Πολιτείας και η νομολογία του Ανω-
τάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης, βλ. αναλυτικά Ι. Σκαλτσούνη, Μελέται επί των 
Αστικών Νόμων των Ιονίων Νήσων, Αθήναι 1886, σ. 3 επ. 
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καθηγητές της Ιονίου Ακαδημίας, τους Προέδρους των Δικαστηρί-
ων και τους Εισαγγελείς για παρατηρήσεις και σχόλια4. Τελικά ο 
κώδικας ψηφίστηκε από το 7ο Κοινοβούλιο με την ΙΗ΄ Πράξη5 και 
ίσχυσε από την 1η Μαΐου 1841 με τον πλήρη τίτλο «Πολιτικός Κώ-
δηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων»6. Το κείμενο ήταν 
συντεταγμένο στην ιταλική γλώσσα, αλλά το 1852 μεταφράστηκε 
και στην ελληνική από τους Τυπάλδο-Ξυδιά, Λαζαράτη και Πολυ-
λά, χωρίς όμως η μετάφραση να κυρωθεί με νόμο, συνεπώς επι-
κρατέστερο ήταν το ιταλικό κείμενο. 

Ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας (ΙΑΚ) αποτελείται από 2.111 άρθρα 
και διαιρείται σε τρία βιβλία. Η διάταξη της ύλης, αντίγραφο της 
γαλλικής, δεν προσομοιάζει με την γνωστή πενταμερή διαίρεση του 
ισχύοντος ελληνικού Αστικού Κώδικα. Το 1ο βιβλίο πραγματεύεται 
τα πρόσωπα και περιλαμβάνει διατάξεις των γενικών αρχών για την 
ικανότητα δικαίου, την κατοικία και την αφάνεια, αναλυτική ρύθμι-
ση των ληξιαρχικών πράξεων και όλο το οικογενειακό δίκαιο. Στο 2ο 
βιβλίο «περί των κτημάτων και των διαφόρων τροπολογήσεων της 
ιδιοκτησίας» περιέχεται το εμπράγματο δίκαιο, εκτός από τις διατά-
ξεις για τη μεταγραφή και την εμπράγματη ασφάλεια. Το 3ο, τέλος, 
βιβλίο με τίτλο «περί των διαφόρων τρόπων καθ’ ούς αποκτάται η 
κυριότης» περιλαμβάνει ολόκληρο το ενοχικό7 και το κληρονομικό 
δίκαιο, τις διατάξεις περί μεταγραφής, εμπράγματης ασφάλειας και 
παραγραφής, καθώς και τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση, 
οι οποίες σήμερα περιέχονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

Την εποχή εκείνη από δύο σπουδαία νομικά κείμενα μπορούσε 
η Επιτροπή να αντλήσει τις διατάξεις: αφ’ ενός από τον γαλλικό –
                                                                                                 

4. Τα Πρακτικά της Επιτροπής προς μελέτη του σχεδίου διατηρούνται σε ά-
ριστη κατάσταση στο Αρχείο του Εφετείου Κερκύρας, οι δε παρατηρήσεις των 
Προέδρων των Δικαστηρίων και των Εισαγγελέων διασώζονται στο Αρχείο της 
Ιονίου Γερουσίας.  

5. Με την ίδια Πράξη τέθηκαν σε ισχύ ο Ποινικός και Εμπορικός Κώδικας 
και η Ποινική και Πολιτική Δικονομία. 

6. «Codice Civile degli Stati Uniti delle Isole Ioni».  
7. Ενδιαφέρουσα η σχετική συγκριτική μελέτη του Γ. Σιμωνέτου, Η μετα-

βίβασις της κυριότητος διά της πωλήσεως εν τω γαλλικώ δικαίω και Ιονίω κώδι-
κι, Αθήναι 1934. 
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ναπολεόντειο– αστικό κώδικα του 1804 και τον κατά εννέα έτη με-
ταγενέστερο Κώδικα των Δύο Σικελιών, και αφ’ ετέρου από τον 
αυστριακό κώδικα του 1811, ο οποίος και απετέλεσε το κύριο πρό-
τυπο του Κώδικα του Καλλιμάχου, που εκδόθηκε στην ελληνική 
γλώσσα στην Μολδαβία το 1817.8 Άλλα νομοθετήματα αστικού 
δικαίου δημοσιευμένα ήδη στην ελληνική γλώσσα, αλλά συντεταγ-
μένα σύμφωνα με το βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο ήταν το Νομικό Σύ-
νταγμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που δημοσιεύτηκε στο Βου-
κουρέστι το 1780 και ο Βλάχικος Κώδικας του Καρατζά του 1816.  

Οι επτανήσιοι νομομαθείς διαπνεόμενοι από τις αρχές του Δια-
φωτισμού και σπουδαγμένοι οι περισσότεροι σε ιταλικές και γαλ-
λικές σχολές προτίμησαν την απλότητα και σαφήνεια του γαλλικού 
προτύπου9, όπως άλλωστε έπραξαν οι σύγχρονοι ομότιτλοί τους σε 
ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό χώρο10. Άλλωστε και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα, υπόδουλη ή απελευθερωμένη, η επιρροή του γαλλι-
κού δικαίου εκδηλώθηκε αρχικά με την αυτούσια εφαρμογή του 
γαλλικού εμπορικού κώδικα στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα και 
λιμάνια της Μεσογείου και τη ρητή διατύπωση αργότερα στα κεί-
μενα των Εθνικών Συνελεύσεων ότι όλοι οι κώδικες πρέπει να συ-
νταχθούν κατά τα γαλλικά πρότυπα. Η ίδια γαλλόφιλη νομοθετική 
πολιτική χαρακτηρίζει τον Ι. Καποδίστρια, αλλά και την Αντιβασι-
λεία, κατ’ εντολή της οποίας το 1836 μεταφράστηκε στα ελληνικά 
ο γαλλικός αστικός κώδικας, προκειμένου να αποτελέσει τη βάση 
του νέου ελληνικού αστικού κώδικα. Επίσης, οι πρώτοι καθηγητές 
που επάνδρωσαν το Οθώνειο Πανεπιστήμιο το 1837 είχαν γαλλική 
παιδεία, μετέφεραν γαλλικές ιδέες και δίδασκαν αυτούσιο τον γαλ-

                                                                                                 

   8. Υπήρχε επίσης και ο λίγο παλαιότερος πρωσσικός κώδικας του 1796, 
του οποίου όμως τα ελαττώματα είχαν ήδη εμφανιστεί στην πράξη. 

   9. Για τη σπουδαιότητα του γαλλικού αστικού κώδικα στη νομική επιστή-
μη και τις επιπτώσεις του στην εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων στον ευρύ 
ευρωπαϊκό χώρο, βλ. J. Carbonnier, Droit civil, τόμ. 1, Les personnes, Paris: 
Presses Universitaires de France, 198415, σ. 69 επ. 

10. Αν και επικρίθηκαν αργότερα για την επιλογή τους αυτή, έτσι Σ. Μυλω-
νόπουλος, λ. «Ιόνιος (αστικός) κώδιξ», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 
ΙΓ΄, σ. 88. 
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λικό αστικό κώδικα11.   
Ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας εισάγει στην επτανησιακή κοινωνία 

τις ιδέες του φυσικού δικαίου όπως διατυπώθηκαν από τους Διαφω-
τιστές και διακηρύχθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση: την ισότητα 
όλων των πολιτών έναντι του Νόμου, την προστασία της περιουσίας 
και της ατομικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στον φυσικό δικαστή. 
Απαγορεύει την αρνησιδικία και την αναδρομικότητα των νόμων, 
ενσωματώνει την αρχή της ελευθερίας του ατόμου με διατάξεις ό-
πως η παύση της πατρικής εξουσίας με την ενηλικίωση, ή η καθιέ-
ρωση της ελεύθερης επιλογής εργασίας. Θεσπίζει την ελευθερία των 
συμβάσεων, ορίζει την υπεροχή του γραπτού έναντι του εθιμικού 
δικαίου, διαχωρίζει το αστικό αδίκημα από το ποινικό έγκλημα.  

Ειδικότερα ο Ιόνιος Κώδικας υιοθετεί κατά το πλείστον τις 
ρυθμίσεις του Ναπολεόντειου Κώδικα, εκτός από τις διατάξεις για 
τον γάμο, το διαζύγιο, την προίκα και την κληρονομική διαδοχή, οι 
οποίες διατηρήσαν το ενετικό δίκαιο της αρρενογονίας και κρίθη-
καν αρνητικά. Ιδιαίτερες επικρίσεις δέχθηκε η διάταξη του άρθρου 
631 που αφορούσε το σύστημα της εξ αδιαθέτου διαδοχής, σύμφω-
να με την οποία οι θυγατέρες, εάν υπήρχαν άρρενα τέκνα ή άλλοι 
εξ αρρενογονίας άρρενες κατιόντες, αποκλείονται της πατρικής εξ 
αδιαθέτου κληρονομίας και δικαιούνται μόνο να λάβουν από τους 
άρρενες κληρονόμους προίκα ανάλογη με την περιουσιακή κατά-
σταση του πατέρα τους, ακόμη και αν μετά την ενηλικίωσή τους 
δεν παντρευτούν12. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 6320633, η μητέρα και οι ανιόντες από της κληρονομούνται 
από όλα τα τέκνα της ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

Η επιλογή αυτή των ιονίων νομικών, όσο άδικη και αν ακούγε-
                                                                                                 

11. Σχετικά βλ. Ι. Καράκωστας, Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών, τόμ. 
Α΄ Οθώνειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2012, σ. 53, 61. Χαρίκλεια Δημακοπούλου, 
Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος. Η περίοδος των αναζητή-
σεων: 1822-1891, Αθήνα 2008, σ. 281 επ. 

12. Βλ. αναλυτικά Δ. Μαρτελάου, Περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής δια-
δοχής κατά τον εν Επτανήσω ισχύοντα Ιόνιον Κώδικα, Ζάκυνθος 1890. Ν. Μαρ-
κέτου, Περί της κατά τον Ιόνιο Κώδικα κληρονομικής εξ αδιαθέτου διαδοχής, 
Αθήναι 1897, και “Un Ionien” [sic], Exposé du système de succession adopté 
par le Code Civil des îles Ioniennes, Paris 1844. 
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ται σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, απέδιδε το περί δικαίου αί-
σθημα των επτανησίων της εποχής13, το οποίο έως πολύ πρόσφατα 
συναντούσε κανείς ακόμα στις μέρες μας στην επτανησιακή ύπαι-
θρο. Η Ιόνια κυβέρνηση πάντως αναγνώρισε γρήγορα τις αδικίες 
του συστήματος και συνέστησε το 1859 με Πράξη της Γερουσίας 
ειδική πενταμελής αναθεωρητική επιτροπή, προκειμένου να μεταρ-
ρυθμιστεί το κληρονομικό σύστημα και οι διατάξεις περί προικός 
βάσει της στοργής και της ισότητας των φύλων, έτσι ώστε αυτές να 
αποβούν δικαιότερες για όλες τις τάξεις και τους βαθμούς συγγε-
νείας, η οποία όμως δεν πρόφτασε να ολοκληρώσει το έργο της14. 

Σε συνολικό επίπεδο –και πέραν του ζητήματος της κληρονο-
μικής διαδοχής– για να εκτιμήσει κανείς ορθά τη σπουδαιότητα του 
νομοθετήματος αρκεί να επισημανθούν τα εξής15: Όταν το 1841 
ετέθη σε ισχύ ο Πολιτικός Κώδηξ του Ηνωμένου Κράτους των Ιό-
νιων Νήσων, δεν είχε ακόμη εμφανιστεί ούτε ο γερμανικός, ούτε ο 
ελβετικός αστικός κώδικας. Στην απελευθερωμένη δε Ελλάδα, πα-
ρόλο που η σύνταξη κωδίκων κατά τα γαλλικά πρότυπα είχε προ-
βλεφθεί από τις εθνικές συνελεύσεις, η αστική νομοθεσία ήταν α-

                                                                                                 

13. Αντίστοιχη πρόβλεψη με το ιόνιο δίκαιο περί αρρενογονίας συναντάται 
στην Εκλογή των Ισαύρων και στην 30η Νεαρά του Ιωάννου Κομνηνού, αφού 
αποτελεί από τους αρχαιότερους νομικούς θεσμούς, ο οποίος παραγκωνίστηκε 
από τις διδασκαλίες του Χριστιανισμού. Και πρέπει να τονιστεί ότι παρά την 
εισαγωγή του συστήματος της ισότητας των φύλων στη Νεαρά 118 του Ιουστι-
νιανού, η οποία μέσω της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου απετέλεσε το ισχύον 
γραπτό δίκαιο στην απελευθερωμένη Ελλάδα, στην πράξη το σύστημα της αρ-
ρενογονίας υπερίσχυε ως τοπικό εθιμικό δίκαιο σε πολλές ελληνικές επαρχίες 
και ιδίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι την καθιέρωση του ισχύοντος Αστικού 
Κώδικα, βλ. σχετικά Σ. Γκίνης, «Ιστορική ανακοίνωσις επί του κληρονομικού 
δικαίου των Ιονίων Νήσων», Εφημερίδα της Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογί-
ας, τόμ. ΛΑ΄, τχ. ε΄-στ΄, 1915. 

14. Βλ. αναλυτικά Π. Γιωτόπουλου, «Περί της ανάγκης αφομοιώσεως του εν 
Επτανήσω κληρονομικού συστήματος προς το της λοιπής Ελλάδος», Πρακτικά 
του εν Κερκύρα Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου, (20-22.5.1914), Αθήνα 1915, σ. 71 επ. 

15. Έτσι Π. Ζέπος, «Η σημασία του Ιονίου Πολιτικού Κώδικος ως τοπικού 
ελληνικού δικαίου», σε Πρακτικά-Ανακοινώσεις Β΄ Πανιονίου Συνεδρίου, 1965, 
[Κερκυραϊκά Χρονικά ΙΓ΄], 1967, σ. 209 επ.  
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κόμη σε νηπιακή μορφή16.  
Είχε άλλωστε προ ετών αναχωρήσει ο Γεώργιος Μάουρερ17 και 

μαζί με αυτόν εξέλειψε κάθε ελπίδα σύντομης νομοθετικής ρύθμι-
σης και ιδίως κωδικοποίησης στο πεδίο του αστικού δικαίου. Και 
τούτο διότι με το Νομοθετικό Διάταγμα της 23ης Φεβρουαρίου 
183518 επαναλαμβανόταν στερεότυπα ότι το βυζαντινορρωμαϊκό 
δίκαιο «των αειμνήστων ημών αυτοκρατόρων», δηλαδή το Ιουστι-
νιάνειο Δίκαιο, συμπληρωμένο από τα Βασιλικά και τις Νεαρές του 
Λέοντος του Σοφού, έτσι όπως αυτό διασώθηκε στην Εξάβιβλο του 
Αρμενόπουλου19, καθώς και τα καθιερωμένα τοπικά έθιμα θα απο-
τελούσαν προσωρινά το ισχύον αστικό δίκαιο στο νεοσύστατο ελ-
ληνικό κράτος έως τη δημοσίευση πολιτικού κώδικα 20. Ένα «προ-
                                                                                                 

16. Για την ιστορία του δικαίου στην Ελλάδα μετά την εθνική παλιγγενεσία 
βλ. αναλυτικά Α. Γεωργιάδη, «Οι πηγές του ιδιωτικού δικαίου κατά την επανά-
σταση του 1821», Ελληνική Δικαιοσύνη 48 (2007), σσ. 645-655. Ειδικότερα έως 
το 1864 είχαν δημοσιευθεί μόνον ορισμένοι ειδικοί αστικοί νόμοι: ο περί υπο-
θηκών (1836), ο περί ενεχύρου (1837), ο περί διακρίσεως κτημάτων (1837), ο 
περί μεταγραφών (1856), ο νόμος περί αστικών δικαιωμάτων και ληξιαρχικών 
πράξεων (1856) και αργότερα ο περί μεικτών γάμων (1861) και ο περί ανηλί-
κων, επιτροπείας και κηδεμονίας (1861), όλοι συντεταγμένοι κατά τα πρότυπα 
του γαλλικού δικαίου. 

17. Ο Μάουρερ επηρεασμένος από τα διδάγματα της ιστορικής σχολής του 
Chavigny, η οποία απέκρουε την εισαγωγή διατάξεων ξένων με τις παραδόσεις 
και την ιστορική εξέλιξη του λαού, ανέβαλε τη σύνταξη αστικού κώδικα έως τη 
συλλογή και μελέτη του ισχύοντος εθιμικού δικαίου. Για το σκοπό αυτό ανέθε-
σε στον Χριστόδουλο Κλωνάρη τη σύνταξη ερωτηματολογίου, το οποίο απέ-
στειλε στους τοπικούς άρχοντες και στη συνέχεια επεξεργάστηκε τις απαντή-
σεις τους και συνέταξε συλλογή των εν ισχύ τοπικών εθίμων, η οποία αποτε-
λούσε την κύρια πηγή του ελληνικού εθιμικού δικαίου έως την εισαγωγή του 
ισχύοντος Αστικού κώδικα. 

18. Για τη διαδικασία έκδοσης του διατάγματος βλ. αναλυτικάΔημακοπού-
λου, ό.π., σ. 192 επ. 

19. Η κωδικοποίηση του Αρμενόπουλου εισήχθη ως συμπληρωματική πηγή 
δικαίου από τον Καποδίστρια με το Ψήφισμα της 15.12.1828, κυρίως λόγω της 
σπανιότητας των αυθεντικών αντιτύπων των Βασιλικών και επανελήφθη αργό-
τερα και από την Αντιβασιλεία με το Διάταγμα της 23.2.1835. 

20. Ουσιαστικά αποκρυσταλλώνεται η αρχή της ισοτιμίας του εθίμου με τον 
νόμο, η οποία ήδη κυοφορείται στο Ψήφισμα ΙΘ΄ της 15ης Δεκεμβρίου 1828 της 
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σωρινά», το οποίο –αλίμονο– έμελλε να διαρκέσει περισσότερο 
από ένα αιώνα. Και τούτο διότι το πρώτο ελληνικό σχέδιο αστικού 
κώδικα εμφανίζεται στο ελληνικό βασίλειο το 187421, ακολουθεί 
ένα δεύτερο το 1922, για να καταλήξει σε τελικό σχέδιο το 1939, το 
οποίο ψηφίστηκε μεν το 1940 (ν. 2250/1940) και όρισε ως ημερομη-
νία έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου 1941, όμως τα πολεμικά γεγονότα 
που επακολούθησαν κατέστησαν αναγκαία την επ’ αόριστον ανα-
στολή της ισχύος του (ν.δ. 35/1941), με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί 
τελικά από την 23η Φεβρουαρίου 1946 – επέτειο του ιστορικού Δια-
τάγματος του 1835 (και δη αναδρομικά με το ν.δ. 7-10.05.1946), δη-
λαδή 82 έτη μετά την Ένωση22. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητό, γιατί την στιγμή της Έ-
νωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα η ισχύ στον Ιόνιο χώρο σύγ-
χρονης, εύχρηστης και κωδικοποιημένης αστικής νομοθεσίας μαζί 
με τους άλλους τέσσερις ιόνιους κώδικες (ποινικό, εμπορικό, πολι-
τική και ποινική δικονομία), έναντι του δύσχρηστου και πεπαλαιω-
μένου βυζαντινορωμαϊκού δικαίου της υπόλοιπης Ελλάδας, δη-
μιούργησε αμηχανία στους νομικούς κύκλους του νεοπαγούς ελλη-
νικού κράτους23. 
                                                                                                                                                                                                                                              

Εθνοσυνελεύσεως της Τροιζήνας.  
21. Και το σχέδιο αστικού κώδικα του 1874 ήταν σαφώς επηρεασμένο από 

τον γαλλικό αστικό κώδικα του 1804. 
22. Για τη μακρά πορεία έως τη θέσπιση ελληνικού αστικού κώδικα βλ. διε-

ξοδικά Δημακοπούλου, ό.π., passim. 
23. Γενικότερα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά την Ένωση των Επτανήσων 

ακολουθείται η αρχή της συνέχειας της νομικής προσωπικότητας του προκατό-
χου κράτους, όχι μόνον ως προς τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ιονίου Πολιτείας, 
αλλά και ως προς την μεταβίβαση των κεκτημένων δημοσίων και ιδιωτικών 
δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τη συγκρότηση του ανεξάρτητου ελληνικού κρά-
τους το 1830, το οποίο διακατέχεται από πλήρη άρνηση του προγενεστέρου 
διεθνούς και εσωτερικού δικαιικού καθεστώτος, καθώς οι ιστορικές συνθήκες 
μέσα από τις οποίες προκύπτει η ειρηνική παραχώρηση των Επτανήσων στο 
Ελληνικό Βασίλειο του 1864 ώθησαν τον έλληνα νομοθέτη και δικαστή να α-
ποδεχθεί την ισχύ των προγενεστέρων νομοθετικών, δικαστικών, ακόμη και 
διοικητικών πράξεων του Ιονίου κράτους, βλ. αναλυτικά Γ. Καριψιάδη, Η Ελ-
λάδα ως διάδοχο κράτος. Θέματα διαδοχής κρατών κατά την ίδρυση του ελληνι-
κού κράτους και την ένωση των Επτανήσων, Αθήνα 2000, σ. 430 επ. 
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Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν ιδίως στην επιλογή του γαλλικού 
δικαίου έναντι του βυζαντινορωμαϊκού, επιτείνοντας την υποβό-
σκουσα αντιπαλότητα μεταξύ γαλλικής και γερμανικής δικαιϊκής 
πραγματικότητας24. Πολλώ δε μάλλον που στην πολιτική και κοι-
νωνική πραγματικότητα της απελευθερωμένης Ελλάδας για ισχυρή 
μερίδα της νομικής επιστήμης η εμμονή στο βυζαντινορωμαϊκό δί-
καιο δήλωνε τη συνέχεια της ένδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας 
και κατ’ επέκταση επιβεβαίωνε την ελληνικότητα του νεοσύστατου 
κράτους. Πρόκειται για τους γερμανικής παιδείας καθηγητές της 
έδρας του Αστικού Δικαίου στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο Παύλο 
Καλλιγά, Πέτρο Παπαρηγόπουλο [αδελφό του ιστορικού], Βασί-
λειο Οικονομίδη, για να αναφέρω τους σημαντικότερους, οι οποίοι 
εισηγούντο την εισαγωγή στην Ελλάδα μέσω της Ιουστινιάνειας 
νομοθεσίας του Δικαίου των Πανδεκτών, το οποίο αποτελούσε πη-
γή του ισχύοντος στη Γερμανία αστικού δικαίου25. 

Στο κλίμα αυτό η πρόταση ορισμένων επτανησίων βουλευτών, 
οι οποίοι από τις 20 Ιουλίου 1864 συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες 
της Β΄ Εθνοσυνέλευσης26 υποστηριζόμενη με σθένος από τους ρω-
                                                                                                 

24. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση της αντιπαλότητας αυτής παρουσιάζει ο Ν. 
Πανταζόπουλος στον «Πρόλογο» της μελέτης του γερμανού βασιλικού συμ-
βούλου στο ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Gustav Geib, Παρουσίαση της 
κατάστασης του δικαίου στην Ελλάδα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και ως 
τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα του Α΄, στην ελληνική μετάφραση της Ι. Αυδή-
Καλκάνη, Αθήνα 1991 [Χαϊδελβέργη 1835], σ. 7 επ. 

25. Εν τέλει με τη δύση του 19ου αιώνα η γαλλική επιρροή χάνει βαθμηδόν 
το προβάδισμα έναντι της γερμανικής αυστηρά λογικής μεθοδολογίας, με την 
οποία επανέρχεται το κύρος του ρωμαϊκού δικαίου. Αυτό καθίσταται εμφανές 
στους νεώτερους ελληνικούς αστικούς νόμους, όπως ο περί διαθηκών, ο περί εξ 
αδιαθέτου διαδοχής, ο περί διαζυγίου, αλλά και στο δεύτερο σχέδιο αστικού 
κώδικα του 1922 και στον Κρητικό Κώδικα του 1904, όπου διατυπώνονται 
γερμανικά διδάγματα. 

26. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση προέκυψε από τις εκλογές του 1862 που έγιναν 
στις 24-27 Νοεμβρίου 1862 με εκλογικό νόμο που εξέδωσε η Προσωρινή Κυ-
βέρνηση του Δ. Βούλγαρη, η οποία τροποποίησε τον εκλογικό νόμο της 18 
Μαρτίου 1844. Με βάση το νέο νόμο εκλέχθηκαν πληρεξούσιοι και Έλληνες 
του εξωτερικού, συνολικά 327, από τους οποίους 288 από την ελεύθερη Ελλά-
δα και 39 από τις “αλύτρωτες” περιοχές και τις ελληνικές παροικίες του εξωτε-
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μαϊστές νομικούς, ότι δηλαδή προκειμένου να αισθανθεί ο λαός της 
Επτανήσου ότι ενώθηκε με την μητέρα Ελλάδα, έπρεπε να καταργη-
θούν τα νομοθετήματα της αγγλικής κυριαρχίας και να εισαχθεί 
στην Επτάνησο το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, δημιούργησε σοβαρά 
νομικά διλήμματα.  

Τελικά, η εν μέρει διάσωση του Ιόνιου Κώδικα οφείλεται στους 
επιδέξιους χειρισμούς του ζακύνθιου βουλευτού Κωνσταντίνου 
Λομβάρδου, με τον οποίο συνηγόρησε ο κεφαλλήνας υπουργός της 
Δικαιοσύνης Παύλος Καλλιγάς, ο οποίος, καιτοι πανδεκτιστής, υπε-
ραμύνθηκε27 για τη διατήρησή του ΙΑΚ, εξυμνώντας τον ως ένα από 
τα μεγαλύτερα μνημεία της σύγχρονης νομικής επιστήμης28. 

Προς εκτόνωση της έντασης αποφασίστηκε για την επίλυση 
του θέματος η σύσταση ειδικής “Επιτροπής επί της αφομοιώσεως 
της νομοθεσίας”29. Η επιτροπή αυτή κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα 
στην πλήρη, άμεση και καθολική αφομοίωση του συνόλου της ι-
σχύουσας ελληνική νομοθεσίας, έναντι της σταδιακής και βαθμιαί-
ας αφομοίωσης, ώστε να μην διαταραχθούν από την απότομη δι-
καιϊκή αλλαγή οι διαμορφωμένες έννομες σχέσεις των κατοίκων 
της Επτανήσου. Οι εργασίες της επί της Αφομοιώσεως της νομοθε-
σία; Επιτροπής χρειάστηκε να ανασταλούν, προκειμένου η Βουλή 
να ολοκληρώσει τη ψήφιση του Συντάγματος του 1864, ύστερα 

                                                                                                                                                                                                                                              

ρικού. Η Β΄ Εθνοσυνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 10 Δεκεμβρίου 1862, 
όσο στην εξουσία ήταν η Προσωρινή (επαναστατική) Κυβέρνηση του Δ. Βούλ-
γαρη, η οποία κυβερνούσε μετά την έξωση του Όθωνα. Κατά τη θητεία της, η 
Ελλάδα απέκτησε νέο βασιλέα, τον Γεώργιο τον Α΄ (18 Μαρτίου 1863), ενσω-
μάτωσε τα Επτάνησα και ψήφισε το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας του 1864. 

27. Ας σημειωθεί πάντως ότι αργότερα ο Π. Καλλιγάς, Σύστημα Ρωμαϊκού 
Δικαίου, Αθήνα 18783, εκφράζει την αντίθεσή του στη διατήρηση του Ιόνιου 
Κώδικα, θεωρών ότι η ενότητα του έθνους εξαρτάται και από την ενότητα του 
ισχύοντος δικαίου. 

28. Βλ. τη συζήτηση στη Βουλή στις συνεδριάσεις της 20.8.1864 και εφε-
ξής, ιδίως δε στις 19, 21, 22, 24 και 26.9.1864 και 3.10.1864 στην «Επίσημη 
Εφημερίδα της Συνελεύσεως». 

29. Ως “νομοθετική αφομοίωσις” νοείται η επέκταση της ισχύουσας νομοθε-
σίας του διαδόχου κράτους στο έδαφος της διαδοχής, βλ. Δ. Στεφάνου, λ. «Αφο-
μοίωσις Νομοθετική», σε Φλογαΐτου, Λεξικόν Νομικής, ό.π, τ. Α΄, σ. 279 επ. 
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από το «απειλητικό» διάγγελμα της 6ης Οκτωβρίου 1864 του Βασι-
λέα Γεώργιου30. Η καθυστέρηση αυτή, ως από μηχανής θεός βοή-
θησε να κατευναστούν τα πνεύματα, ώστε να δοθεί στο θέμα της 
αφομοίωσης μια μέση λύση.  

Η σοβαρότερη αφομοιωτική προσπάθεια έγινε με τη ψήφιση α-
πό τη 2η Κυβέρνηση Μπενιζέλου Ρούφου στις 20.1.1866 του ν. PN΄ 
«Περί εισαγωγής εν Επτανήσω της εν τω λοιπώ Βασιλείω ισχυού-
σης Νομοθεσίας». Παρά τον τίτλο του, ο αφομοιωτικός ν.  PN΄ δεν 
εισήγαγε συλλήβδην την ελληνική νομοθεσία στην Επτάνησο, αλ-
λά σύμφωνα με το άρθρο 2 §131 διατήρησε εν ισχύ όσες διατάξεις 
του Ιόνιου Αστικού Κώδικα ρύθμιζαν θέματα για τα οποία δεν υ-
φίστατο ακόμη στην Ελλάδα ειδική αστική νομοθεσία32. 

Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται το πρώτο δ ι α τ ο π ι κ ό  
αστικό δίκαιο στην Ελλάδα, δηλαδή η ισχύς διαφορετικών κανό-
νων δικαίου στην Επτάνησο από ότι στην υπόλοιπη απελευθερω-
μένη Ελλάδα, με όσα προβλήματα και αμφισβητήσεις συνεπάγεται 
η περίπλοκη αυτή δικαιϊκή πραγματικότητα. Η διαφορετική αυτή 
νομική κατάσταση των κατοίκων της Επτανήσου σταδιακά περιο-
ριζόταν με την ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ειδικών α-
στικών νόμων, ενδεικτικά μέσα στην πρώτη δεκαετία από την Έ-
νωση είχαν ψηφιστεί περισσότερα από 500 νομοθετήματα αφορώ-
ντα τα Επτάνησα, αλλά για ορισμένα θέματα διατηρήθηκε εν ισχύ 
έως το 1946 –82 έτη μετά την Ένωση, οπότε εφαρμόσθηκε σε ολό-
κληρη την ελληνική επικράτεια ο ισχύων Αστικός Κώδικας. Αν και 
για περιορισμένα θέματα εξακολουθούμε έως και σήμερα να ανα-
                                                                                                 

30. Ο νεοαφιχθείς βασιλέας Γεώργιος Α΄ δήλωσε επισήμως στις 6.10.1864 τη 
δυσαρέσκειά του για τη διαιώνιση της κυβερνητικής αστάθειας και απείλησε πως 
αν δεν επισπευσθεί η ψήφιση του νέου Συντάγματος, θα εγκατέλειπε την χώρα.  

31. «Του από 23 Φεβρουαρίου 1835 Β.Δ. περί Πολιτικού νόμου δεν θέλει ε-
πεκταθή η ισχύς εις τας Ιονίους Νήσους, διατηρούσι δε προσωρινώς αυτόθι το 
κύρος αι διατάξεις του Ιονίου Αστικού Κώδικος, αι κανονίζουσαι αντικείμενα, 
περί ών δεν προνοούσιν οι λοιποί νόμοι του Βασιλείου». 

32. Ο ΙΑΚ τυπικά καταργήθηκε το 1941 με την Εισαγωγή του εν ισχύ Αστι-
κού Κώδικα (άρθρο 5 περ. 2 εις ΝΑΚ, A.N. 2783/1941), αλλά τελικά ίσχυσε 
έως 23.02.1946, καθόσον η έναρξη ισχύος του Α.Κ. αναβλήθηκε λόγω της γερ-
μανικής κατοχής.  
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τρέχουμε στις διατάξεις του Ιονίου Κώδικα, όπως για θέματα σχετι-
κά με την κτήση δικαιωμάτων σε χωριστή ιδιοκτησία επί «πατωμά-
των» (δηλ. οριζόντιος ιδιοκτησία) ή για κληρονομικά ζητήματα, ό-
ταν για την τελική κρίση πρέπει να γίνει αναδρομή στο ισχύσαν κα-
τά το χρόνο κτήσης των δικαιωμάτων δίκαιο. 

Ειδικότερα ο ν. ΡΝ΄ προέβη σε ρητές εξαιρέσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας υπέρ των ρυθμίσεων του Ιονίου Κώδικα. Έτσι δεν ί-
σχυσαν στην Επτάνησο, διατηρουμένων εν ισχύ των αντιστοίχων 
διατάξεων του Ιονίου Κώδικα, το 2ο τμήμα του α΄ βιβλίου περί λη-
ξιαρχικών πράξεων33, το από 11.02.1830 Ψήφισμα του Κυβερνήτη 
Καποδίστρια περί διαθηκών34, το Βασιλικό Διάταγμα της 21.09. 
1836 περί κατασχέσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων. Ιδίως για 
τις ληξιαρχικές πράξεις ήταν απολύτως αναμενόμενο, καθόσον στη 
Επτάνησο λειτούργησε ληξιαρχική οργάνωση αδιαλείπτως από το 
163135, η οποία τελειοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ιόνιου Κώδικα. 

Ο σημαντικότερος όμως τομέας αναγνώρισης κεκτημένων δι-
καιωμάτων ιδιωτών στα Επτάνησα υπήρξε η ένταξη στο ελληνικό 
δικαιϊκό σύστημα των τιμαριωτικών δικαιωμάτων που είχαν συ-
σταθεί στα Ιόνια από τους Ενετούς βάσει του φεουδαρχικού γαιο-
κτητικού συστήματος. Το προβλεπόμενο από τον Ιόνιο Κώδικα κα-

                                                                                                 

33. Οι σχετικές διατάξεις του ΙΑΚ για τις ληξιαρχικές πράξεις εξακολούθη-
σαν να ισχύουν και μετά τον νόμο 2430/1920, σύμφωνα με το Π.Δ. 14/ 21.08. 
1924, με το οποίο ο ως άνω νόμος ετέθη εν ισχύ. 

34. Το κεφάλαιο του ΙΑΚ περί διαθηκών διατηρήθηκε εν ισχύ έως την ψή-
φιση του ν. ΓΨΠ΄ του 1911, με το άρθρο 58 του οποίου καταργούνται οι σχετι-
κές διατάξεις του Ιόνιου Κώδικα. 

35. Σύμφωνα με τον εγχώριο νόμο της 25 Μαΐου 1631 του Γενικού Προβλε-
πτή Antonio Pisani. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ενετικό σύστημα ο εκτελών 
την ιεροπραξία θρησκευτικός λειτουργός όφειλε να τηρεί τα ακόλουθα ληξιαρ-
χικά βιβλία: γεννήσεων και βαπτίσεων, γάμων, κηδειών και υιοθεσιών και να 
ενημερώνει για κάθε πράξη και το αντίστοιχο βιβλίο που τηρούσε και ο δήμαρ-
χος της περιοχής. Με τη λήξη δε κάθε έτους ένα αντίτυπο κάθε βιβλίου διαβι-
βαζόταν προς φύλαξη στο τοπικό Αρχειοφυλακείο και το άλλο στη Γραμματεία 
του οικείου Πρωτοδικείου, βλ. αναλυτικά, Ν. Μαρκέτου, «Περί ληξιαρχικών 
Πράξεων και Αρχειοφυλακείων», σε Πρακτικά του εν Κερκύρα Α΄ Πανιονίου 
Συνεδρίου, (20-22/5/1914), Αθήνα 1915, σ. 122 επ. 
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θεστώς της εμφύτευσης, εδαφονομής και αγροληψίας36, διατηρή-
θηκε εν ισχύ και μετά την ψήφιση του ν. PN΄, εκτός των διατάξεων 
σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ελαιόκαρπου37. Το ζήτημα των 
φεουδαλικών κτημάτων απασχόλησε την ελληνική έννομο τάξη για 
την επόμενη πεντηκονταετία38, κατά την οποία εκδόθηκαν πλέον 
των είκοσι νομοθετημάτων, ώσπου να απελευθερωθούν εντέλει τα 
πρώην τιμαριωτικά κτήματα από τα διηνεκή και πρόσκαιρα βάρη 
και να λυθεί οριστικά το αγροτικό ζήτημα στην Επτάνησο. 

Τέλος στα Ιόνια νησιά εξακολούθησαν να ισχύουν ως είχαν αφ’ 
ενός οι διατάξεις περί της οριζοντίου ιδιοκτησίας39, και αφ’ ετέρου 
                                                                                                 

36. Σύμφωνα με το άρθρο 1653 του ΙΑΚ η εμφύτευση μπορούσε να είναι 
πρόσκαιρη ή διηνεκής. Στην πρώτη περίπτωση, η διάρκεια της δεν μπορούσε να 
είναι μικρότερη από είκοσι χρόνια. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1631, ο α-
γρολήπτης είχε δικαίωμα συγκυριότητας μόνο όταν αυτό αναγραφόταν ρητά 
στο συμβόλαιο. 

37. Για την εκτίμηση του ελαιόκαρπου ίσχυαν οι διατάξεις της Ελληνικής 
Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 2§2), οι οποίες αργότερα αντικαταστάθηκαν από 
το ν. ΣΜΕ΄, που ήταν ευνοϊκότερος για τους αγρότες, γιατί προέβλεπε ότι σε 
περίπτωση ολικής φθοράς του καρπού το εφετείο τους απάλλασσε από την κα-
ταβολή μεριδίων. 

38. Αργότερα ο ν. ΣΜΔ΄ έδινε τη δυνατότητα στον αγρότη να εξαγοράσει το 
κτήμα που καλλιεργούσε, κάτι που όμως ήταν ανέφικτο, γιατί οι αγρότες ήταν 
καταχρεωμένοι στους φεουδάρχες και τους τοκιστές και η παραγωγή δεν επαρ-
κούσε για να καλύψει τις βασικές τους ανάγκες. Ελάχιστες βελτιώσεις εισή-
χθησαν με τους ν. ΣΞΗ΄ και ΣΞΖ΄, και το πρώτο ανακουφιστικό μέτρο ελήφθη 
με τον ν. ΑΦΙ/1887, σύμφωνα με τον οποίο τα χρέη των αγροτών από αγρολη-
πτικά μερίδια και εμφυτευτικούς κανόνες χαρίζονταν στην εγχώρια διαχείριση. 
Στη συνέχεια ο ν. ΒΣΙΓ/1894 προέβλεπε το καθορισμό αποζημίωσης των δικαι-
ούχων των φέουδων από ειδική επιτροπή και έτσι για πρώτη φορά ένα μεγάλο 
μέρος των αγροληπτών έγιναν κύριοι πρώην φεουδαλικών κτημάτων. Ακολού-
θως, παρά τις σχετικές προβλέψεις των ν. ΔΝΔ΄/ 1912 και 423/1914 τα αγροτικά 
κτήματα στην Κέρκυρα απελευθερώθηκαν τελικά από τα διηνεκή και πρόσκαιρα 
βάρη με τους ν. 1748/1919, 2645/1921 και το ν.δ. της 19 Σεπτεμβρίου 1925. 

39. Ο ΙΑΚ προέβλεπε ρητή ρύθμιση της οριζοντίου ιδιοκτησίας, βλ. σχετικά 
Π. Ζέπο, Η ιδιοκτησία κατ’ ορόφους, Αθήνα 1931, σ. 40. Π. Παγκράτη, «Η ορι-
ζόντια ιδιοκτησία υπό το καθεστώς του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα», σε Πρακτικά 
του Συνεδρίου της Ακαδημίας Αθηνών «Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 
1864-2004», τόμ. Ι, Αθήνα 2005, σ. 271 επ. Αντίθετα σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, όπως οι Κυκλάδες, η σχετική ρύθμιση ίσχυε μόνον εθιμικά, έτσι Ν. Δακα-
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διατηρήθηκαν ως προσωπικά δίκαια τα θρησκευτικά δίκαια της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και των υπολοίπων γνωστών θρησκειών40 
και δογμάτων, όσον αφορά τις προϋποθέσεις σύναψης γάμου και 
έκδοσης διαζυγίου41 κατά ρητή παραπομπή των διατηρηθέντων άρ-
θρων 142 και 144 του Ιόνιου Κώδικα42, σε αντίθεση με τα ισχύοντα 
στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Όπως είναι προφανές, ο συνδυασμός της ελληνικής νομοθεσίας 
που εισήχθη στο χώρο των Επτανήσων και της Ιόνιας νομοθεσίας 
που εξακολούθησε να ισχύει μετά την Ένωση, συνέθετε μια περί-
πλοκη δικαιϊκή εικόνα43. Στην πράξη η εφαρμογή των διατηρηθέ-
ντων άρθρων δημιούργησε προβλήματα, ως προς το εύρος τους, 
ποιές δηλαδή διατάξεις καταργήθηκαν και ποιές παρέμειναν εν ι-
σχύ και ως προς το κριτήριο επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου. 
Ως προς το πρώτο θέμα, οι μονογραφίες του κεφαλλήνος Δικηγό-
ρου Ιωάννη Σκαλτσούνη44 και του κερκυραίου Δικηγόρου και αρ-
γότερα Προέδρου Εφετών Μιχαήλ Ιδρωμένου45 με τη διεξοδική 
παράθεση των αντιστοίχων ρυθμίσεων των δύο δικαίων βοήθησαν 

                                                                                                                                                                                                                                              

ναλάκη, «Το “κυκλαδικόν»” έθιμον περί του δικαιώματος “αέρος” και το νέον 
σύστημα οριζοντίου ιδιοκτησίας», Νομικόν Βήμα (1972), σ. 1368 επ.. Ν. Λεμπέ-
ση, «Το έθιμον οριζοντίου ιδιοκτησίας Κυκλάδων», ΕΕΝ 38 (1971), σ. 381 επ. 

40. Η έννοια της «γνωστής» θρησκείας είναι αυτή που καθιερώνεται στο 
σχετικό άρθρο του Συντάγματος.  

41. Η παραπομπή στο θρησκευτικό δίκαιο του άρθρου 144 ως προς τα δια-
ζύγια, διατηρήθηκε εν ισχύ έως την εφαρμογή του νεώτερου νόμου περί διαζυ-
γίου 2228/1920. 

42. Τα κανονικά δίκαια ίσχυσαν επομένως στην Επτάνησο ως προσωπικά 
και τοπικά, αφού για την εφαρμογή τους απαιτείτο σωρευτικά η πρέσβευση 
ορισμένης θρησκείας ή δόγματος και η κατοικία των ενδιαφερομένων προσώ-
πων στην Επτάνησο. 

43. Συστηματικά διακρίνονται δύο περίοδοι: από την Ένωση έως την 1η Ιου-
λίου 1866, οπότε ίσχυε ολόκληρος ο ΙΑΚ και από την 1η Ιουλίου 1866 και ε-
ντεύθεν, οπότε ίσχυε, εφόσον δεν καταργήθηκε ειδικά από νεώτερους ελληνι-
κούς αστικούς νόμους.  

44. Ι. Σκαλτσούνη, Μελέται επί των Αστικών Νόμων των Ιονίων Νήσων, Α-
θήναι 1886. 

45. Μ. Ιδρωμένου, Παράθεσις των Ελληνικών Νόμων προς τον Πολιτικόν Ιό-
νιον Κώδικα, Κέρκυρα 1886. 
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στην άρση των αμφισβητήσεων46:  
Κατ’ αρχάς υπήρξε αμφισβήτηση ως προς το κριτήριο άρσεως 

των συγκρούσεων. Η κρατούσα στην θεωρία γνώμη47 υποστήριζε 
ότι για την επίλυση ζητημάτων συγκρούσεως διατοπικού δικαίου48 
έπρεπε να αντικατασταθεί η χρησιμοποιούμενη σε θέματα ιδιωτι-
κού διεθνούς δικαίου συνδετική έννοια της ιθαγένειας με την έν-
νοια της μονίμου κατοικίας. Η επιλογή του στοιχείου της κατοικίας 
έγινε με τη σκέψη ότι αυτή αποτελεί –μετά την ιθαγένεια– τον στε-
νότερο δεσμό του προσώπου με κάποιο τόπο49. Προϋπόθεση χρή-
σης της συνδετικής έννοιας της κατοικίας για την εξεύρεση του 
εφαρμοστέου τοπικού δικαίου είναι αφ’ ενός μεν η ελληνική ιθαγέ-
νεια του προσώπου, διότι χωρίς αυτή δεν υπάρχει διατοπική, αλλά 
διεθνής σύγκρουση δικαίου, και αφ’ ετέρου η ύπαρξη μόνιμης κα-
τοικίας του προσώπου στην Ελλάδα.  

Αντίθετα, οι επτανήσιοι νομικοί, συνεπικουρούμενοι από ορι-
σμένες δικαστικές αποφάσεις, πρότειναν ως συνδετικό στοιχείο την 

                                                                                                 

46. Ενδιαφέρουσες συγκριτικές μελέτες για τον ΙΑΚ δημοσίευσε αργότερα 
και ο Χ. Δελλαδέτσιμας, «Σκέψεις επί των εκ των αγροληψιών σχέσεων», Δι-
καστική 1931, σ. 88 επ. Βλ. επίσης του ιδίου, «Σκέψεις επί του άρθρου 2109 
του Ιόνιου Αστικού Κώδικος, La prescription in stantanée», Δικαστική 1932, σ. 
619 επ., και του ιδίου, «Τα πεκούλια κατά τον Ιόνιον Αστικόν Κώδικα», Δικα-
στική 1938, σ. 388 επ.  

47. Όπως Π. Παπαρρηγόπουλος, Το εν Ελλάδι ισχύον Αστικόν Δίκαιον, τ. Α΄, 
Γενικαι Αρχαι, 3η έκδ., § 644, Β.Τ. Οικονομίδη, Στοιχεία του Αστικού Δικαίου, 
τ. Α΄, Γενικαί Αρχαί, § 8, σημ. 5. 

48. Ειδικά κατά την εφαρμογή του διατοπικού δικαίου σημαντική παρέκκλι-
ση από τις αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι ότι η δημόσια τάξη δεν 
επεμβαίνει να εμποδίσει την εφαρμογή του τοπικού δικαίου, καθόσον στην πε-
ρίπτωση του ενιαίου κράτους η δημόσια τάξη μίας τοπικής νομοθεσίας δεν πα-
ρακωλύει την αναγνώριση και την εφαρμογή άλλου κανόνα δημόσιας τάξης. Οι 
διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που περιείχε ο ΙΑΚ (άρθρα 3, 4, 168 και 
912) καταργήθηκαν στο μέτρο που ήσαν αντίθετες με τις διατάξεις του ανα-
γκαστικού ν. ΤΗΑ΄ της 29ης Οκτωβρίου 1856.  

49. Εκτενής επιχειρηματολογία υπέρ του κριτηρίου της κατοικίας (άρθρο 3 
του ν. 147/1914) περιέχεται στην από 6.11.1913 Εισηγητική Έκθεση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης Κ. Ρακτιβάν. Επίσης βλ. Γ. Μπαλή, Εγχειρίδιο Κληρονο-
μικού Δικαίου, Αθήναι 1934, σ. 697-698.  
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καταγωγή (origo) του ρωμαϊκού δικαίου50. Σύμφωνα με τη θέση 
αυτή ο γεννηθείς εκ πατρός Ιονίου έχει ιόνιο καταγωγή, η οποία 
τον ακολουθεί και προσδιορίζει και το εφαρμοστέο δίκαιο, ακόμη 
και αν αυτός γεννήθηκε εκτός Επτανήσου ή βρίσκεται εγκατεστη-
μένος από ετών στην υπόλοιπη Ελλάδα51.  

Ιδιαίτερη λύση πρότεινε ο Δυοβουνιώτης52, σύμφωνα με την 
οποία για τα θέματα για τα οποία παρέμενε εν ισχύ ο Ιόνιος Κώδι-
κας, έπρεπε να εξακολουθήσει πλασματικά να υφίσταται η Ιόνιος 
ιθαγένεια για όσους πολίτες θα υφίστατο και πραγματικά, εάν εξα-
κολουθούσε να υπήρχε η Ιόνιος Πολιτεία (“αρχή της πλασματικής 
ιθαγένειας”), ακόμη και αν αυτοί είχαν εγκατασταθεί εκτός Επτα-
νήσου, αρκεί πριν από την Ένωση να είχαν την ιθαγένεια αυτή. Η 
λύση αυτή με την οποία ουσιαστικά προτείνεται ανάλογη εφαρμο-
γή των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα 
αυτών που αφορούν την ιθαγένεια, καίτοι ευφυής, αποδοκιμάστηκε 
από τη θεωρία και τη νομολογία, καθόσον στην νομική επιστήμη 
τα πλάσματα δικαίου πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξαιρετική 
φειδώ. Σε πολλές αποφάσεις μάλιστα για την αποφυγή των παρα-
νοήσεων που ενείχε η χρήση του όρου «ιόνιος πολίτης», συναντά-
ται η ασφαλέστερη έκφραση «έλλην υπήκοος, ειδικώτερον δε ιό-
νιος πολίτης», διακρίνοντας έτσι την έννοια της ελληνικής υπηκοό-
τητας από το απλό γεγονός την ιόνιας καταγωγής. 

Αρχικά η νομολογία προκειμένου να ανεύρει ένα σταθερό κρι-
τήριο επιλογής του εφαρμοστέου δίκαιου και προκειμένου να δι-
καιολογήσει την παράλληλη ισχύ δύο διαφορετικών εννόμων τά-
                                                                                                 

50. Βλ. Γ. Χοϊδάς, «Περί συγκρούσεως των εν Ελλάδι συμπολιτευομένων 
αστικών νομοθεσιών ιονίου και ρωμαϊκής», Εφημερίς της Ελληνικής και Γαλλι-
κής Νομολογίας 1896, σ. 32 επ. 

51. Επίσης προτάθηκε και το κριτήριο της δημοτικότητας, της κατά το διοι-
κητικό δίκαιο δηλαδή υπαγωγής σε ορισμένο Δήμο του κράτους, αλλά τελικά 
απορρίφθηκε καθόσον δεν παρουσίαζε ουσιαστική στενότητα συνδέσμου. 

52. Βλ. Γ. Δυοβουνιώτης, «Τοπικά όρια της ισχύος του Πολιτικού Ιόνιου 
Κώδικος», Εφημερίς της Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας 1901, σ. 122 επ. 
Την προσφυγή πάντως στις αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου φαίνεται να 
προκρίνει και ο Α. Κρασσάς, Σύστημα του Αστικού Δικαίου, (μετά προσθηκών 
Χρ. Πράτσικα), Αθήνα 19273, σ. 126, σημ. 6. 
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ξεων, έτεινε να χρησιμοποιήσει σε πρώτη φάση την ιδιότητα του 
πολίτη53 του πρώην Ιονίου κράτους. Οι σχετικές δικαστικές απο-
φάσεις εφαρμόζουν την “αρχή της πλασματικής ιθαγένειας”. Σύμ-
φωνα με την αρχή αυτή, παρά το γεγονός ότι προφανώς μετά την 
Ένωση έπαψαν πλέον να υπάρχουν Ιόνιοι πολίτες, για την εξεύρε-
ση του εφαρμοστέου δικαίου υιοθετείται το πλάσμα ότι η Ιόνιος 
Πολιτεία αναβιώνει και οι υπήκοοι της διέπονται από τον Ιόνιο 
Αστικό Κώδικα (θέση του Δυοβουνιώτη). 

Η επικρατήσασα τελικώς γνώμη σε θεωρία54 και νομολογία ε-
φάρμοσε ως συνδετική έννοια αυτή της μονίμου κατοικίας, θέση 
την οποία επικύρωσε αρκετά χρόνια αργότερα και ο νομοθέτης με 
το άρθρο 3 του ν. 147/1914. Είναι ο νόμος που διατήρησε εν μέρει 
την ισχύ του Σαμιακού Κώδικα της Ηγεμονίας της Σάμου55 και 
Κρητικού Κώδικα56 ύστερα από τη διεύρυνση της Ελλάδας μετά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Εν τέλει, οι διατηρηθείσες διατάξεις57 του Ιόνιου Κώδικα εφαρ-
μόστηκαν μετά την Ένωση της Επτανήσου μόνον σε όσους έλληνες 

                                                                                                 

53. Τα διεθνή κείμενα για την Ένωση δεν αναφέρονται στο θέμα της πρό-
σκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθόσον η αλλαγή ιθαγένειας των Επτανη-
σίων θεωρήθηκε αυτονόητη και δεν χρειάστηκε ειδική νομοθετική πρόβλεψη, 
σε εσωτερικό δε επίπεδο το ζήτημα ρυθμίστηκε στην πράξη μέσω της υπόλοι-
πης διοικητικής νομοθεσίας. Ο κοινός νομοθέτης εντέλει επιλέγει την αθρόα 
απονομή της ελληνικής ιθαγένειας μέσω της διαδικασίας της νομοθετικής αφο-
μοίωσης των Επτανήσων, καθώς ο ν. PN΄ εξαγγέλλει την ισχύ στα Επτάνησα 
του Νόμου της 15/27.5.1835 περί Ελληνικής Ιθαγενείας.  

54. Διεξοδική ανάλυση της σύγκρουσης των τοπικών εννόμων τάξεων βλ. 
στους Γ. Στρέϊτ – Π. Βάλληνδα, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα 1937, σ. 357 
επ., και Ι. Σπυρόπουλο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα 1938, σ. 11 επ. 

55. Ίσχυσε από το 1899 και συντάχθηκε με βάση το ελληνικό νομοσχέδιο 
αστικού κώδικα του 1874. 

56. Ίσχυσε από το 1904 και είχε ως βάση το γερμανικό δίκαιο, ήταν όμως 
ατελής, καθόσον δεν περιέχει οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο. 

57. Εξαντλητική παράθεση των κυριοτέρων θεμάτων σύγκρουσης των δύο 
δικαιϊκών συστημάτων που απασχόλησαν τη νομολογία, παρουσιάζει ο Σ. 
Τρωϊάνος, «Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας στην ελληνική νομική φιλολογία κατά 
τις πρώτες δεκαετίες μετά την Ένωση», σε Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη, Αθήνα 
1995, σ. 1069 επ. 
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πολίτες είχαν την μόνιμη κατοικία τους στην Επτάνησο, ανεξάρτητα 
από την αρχική τους ιθαγένεια, τον τόπο καταγωγής τους ή τη δημο-
τικότητά τους. Έτσι η καταγωγή και μόνο από τα Επτάνησα δεν ή-
ταν αρκετή συνθήκη για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου προσώ-
που στο Ιόνιο δίκαιο, καθόσον ήταν απαραίτητο να βρίσκεται και η 
μόνιμη κατοικία του στον εδαφικό χώρο των Ιονίων νήσων. 

Ζήτημα επίσης ανέκυψε ως προς καθεστώς των μεικτών γάμων, 
εάν δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει ο ενετικός νόμος της 12.4.1710, ο 
οποίος διατηρήθηκε και από τον Ιόνιο Κώδικα, και εξαρτά το κύρος 
του γάμου από την τέλεσή του σύμφωνα με το τυπικό του δόγματος, 
στο οποίο ανήκει ο άνδρας, και επιτάσσει την ανατροφή των παιδιών 
σύμφωνα με το δόγμα του πατέρα τους. Τα δικαστήρια της Επτανή-
σου μετά την Ένωση αναγνώριζαν την ισχύ του ενετικού νόμου, ο 
Άρειος Πάγος εξέδωσε αντίθετη απόφαση (273/1892), αλλά η αμφι-
σβήτηση έληξε σιωπηρά ύστερα από διάβημα της ρωμαιοκαθολικής 
κοινότητας προς την Ελληνική Κυβέρνηση, ότι παραβιάζεται η δια-
σφαλισμένη με τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1864 προστασία των 
πιστών της. Οι επόμενες αποφάσεις του Εφετείου Κερκύρας (3/ 
1921) αποδέχονται εκ νέου την ισχύ του ενετικού στατούτου. 

Για μια ευρύτερη θεώρηση του ζητήματος εκτός του πλαισίου 
του αστικού δικαίου, αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την Ένωση επι-
βίωσαν (και ορισμένες ισχύουν ακόμα) στα Επτάνησα ψήγματα του 
προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, όπως ρυθμίσεις σχετικά με 
την επιχώριο περιουσία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών 
εκτάσεων και τους κτητορικούς ναούς. 

Το Σύνταγμα του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων ανα-
γνώριζε αυτοτέλεια στις επαρχίες των Επτανήσων, οι οποίες διοι-
κούντο από εγχώριο διοίκηση, αρμόδια ναελέγχει την τοπική οικο-
νομία και να διαχειρίζεται την περιουσία της. Ο αφομοιωτικός ν.  
ΡΝ΄/1866 διατήρησε και αναγνώρισε ρητά τις εγχώριες περιουσίες 
των Ιονίων νήσων και ανέθεσε τη διοίκησή τους σε ειδική επιτρο-
πή, στη συνέχεια δε με ιδιαίτερο νόμο για κάθε νήσο οι εγχώριες 
περιουσίες διανεμήθηκαν κατά δήμους και επαρχίες. Προφανώς 
εξαιτίας της αποσπασματικής αντιμετώπισης του ζητήματος, το ελ-
ληνικό κράτος «αμέλησε» να εκδώσει ανάλογο νόμο για τα Κύθη-
ρα και Αντικύθηρα και τους Παξούς και Αντίπαξους. Επομένως, 
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εξακολουθεί να υφίσταται έως σήμερα ως ανεξάρτητο νομικό πρό-
σωπο η «Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων» στην 
άμεση, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κα-
τοχή της οποίας ανήκουν όλα τα μη ιδιωτικά ακίνητα, είτε πρόκει-
ται για δασικές ή αγροτικές εκτάσεις, είτε για αστικά ακίνητα, κα-
θώς και τα κοινόχρηστα πράγματα του άρθρου 967 Αστικού Κώδι-
κα (αιγιαλός, παραλία, δρόμοι, πλατείες, πηγές, λιμάνια, κ.λπ.). Το 
καθεστώς αυτό διατηρείται εν ισχύ με το άρθρο 84 του ν. 1416/ 
1984, η δε § 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
επαναλαμβάνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ «Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και 
Αντικυθήρων» εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφω-
να με την ειδική νομοθεσία που καθορίζει την λειτουργία του. Ως 
εκ τούτου, οι Κυθήριοι και Αντικυθήριοι έχουν το προνόμιο να αυ-
τοδιαχειρίζονται τις μη ιδιωτικές εκτάσεις των νησιών τους, μέσω 
της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, το Συμβούλιο της οποίας ε-
κλέγεται από τα Δημοτικά Συμβούλια των νησιών58. 

Ως προς τις δασικές εκτάσεις ισχύει γενικά το τεκμήριο κυριό-
τητας του Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον ο νόμος ορίζει ότι αρκεί 
η επίκληση από το Δημόσιο της δασικής μορφής μιας δασικής έ-
κτασης για τη θεμελίωση δικαιώματος κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου επί της εκτάσεως αυτής, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη 
νόμιμων τίτλων. Το προνόμιο αυτό πηγάζει από το Οθωμανικό δί-
καιο και τη σχετική πρόβλεψη στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 
1830 και τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως του 1832, σύμφω-
να με τα οποία -μεταξύ άλλων- τα δημόσια οθωμανικά κτήματα 
περιήλθαν αυτοδικαίως στην κυριότητα του Ελληνικού κράτους, 
προνόμιο το οποίο επαναλαμβάνεται αργότερα στο βασιλικό διά-
ταγμα 17/1836 περί ιδιωτικών δασών. Αντίθετα, οι διεθνείς συνθή-
κες ιδρύσεως της Επτανήσου Πολιτείας και εν συνεχεία του Ιονίου 
                                                                                                 

58. Βλ. αναλυτικά Γ. Κασιμάτη, «Ο θεσμός της εγχώριας περιουσίας», σε 
Πρακτικά του Συνέδριου της Ακαδημίας Αθηνών «Η Ένωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα 1864-2004», τ. Α΄, σ. 244 επ., Η. Μαρσέλλου, «Η τύχη της “επιχω-
ρίου περιουσίας” στα Επτάνησα μετά την Ένωσή τους με την Ελλάδα», σε 
Πρακτικά του Συνέδριου της Ακαδημίας Αθηνών «Η Ένωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα 1864-2004», τ. Α΄, σ. 651 επ. 
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Κράτους δεν περιέχουν ουδεμία αναφορά για κρατική-δημόσια πε-
ριουσία της Βενετίας, ώστε να γίνεται διαδοχή κυριότητας της πε-
ριουσίας αυτής στην Επτάνησο Πολιτεία, εν συνεχεία στο Ιόνιο 
κράτος και τέλος μετά την Ένωση στο Ελληνικό Κράτος. Επομέ-
νως στα Επτάνησα, πριν από την Ένωση με την Ελλάδα, δεν υπήρ-
χαν δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις ως ιδιοκτησία του Ηνωμέ-
νου Κράτους των Ιονίων Νήσων59, ώστε να περιέλθουν κατά δια-
δοχή στο Ελληνικό Δημόσιο60. Ως εκ τούτο, ο ισχύων Δασικός 
Κώδικας (άρθρο 62 ν. 998/1979) προβλέπει ρητά ότι μόνη η επί-
κληση από το Δημόσιο της δασικής υφής μίας έκτασης δεν αρκεί 
για τη θεμελίωση δικαιώματος κυριότητας, αλλά το Δημόσιο οφεί-
λει σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύει το τρόπο με τον οποίο κατέ-
στη κύριος της συγκεκριμένης εκτάσεως, δηλαδή οποιοδήποτε νό-
μιμο τρόπο κτήσης κυριότητας ακινήτου προέβλεπε παλαιότερα ο 
Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας και ήδη από 23-2-1946 προβλέπει ο Α-
στικός Κώδικας ή άλλος τυχόν ειδικός νόμος61. 

Το κτητορικό δικαίωμα επί ναού (juspatronatum) θεσμός του 
κανονικού δικαίου της Ορθοδόξου και της Καθολικής εκκλησίας, 
την εποχή της ενετοκρατίας απονέμεται από την ενετική κυβέρνη-
ση σε ιδιώτες και αφορά στο δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης 
ενός ναού με σκοπό την ανοικοδόμηση ή τη συντήρηση και επι-
σκευή του. Πρόκειται για μια ιδιόμορφη σχέση εκκλησιαστικού 
δικαίου, η οποία παρείχε στον κτήτορα ηθικά προνόμια, μεταφερό-
                                                                                                 

59. Επιπλέον τα άρθρα 474-477 του ΙΑΚ ρυθμίζουν τα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις του επικαρπωτή δασώδους έκτασης και εξ αυτού συνάγεται ότι τα 
δάση δεν ανήκαν κατά κυριότητα στο Ιόνιο Κράτος, αλλά ανήκαν είτε στην 
επιχώρια περιουσία κάθε νήσου, είτε σε ιδιώτες. 

60. Έτσι π.χ. το Δημόσιο απέκτησε την κυριότητα του περίφημου ελατοδά-
σους του Αίνου – Ρουδίου, εκτάσεως 28.430 στρεμμάτων με αγορά από τα Φι-
λανθρωπικά Καταστήματα Κεφαλληνίας Κληροδοτήματος Π. Βαλλιάνου δυ-
νάμει του υπ’ αριθμ. 233/1969 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αργοστολί-
ου Γερ. Αυγερινού.  

61. Περισσότερα σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, «Το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των Δασικών Κτημάτων στην Επτάνησο μετά την Ένωση των Ιονίων Νή-
σων με την Ελλάδα», Νομικόν Βήμα 1999, σ. 1498 επ., έτσι και Εφετείο Πα-
τρών 1005/2001 (αδημ.). 
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μενα και στους απογόνους του, όχι όμως και δικαίωμα κυριότητας 
επί του ναού ή επί της αφιερωμένης σε αυτόν περιουσίας62. Το ι-
διότυπο καθεστώς των κτητορικών ναών, όπως και άλλες ιδιαιτε-
ρότητες της επτανησιακής εκκλησίας, διατηρείται εν ισχύ με το άρ-
θρο 17 του ν. ΡΝ΄ και τις επόμενες νομοθεσίες περί τα εκκλησια-
στικά (άρθρο 29 ν. ΓΦΣτ΄/1910, άρθρο 74 επ. α.ν. 2200/1940)63, 
έως την κατάργησή του με το άρθρο 62 του υπ’ αριθμ. 2/1969 Κα-
νονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επαναλήφθηκε με το 
άρθρο 18 § 1 του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού64. 

* * * 
Εν κατακλείδι η συνολική αποτίμηση του καθεστώτος της Προ-
στασίας, δεν οδηγεί αποκλειστικά σε αρνητικά συμπεράσματα, κα-
θώς η Βρετανία προήγαγε τη δημόσια και ιδιωτική ζωή των υπη-
κόων της με μια δυτικού τύπου πολιτειακή οργάνωση και ιδίως με 
τη θέσπιση ενός εξελιγμένου –για την εποχή του– νομοκανονιστι-
κού πλαισίου65. 

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει επίσης να επισημανθεί θετικά και το 
γεγονός ότι η Βρετανία δεν προσπάθησε να επιβάλλει στην επτα-
νησιακή κοινωνία το δίκαιο της Μητρόπολης. Έτσι, σε αντίθεση με 
άλλες βρετανικές αποικίες, στα Ιόνια νησιά δεν εισήχθη το αγγλο-
σαξονικό νομικό σύστημα που στηρίζεται στο εθιμικό δίκαιο και το 
                                                                                                 

62. Βλ. Αναλυτικά Μ. Κολυβά, «“Cattastico delle chiese greche. Καταστί-
χωση των ορθοδόξων ναών και μονών της Ζακύνθου (το έτος 1637)», Θησαυ-
ρίσματα 2004, σ. 177 επ., Σ. Τρωϊάνου – Γ. Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Α-
θήνα 2002, σ. 420 επ., και από τη νομολογία «ΑΠ 195/1989», Νομικόν Βήμα 
1980, σ. 179, «Πολυμελές Πρωτοδικείο Κερκύρας 68/200», Αρμενόπουλος 
2006, σ. 127. 

63. Ας σημειωθεί ότι εθιμικά το κτητορικό δικαίωμα διατηρείται και σε άλ-
λες περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. στη Χίο, βλ. σχετικά ΑΠ 26/1961, Νομι-
κόν Βήμα 1961, σ. 623, και Ν. Αμυγδάλου, «Το εν Χίω έθιμον της κληρονομι-
κής διαδοχής του κτητορικού δικαιώματος», Χιακά Χρονικά 1980, σ. 62 επ.  

64. Έτσι ο Σ. Τρωϊάνος, «Η μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής δι-
καιωμάτων επί κτητορικού ναού στην Κέρκυρα», σε Πρακτικά Συμποσίου Ιό-
νιο. Οικολογία – Οικονομία – Ρεύματα Ιδεών, (Ζάκυνθος 24-27.10.1985), Αθή-
να 1990, σ. 317 επ. 

65. Έτσι Καριψιάδης, ό.π. σ. 425. 
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δικαστικό προηγούμενο, ούτε έγινε καν προσπάθεια συνύπαρξης 
των δύο νομικών συστημάτων66. Η Προστασία όχι μόνον σεβάστη-
κε το δικαιϊκό παρελθόν των Ιονίων, αλλά συνήνεσε στην παραγω-
γή νέου κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με το νομικό πολιτισμό 
της προσαρτημένης Επτανήσου. Προφανώς, διότι γνώριζε ότι η 
συστηματική κωδικοποίηση συνιστά και αυτή με τη σειρά της ένα 
εργαλείο εξουσίας, το οποίο κάλλιστα μπορεί να λειτουργήσει και 
ως μοχλός πίεσης στους υπηκόους της. 

                                                                                                 

66. Γενικότερα για την προβληματική των νομικών μεταφυτεύσεων ξένων 
προτύπων βλ. Ε. Μουσταΐρα, Δικαιϊκές επιρροές στο πλαίσιο του Συγκριτικού 
Δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ. 55 επ. 
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Οι Ριζοσπάστες και η Δημόσια Εκπαίδευση 
του Ιονίου Κράτους: 

Τα όρια της αντιπολίτευσης και της αντίδρασης 

Η «Ενάτη Ελευθέρα των Ιονίων Βουλή», στην οποία οι Επτανήσιοι 
εκπροσωπήθηκαν πλέον από πολιτικά κόμματα και όχι από πολιτι-
κές ομάδες, συγκροτήθηκε με τις εκλογές της 28ης Φεβρουαρίου 
1850, σύμφωνα με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις των ετών 
1848 και 18491 και υπό το βάρος των γεγονότων της Κεφαλονιάς 
του 1848 (τη Μ. Παρασκευή και του Σταυρού) και των ακροτήτων 
των βρετανικών στρατευμάτων κατά την καταστολή της εξέγερσης 
της Σκάλας του 1849.2 Σε αυτή την Βουλή, για πρώτη φορά, συμ-
μετείχε το κόμμα των ριζοσπαστών με έντεκα βουλευτές, ανάμεσα 
στους οποίους οι εξορισμένοι κεφαλλήνες Ηλίας Ζερβός-Ιακωβά-
τος και Ιωσήφ Μομφερράτος. 

Το κοινοβουλευτικό έργο που είχε να επιτελέσει το Ένατο Κοι-
νοβούλιο, ήταν όντως τεράστιο. 3 Και αυτό γιατί έπρεπε να καλυφ-
                                                                                                 

1. Για τις συνταγματικές μεταρυθμίσεις βλ. Άννα Κοντονή, Φιλελεύθεροι 
στοχασμοί και δεξίωσή τους στον Επτανησιακό χώρο. Ιδεολογία και πολιτική των 
μεταρρυθμιστών (1848-1864), Διδ. Διατριβή, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1989. Για τον αρμοστή Σήτον (John 
Colborn, 1st Baron Seaton) βλ. A. A. D. Seymour, “Colborne, John, first Baron 
Seaton (1778–1863)”, στο Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press 2004, και Tony Heathcote, The British Field Marshals, 1736–
1997: A Biographical Dictionary, Barnsley: Leo Cooper, 1999. 

2. Αναλυτικά βλ. Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Οι εξεγέρσεις της 
Κεφαλληνίας κατά τα έτη 1848 και 1849, Διατριβή επί διδακτορία, Εθνικόν και 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αθήναι 1980. 

3. Για την ορολογία Γερουσία, Βουλή, Κοινοβούλιο περ. βλ. Ν. Κ. Κουρ-
κουμέλης, «Πολιτική και κοινωνική σύνθεση της Ιονίου Γερουσίας», Βουλή 
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θεί μια υπερτριακονταετής άγονη περίοδος (1817-1850), κατά την 
οποία τα νησιά είχαν έρθει σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
αδιέξοδο. Στις 26 Νοεμβρίου 1850 οι ριζοσπάστες βουλευτές επέ-
λεξαν να ψηφίσουν την καθιέρωση της 25ης Μαρτίου ως εθνικής ε-
ορτής και την κατασκευή ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια, κα-
θώς επίσης να καταθέσουν ψήφισμα με το οποίο διακήρυτταν ότι: 

«ομόθυμος, σταθερά και αμετάτρεπτος θέλησις του Επτανησιακού 
λαού, είναι η ανάκτησις της ανεξαρτησίας του και η Ένωσις αυτού 
με το λοιπόν έθνος του την απελευθερωμένη Ελλάδα». 

Το τελευταίο είχε ως αποτέλεσμα η διοίκηση του προτεκτοράτου να 
διατάξει την άμεση λήξη της περιόδου και την αναβολή των εργα-
σιών για τον Ιούλιο του 1851, ώστε να μην ολοκληρωθεί η ανάγνω-
ση της διακήρυξης και να μην περιληφθεί στα πρακτικά της συνε-
δριάσεως.4  

Ένα χρόνο αργότερα (14 Οκτωβρίου 1851) και ενώ ο Αρμο-
στής Ουάρντ (sir Henry George Ward)5 δεν συγκαλούσε την Βου-
λή, εκτοπίσθηκαν ο Ζερβός-Ιακωβάτος, εκδότης της εφημερίδας 
«Ο Φιλελεύθερος», στα Αντικύθηρα «ως έκθετον τυλιγμένον εις τα 
ράκη του»6 και ο Μομφερράτος, εκδότης της εφημερίδας «Αναγέν-
νησις» στην Ερείκουσα. Ακολούθησε η εκτόπιση και άλλων έξι 
βουλευτών και στελεχών των ριζοσπαστών (στις 20 Νοεμβρίου 
                                                                                                                                                                                                                                              

των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Η 
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864- 2004», τ. Α΄, σ. 167-182. 

4. Π. Χιώτης, Ιστορία Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως 
(έτη 1815-1864), Ζάκυνθος 1874. Η. Ζερβός-Ιακωβάτος, «Η επί της αγγλικής 
προστασίας Επτανήσιος Πολιτεία και τα κόμματα», Επιμέλεια - Προλεγόμενα 
Χ. Σ. Θεοδωράτου, Πρακτικά Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, 23-20 Σεπτεμβρίου 
1965, Παράρτημα, Αθήναι 1969. 

5. Για τον αρμοστή Ουάρντ (Sir Henry George Ward) βλ. A. A. D. Seymour, 
“Ward, Sir Henry George (1797–1860)”, Oxford Dictionary of National Biog-
raphy, 1994. 

6. Σ. Βερύκιος, Ιστορία των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, η απο-
κληθείσα Βρετανική Προστασία και οι αγώνες των Επτανησίων δια την εθνικήν 
αποκατάστασιν 1815-1864, Αθήναι 1964, σ. 300. Η. Ζερβός-Ιακωβάτος, Τα Κε-
φαλληνιακά, αναφορά συνταχθείσα διά την Βουλήν των αντιπροσώπων της Ιονί-
ου Επικρατείας, Κεφαλληνία 1850. 
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1851 του ζακύνθιου Ιωάννη Λισγαρά στους Οθωνούς, στις 6 Δε-
κεμβρίου 1851 των κεφαλλήνων Γεράσιμου Μεταξά και Σταματέ-
λου Πυλαρινού στα Αντικύθηρα και στις 4 Δεκεμβρίου 1851 των 
επίσης ζακυνθίων Φραγκίσκου Δομενεγίνη, Σταματέλου Βούρτση 
και Δημήτριου Καλλίνικου, συντάκτη της εφημερίδας «Ο Ρήγας», 
στα Αντικύθηρα). Στην εξορία οδηγήθηκε επίσης με άλλη απόφαση 
και ο βουλευτής της Ενάτης και καθηγητής της Ιατρικής, κερκυ-
ραίος Σπυρίδων Αρβανιτάκης, ο πρώτος που δίδαξε και πάλι στα 
ελληνικά στις 19 Μαΐου 1849, μέσα σε εκδηλώσεις ενθουσιασμού 
των φοιτητών7. Αν και στους εξορισμένους έγιναν πολλές προτά-
σεις συνεργασίας, ώστε να επιτραπεί η απόλυσή τους, αυτοί παρέ-
μειναν σταθεροί στις απόψεις τους, υπομένοντας το μαρτύριό τους.8 
Την 25η Απριλίου 1851 παραιτήθηκε από το αξίωμά του ο συντηρη-
τικός Πρόεδρος της Γερουσίας Δημήτριος κόμης Σολωμός (αδελφός 
του ποιητή), διαφωνώντας για τον τρόπο με τον οποίο η Αρμοστεία 
κλιμάκωνε τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η παραίτηση επιτά-
χυνε τις διαδικασίες και στις 10/22 Δεκεμβρίου 1851 ο Ουάρντ διέ-
λυσε την Βουλή και προκήρυξε εκλογές. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της βουλευτικής περιόδου τα εκπαι-
δευτικά δεν είχαν ακόμη ενταχθεί στα αντιπολιτευτικά σχόλια. Οι 
μεταρρυθμιστές της πτέρυγας Βράιλα ασκώντας ήπια αντιπολίτευ-
ση έγραφαν στην εφημερίδα τους «Πατρίς»:  

«… Ο διοργανισμός της προκαταρκτικής και της δευτερευούσης 
                                                                                                 

7. «Πατρίς», Κέρκυρα, 21 Μαΐου 1849, αρ. φ. 19, σ. 98 (παράρτημα). Πρβλ Γ. 
Πιέρης, «Σπύρος Αρβανιτάκης. Ένας κερκυραίος αγωνιστής του 19ου αιώνα», 
ΔΑΕΚ 13 (1976), σ. 19-28. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, «Το Ιονικό Πανεπιστήμιο, ως 
επίκεντρο του ανταγωνισμού Γερουσίας και Κοινοβουλίου, κατά την τελική φά-
ση του Ενωτικού Αγώνα», Πρακτικά Hμερίδας για τα 190 χρόνια από την ίδρυση 
της Ιονίου Ακαδημίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο,Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα (εκδίδεται). 

8. Βλ. Επιστολή του Ηλία Ζερβού–Ιακωβάτου στη σύζυγό του Χρυσάνθη 
στις 22 Αυγούστου 1853 σε Σ. Βερύκιος, ό.π., σ. 302. Επιστολή του Ναθαναήλ 
Δομενεγίνη δημοσιευμένη στις 10 Οκτωβρίου 1852, σε φυλλάδιο, σε Ντίνος 
Κονόμος, Ζάκυνθος Πεντακόσια χρόνια (1478-1978), τ. Γ΄, Πολιτική Ιστορία, 
τχ. Γ΄, (1815-1864), Αθήνα 1985, σ. 139. Επιστολές των Δημήτριου Καλλίνι-
κου και Φραγκίσκου Δομενεγίνη σε εφημ. «Φιλαλήθης», Κέρκυρα 1852, αρ. φ. 
34, 40, 44,. 
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παιδείας, κατά σχέδιον ευρύτερον και λογικότερον δύναται να 
προμηθεύση δωρεάν εις τα τέκνα του λαού την ανατροφήν, την 
οποίαν η κοινωνία, ως φιλόστοργος μήτηρ οφείλει τοις πάσι αδια-
κρίτως, μέλλει να απαιτήσει κεφάλαια διπλάσια ή τριπλάσια των 
νυν εις τούτο δαπανωμένων»9.  

Μόνος ο Ιωάννης Βαπτιστής Δελβινιώτης, ο οποίος μάλιστα είχε 
διετελέσει και καθηγητής Φυσικής του Ιονικού Πᾳνεπιστημίου, χα-
ρακτήριζε στα κείμενά του το ανώτατο ίδρυμα «Τοπικόν κατάστημα 
της Κερκύρας». Όσο και να είχε ενοχληθεί από την άρνηση του αρ-
μοστή να του επιτραπεί να παραδώσει, χωρίς αμοιβή, μαθήματα Ι-
στορίας της Ιατρικής, με το αιτιολογικό ότι «… Ηδύνατο εκ τούτου 
να προκληθώσιν άτοπα … λόγω των αναφορών του εις τους αρχαίους 
έλληνας ιατρούς…», η καταχώριση των καυστικών χαρακτηρισμών 
στην «Πατρίδα» δείχνει την στάση των μεταρρυθμιστών αυτή την 
εποχή απέναντι στην Ιόνιο Ακαδημία.10 Σε αυτό το κλίμα κινήθηκε 
και η ζακυνθινή εφημερίδα τους «Το Μέλλον», όπου ένα μήνα αργό-
τερα, σε άρθρο, μετά την επισήμανση ότι η εκπαίδευση πάσχει, προ-
τάθηκαν η κατάργηση του Πανεπιστημίου και του Ιεροσπουδαστη-
ρίου και δραστικότατες αλλαγές στην δημόσια εκπαίδευση.11 

Δυναμικότερη η αρθρογραφία των ριζοσπαστών διαπίστωνε 
από τις στήλες της δικής τους εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος»12:  

«… εγκαθιδρύθησαν τάχα πανεπιστήμια και σχολεία με πομπώδη 
προγράμματα και κανονισμούς και εν τοσούτω απέμενον πάντοτε 
κενά από μαθήματα και καθηγητάς. Η νεολαία περιήρχετο τας 
Ακαδημίας της Ευρώπης, η δημοτική εκπαίδευσις ευρίσκετο πα-

                                                                                                 

  9. «Πατρίς», Κέρκυρα, 21 Μαΐου 1849, αρ. φ.19.  
10. «Πατρίς», Κέρκυρα, 19 Φεβρουαρίου 1849, αρ. φ. 6 και 26 Νοεμβρίου 

1849, αρ. φ. 46. Πρβλ Πεντόγαλος Γ., Η Ιατρική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας 
(1824-1828, 1844-1865), Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 144-
145. 

11. «Το Μέλλον», έτος Α΄, αρ. φ. 25, Ζάκυνθος, 18 Ιουνίου 1849. Αν και ως 
υπεύθυνος εκδότης αναφέρεται ο Αντώνιος Γαήτας, πιθανότερος συντάκτης του 
άρθρου είναι ο Νικόλαος κόμης Μανδρικάρδης, από τους πρώτους που επελέ-
γησαν να διδαχθούν την αλληλοδιδακτική. 

12. «Ο Φιλελεύθερος, Εφημερίς Πολιτική και Φιλολογική», εν Κεφαλληνία, 
4 Ιουλίου 1850, σ. 6. 
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ντελώς παρημελημένη και ένεκα των από σκοπού παρεμβαλλομέ-
νων προσκομάτων, εις αθλιεστάτην κατάστασιν. Και όμως το δη-
μόσιον ταμείον κατεξόδευεν, εφόσον εφαίνετο, υπέρογκα ποσά». 

Στον τελευταίο υπαινιγμό μπορεί να προστεθεί το εξής απόσπασμα 
από την σατιρική-πολιτική έκδοση13 «Γεωργός και Μεταπράτης», 
όπου γίνεται αναφορά στις υπέρογκες αμοιβές των «αγγλολογιώτα-
των διδασκάλων»:  

«… μη σου παραξοφαίνεται των Αγγλων οι μισθοί,  
πρέπει να είναι τρίδιπλοι, αν όχι τετραπλοί…». 

Οι εκλογές για την ανάδειξη της 10ης Βουλής, στην οποία πλειοψή-
φισαν οι μεταρρυθμιστές, έγιναν σε κλίμα βίας και νοθείας. Ιδιαί-
τερα στην Κεφαλληνία, ο έπαρχος Δημήτριος κόμης Καρούζος, με 
το σύστημα της δεκακαλπίας,14 κατάφερε να νοθεύσει το αποτέλε-
σμα και να μην εκλεγεί κανένας ριζοσπάστης. Αντίθετα στη Ζά-
κυνθο, ο ΄Επαρχος Νικόλαος κόμης Λούντζης και ο αντικαταστά-
της του Θεόδοτος κόμης Μερκάτης, που κωλυσιεργώντας δεν ανέ-
τρεψε τις αποφάσεις του προκατόχου του, αντέδρασαν στις πιέσεις 
της αρμοστείας και επέτρεψαν την εκλογή πέντε ριζοσπαστών, με-
ταξύ των οποίων και των εξορίστων Λισγαρά και Φραγκίσκου Δο-
μενεγίνη.15 Τέλος στα Κύθηρα, χάρις στην εφευρετικότητά τους, 
εξελέγησαν οι Γ. Παναγιωτόπουλος και Κ. Πανάρετος, οι οποίοι 
προς έκπληξιν του επάρχου Κυθήρων Εμμανουήλ Στάη και του το-

                                                                                                 

13. Διάλογοι, σειρά εμμέτρων διαλόγων («Γεωργός και Μεταπράτης»), Κέρ-
κυρα: Τυπογραφείον «Ερμής», Χ. Νικολαϊδου – Φιλαδελφέως, 1850, σ. 88. 

14. Η. Ζερβός-Ιακωβάτος, Η Δεκακαλπία και ο ήρως αυτής. Σελίς ιστορική 
της πρώην Επτανησιακής Πολιτείας, Κεφαλληνία, 1872. 

15. Βλ. έντυπο κατάλογο υπό Νικολάου Λούντζη, «Νήσος Ζακύνθου. Κα-
τάλογος των εκλογέων ταύτης της Νήσου κατά την ΠΖ΄ Πράξιν της Ογδόης 
Βουλής και κατά την Πράξιν της Κυβερνήσεως αριθ. Ε΄ υπό ημερομηνίαν 19 
Μαρτίου 1851», Εν Ζακύνθω, τη 31η Μαίου 1851». Υπογράφεται: «Νικόλαος 
Λούντζης, ΄Υπαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής». Αντίτυπο σώζεται στην 
Βιβλιοθήκη Βουλής (Εφημερίδες). Πρβλ τον εκλογικό κατάλογο που δημοσι-
εύθηκε αργότερα στο «Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων 
Νήσων – Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Jonie», φ. 134/14 Ιου-
λίου 1851 και φ. 149/ 27 Oκτωβρίου 1851. Βιβλιοθήκη Βουλής (Εφημερίδες). 
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ποτηρητή, δήλωσαν αμέσως ότι θα συνεργαστούν με τους ριζο-
σπάστες. Κατά την έναρξιν των εργασιών οι ζακύνθιοι ριζοσπάστες 
Ναθαναήλ Δομενεγίνης και Γουλιέλμος Μινώτος, διαμαρτυρόμενοι 
για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και το αφόρητο πολιτικό 
κλίμα, που είχε δημιουργηθεί από την Προστασία, αρνήθηκαν να 
ορκιστούν και αποχώρησαν. Στην αναπληρωματική εκλογή αναδεί-
χθησαν οι Κωνσταντίνος Λομβάρδος και Ερμάννος κόμης Λούν-
τζης. Η απουσία των κρατουμένων στην εξορία βουλευτών, οι α-
ντιδράσεις των ριζοσπαστών και των μεταρρυθμιστών της φιλε-
λεύθερης πτέρυγας του Μουστοξύδη καθώς επίσης το γενικότερο 
κλίμα απροθυμίας για συνεργασία, οδήγησαν τον αρμοστή στο 
κλείσιμο της Βουλής. Δυο ημέρες πριν την λήξη του τριμήνου, επέ-
τρεψε την λειτουργία και πάλι, αλλά το ίδιο βράδυ πυρκαϊά αποτέ-
φρωσε το βουλευτήριο, γι’ αυτό οι εργασίες επανελήφθησαν στην 
έδρα της Προστασίας, το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωρ-
γίου, στη μικρή αίθουσα του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης, 
που ήταν χωρίς θεωρεία, γεγονός που δεν επέτρεπε στους πολίτες να 
παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις.16 Με τον συνασπισμό των α-
ντιπολιτευομένων (ριζοσπαστών και φιλελευθέρων μεταρρυθμι-
στών, της πτέρυγας Μουστοξύδη) το Δέκατο Κοινοβούλιο απέρριψε 
τις προτεινόμενες από τον αρμοστή μεταρρυθμίσεις και κατέλαβε 
θέση στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, υποδεικνύο-
ντας τρόπους με τους οποίους μια συνεπής στις θέσεις της αντιπολί-
τευση μπορεί να ανατρέψει ισχυρές κυβερνητικές προτάσεις. Έκτοτε 
οποιαδήποτε σχετική πρόταση της Προστασίας είχε την ίδια τύχη, 
καθώς θεωρήθηκε ως «παραλύουσα τους εθνικούς πόθους». 

Η Ι΄ Βουλή είχε να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Το επι-
τακτικότερο ήταν η κρατική οικονομική δυσπραγία, αφού σύμφω-
να με την ομολογία του Γενικού Θησαυροφύλακα Μπέικερ (Henry 
                                                                                                 

16. «Εφημερίς Έκτακτος, 31 Μαίου /12 Ιουνίου 1852», όπου «Διάγγελμα 
της ΑΕ του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστού προς την Ευγενεστάτην Νομοθετικήν 
Συνέλευσιν» και 10/22 Ιουνίου 1852, «Απάντησις εις τον εναρκτήριον λόγον 
της ΑΕ του Λόρδου Μεγάλου Αρμοστού», Βιβλιοθήκη Βουλής (Εφημερίδες). 
Για την ανέγερση νέου Βουλευτηρίου βλ. Αρχεία Νομού Κέρκυρας/ Εκτελεστι-
κή Αστυνομία, 432. 
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Baker) στο δημόσιο ταμείο είχε 34 στερλίνες, γεγονός που ανάγκα-
ζε την κυβέρνηση να καταφύγει στον δανεισμό, αρχικά από την Ιο-
νική Τράπεζα και στη συνέχεια από τους τραπεζίτες του Σίτυ με 
οποιουσδήποτε όρους.17 Προβλήματα επίσης δημιουργούσαν ο ναυ-
τικός αποκλεισμός των ελληνικών λιμένων και παραλίων από τον 
βρετανικό στόλο, που είχε αφορμή την υπόθεση Πατσίφικο (David 
Pacifico) που κατέστρεφε σταδιακά τα ναυτεμπορικά δίκτυα και ο 
πόλεμος Ρωσίας και Τουρκίας, που απαγόρευε τον εφοδιασμὀ των 
νησιών σε σιτηρά και περιόριζε την ιονική ναυτιλία. Παράλληλα το 
ωίδιο συνέχιζε να καταστρέφει τα σταφιδάμπελα, ενώ άρχισαν να 
εμφανίζονται επιδημίες, πρώτα χολέρας στη Ζάκυνθο και στην Κέρ-
κυρα και στη συνέχεια ευλογιάς στα άλλα νησιά. Η κατάσταση αυτή 
εξαθλίωσε και απέλπισε τον αγροτικό και τον εργατικό πληθυσμό 
και προκάλεσε μεγάλη δυσφορία στον υπόλοιπο.  

Στη συνεδρίαση της 11/23 Ιουλίου 1852 κατά τη συζήτηση σύ-
ναψης δανείου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, ο Λομβάρ-
δος πρότεινε την δραστική μείωση των δαπανών με την κατάργηση 
ως ανωφελών ή ελάχιστα αναγκαίων, των κρατικών ατμοπλοίων18 
και του Πανεπιστημίου  

«…το οποίον δι’ έλλειψιν των αναγκαίων βοηθητικών μέσων 
στρεβλώνει τον νουν των μαθητών. Κατά τους παρελθόντας χρό-
νους η Ακαδημία ωφέλησεν μεγάλως [….] σήμερον όμως, ας το 
είπωσιν αυτοί οι καθηγηταί, ουδεμίαν δύναται να παρέξη ωφέ-
λειαν, αφού διδάσκεται η φυσιολογία χωρίς πειράματα, η ανατο-
μία χωρίς πτώματα, η κλινική χωρίς ασθενείς…».19  

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

                                                                                                 

17. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνω-
μένου Κράτους των Ιονίων Νήσων της Δεκάτης Βουλευτικής Περιόδου, Συνε-
δριάσεις ΞΖ΄, ΞΗ΄, ΞΘ΄. 

18. «Τα Ιονικά Πυρόσκαφα της Κυβερνήσεως» (δρομολόγια Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου 1853) στο: Ν. Σ. Βλασσόπουλος, Τα πρώτα Ιονικά ατµόπλοια, 
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 19922, (έκδοση διορθωµένη). 

19. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της 
βρετανικής προστασίας, 1816-1864, Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων, Αθήνα 2002, σ. 371 επ. 
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διδακτορικό στο Μόναχο, ο Λομβάρδος δεν είχε συναισθηματικούς 
δεσμούς με την Ιόνιο Ακαδημία.20 Γι’αυτόν ο ψυχρός πολιτικός 
υπολογισμός για τα πολιτικά οφέλη, τα οποία θα είχε το κόμμα του 
από την πολεμική εναντίον ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, που θε-
ωρούσε ελάχιστα ελληνικό, ήταν θεμιτός.  

Στις απόψεις του ζακύνθιου βουλευτή αντέδρασε ο κερκυραίος, 
τότε μεταρρυθμιστής βουλευτής Στέφανος Παδοβάς, απόφοιτος της 
Ιονίου Ακαδημίας, προβάλοντας τον εαυτό του ως αποτέλεσμα των 
ευεργεσιών της. Η σφοδρότητα των απόψεων του Παδοβά ανάγκασε 
τον ζακύνθιο ριζοσπάστη Ερμάννο κόμη Λούντζη να εξηγήσει ότι η 
αναφορά του Λομβάρδου δεν είχε κάτι το προσωπικό και η περί-
πτωση Παδοβά «… ανήκει εις άλλην εποχήν κατά την οποίαν η εκ-
παίδευσις εν Επτανήσω ήκμαζεν και με πολύ μικροτέραν δαπάνην πα-
ρείχε πραγματικάς ωφελείας…». Στον διάλογο ενεπλάκη ο επίσης 
κερκυραίος μεταρρυθμιστής καθηγητής του Πανεπιστημίου Άγγελος 
Κογεβίνας, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι αυτή την εποχή μεταξύ 
των φοιτητών της Ακαδημίας υπήρχαν «… έντιμοι νέοι και πεπαι-
δευμένοι τόσον ώστε να συγκριθώσι με τους σπουδάσαντες εις τα λα-
μπρότερα της Ευρώπης πανεπιστήμια…». Στη συζήτηση, που είχε 
εξελιχθεί σε αντιπαράθεση ζακυνθίων ριζοσπαστών και κερκυραίων 
μεταρρυθμιστών αντιπροσώπων, έδωσε άλλη διάσταση η παρέμβα-
ση του ζακύνθιου ριζοσπάστη Γεώργιου Βερύκιου, ο οποίος και α-
ποκάλυψε τις διαθέσεις των ριζοσπαστών για το Πανεπιστήμιο:  

«… Αληθώς λοιπόν είπεν [ο Λομβάρδος] ότι το Πανεπιστήμιον 
ως απορροφόν μέγα μέρος των ιδρώτων του λαού και ουδεμίαν 
ωφέλειαν παράγον, πρέπει να καταργηθή. Δυνατόν να ωφελούνται 
εξ αυτού οι νέοι της Κερκύρας, αλλ’ ως αντιπρόσωπος της Ζακύν-
θου και νομίζω ότι περί τούτου συμφωνούσι και οι των άλλων νή-

                                                                                                 

20. Τελευταία, δημοσιογραφούντες, φιλολογούντες και άλλοι παρασχο-
λούμενοι με την ιστορία, ιδιαίτερα την τοπική κερκυραϊκή, έχουν προωθήσει την 
άποψη ότι γενεσιουργός αιτία των πράξεων του Λομβάρδου ήταν το ότι δεν μπό-
ρεσε ν’ αποκτήσει δίπλωμα από την Ιόνιο Ακαδημία. Βέβαια, όταν ο Λομβάρδος 
άρχισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η αντί-
στοιχη Σχολή στο Ιονικό Πανεπιστήμιο δεν λειτουργούσε (από το 1828 έως το 
1844), αυτό όμως θεωρείται από τους παραπάνω ότι είναι απλή λεπτομέρεια. 
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σων, θεωρώ διόλου επωφελές εκείνο το κατάστημα, διότι ημείς 
προτιμώμεν να πέμπωμεν τους υιούς μας εις την Ελλάδα εις εκεί-
νο το πανεπιστήμιο δηλαδή, το οποίον θέλει μας οδηγήσει εις το 
λαμπρόν μέλλον του Έθνους μας…»21. 

Η δήλωση του Βερύκιου χαρακτήρισε τη στάση των ριζοσπα-
στών απέναντι στο Πανεπιστήμιο σε ολόκληρη την υπόλοιπη περί-
οδο. Συνεπείς στις απόψεις τους και τις επιδιώξεις τους παρέμειναν 
έως το τέλος πολέμιοι της ύπαρξής του στην Κέρκυρα, θεωρώντας 
το ξένο, αφού όχι μόνον δεν ελεγχόταν από τον Ελληνισμό αλλά 
αποτελούσε πυλώνα στήριξης της γενικότερης πολιτικής του προ-
τεκτοράτου. Κατά τον Γεράσιμο Χυτήρη,22 σε αυτές τις θέσεις πε-
ριέχονται σπέρματα τοπικισμού, πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό 
ότι από ιδεολογία, οι ριζοσπάστες θεωρούσαν την Αθήνα ως πρω-
τεύουσα του Ελληνισμού και την Κέρκυρα έδρα της βρετανικής 
προστασίας. Το πρόβλημα δεν είχε τοπικιστικές παραμέτρους αλλά 
αφορούσε τις ιδεολογικές αρχές αυτού του κόμματος και βεβαίως 
είχε προκληθεί και συντηρηθεί από τις υπερβολές και τα λάθη, στα 
οποία είχε περιπέσει η «αγγλοϊόνιος διοίκησις». 

Τον Ουάρντ διαδέχθηκε στις 13 Απριλίου 1855, ο βαρωνέτος 
Γιάγκ (sir John Young, 2nd baronet)23 σε μια περίοδο κατά την ο-
ποία οι επιδημίες, η καταστροφή της γεωργικής παραγωγής και ο 
Κριμαϊκός Πόλεμος είχαν ολοκληρώσει την οικονομική κατάρρευ-
ση του πληθυσμού.24 Στις 9 Μαΐου 1855, η αρμόδια για τα εκπαι-
                                                                                                 

21. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 373. 
22. Γ. Χυτήρης, «Παρακωλύσεις κι αντιτάξεις, οι δύσκολες στιγμές του Πα-

νεπιστημίου της Κέρκυρας», ΔΑΕΚ 7 (1970), σ. 91-107. 
23. Sir John Young, 2nd baronet, από το 1870 γνωστός ως 1st baron Lisgar, 

πείσμων και δύσκαμπτος εκπρόσωπος του Υπουργείου Αποικιών. Περ. βλ. J. 
M. Ward, “Young, Sir John [Baron Lisgar] (1807–1876)”, Australian Diction-
ary of Biography, Canberra: Australian National University, 2010. 

24. Πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνέπειες της αποτυχίας της Επανάστα-
σης στην ΄Ηπειρο και Θεσσαλία, στην οποία έλαβαν μέρος μεγάλες ομάδες ε-
πτανησίων εθελοντών. Στη νέα μάχη στο Πέτα (4 Απριλίου 1854) συνελήφθη 
και βασανίσθηκε μέχρι θανάτου ο ριζοσπάστης βουλευτής Ναθαναήλ Δομε-
νεγίνης. Περ. βλ. «Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νή-
σων», αρ. 126, Κέρκυρα, 15/27 Μαϊου 1854, σ. 4-6. 
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δευτικά επιτροπή της Βουλής, πρότεινε «…την αναδιοργάνωσν του 
εκπαιδευτικού συστήματος προς γενικωτέραν ωφέλειαν και επί το 
οικονομικότερον» με αποτέλεσμα η Γερουσία να προχωρήσει σε 
χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο αλλαγές, προκαλώντας την αντιπο-
λίτευση. Στη συζήτηση της 28ης Απριλίου/10ης Μαΐου ο Λούντζης, 
ως πρόεδρος της επιτροπής, ζήτησε την μελέτη του προβλήματος 
χαρακτηρίζοντας το θέαμα που παρουσίαζε η εκπαίδευση «αθλιέ-
στατον», ενώ στις 27 Μαϊου/8 Ιουνίου ο Λομβάρδος και ο Αρβανι-
τάκης επιτέθηκαν στην Ιατρική Σχολή, λέγοντας μάλιστα χαρακτη-
ριστικά ο δεύτερος:   

«... Ιατρική Σχολή δεν δύναται να θεωρηθεί η ενταύθα καλουμένη, 
ενώ ελλείπει όλων σχεδόν των απαραιτήτως αναγκαίων επιβοηθη-
τικών μέσων και καταστημάτων δια την εντελή και πλήρην της Ια-
τρικής διδασκαλίαν…».25  

Στις 16/28 Ιουνίου 1855 ομάδα εννέα ριζοσπαστών, αντιδρώντας, 
κατέθεσε σχέδιο ν. «Προς λυσιτελεστέραν διοργάνωσιν του εν ισχύει 
συστήματος της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως»26. Το νομοσχέδιο στο 
προοϊμιό του, διαπίστωνε οτι το σύστημα της εκπαίδευσης δεν α-
νταποκρίθηκε στον σκοπό του και ότι τα μεγάλα έξοδα για την συ-
ντήρηση του Πανεπιστημίου, του Ιεροσπουδαστηρίου και του Κο-
λεγίου μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα αν αποδίδονταν στην 
κατώτερη και μέση εκπαίδευση, αφού αυτά τα εκπαιδευτήρια, ε-
ξαιτίας των ελλείψεών τους, γίνονταν πρόξενοι βλάβης στους διδα-
σκομένους, γεγονός που η κοινή γνώμη εξέφραζε με την αποχή από 
αυτά. Με βάση τα παραπάνω προτεινόταν, μεταξύ άλλων πολλών, 
η κατάργηση αυτών των τριών ιδρυμάτων (του Πανεπιστημίου, του 
Ιεροσπουδαστηρίου και του Κολεγίου). Το νομοσχέδιο δεν ψηφί-
στηκε λαμβάνοντας 15 αντί των απαιτουμένων 21 ψήφων και χωρίς 
να χρειαστεί η αναβολή που, θορυβημένος προς στιγμήν, ζήτησε ο 
Πρόεδρος Πέτρος Βράιλας-Αρμένης. Καθώς αυτή ήταν η τελευ-
ταία συνεδρίαση της δεύτερης περιόδου, οι ριζοσπάστες δεν είχαν 
                                                                                                 

25. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π. σ. 380. 
26. ΜΔ΄ Συνεδρίασις της Ι΄ Βουλής, (Β΄ περίοδος, 1855), Πρακτικά, ό.π. σ. 

718. 
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την ευκαιρία να επανέλθουν, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα 
ερμηνείας σε νεότερους μελετητές ότι σιωπηρά υπαναχώρησαν, 
όπως θα έκαναν, εάν δεν το επιθυμούσαν. 

Στις 1/13 Ιουλίου 1855, πριν συμπληρωθεί η απαιτούμενη από 
το Σύνταγμα διάρκεια, ο Γιαγκ διέλυσε την Δεκάτη και προκήρυξε 
εκλογές για την Ενδεκάτη Βουλή, η οποία συνήλθε στις 4/16 Φε-
βρουαρίου 1857. Στην Κεφαλληνία οι παρεμβάσεις και πάλι δεν 
έλειψαν και για δέκα βουλευτικές έδρες επετράπη να λάβουν μέρος 
οι έντεκα, υποστηριζόμενοι από την Προστασία, υποψήφιοι. Εξε-
λέγησαν όμως στην Κέρκυρα, την Λευκάδα και τη Ζάκυνθο εξέ-
χουσες προσωπικότητες από τον αντιπολιτευόμενο χώρο, μεταξύ 
των οποίων οι Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Αντώνιος Δάνδολος, Σω-
κράτης Κουρής, Στέφανος Παδοβάς, Κωνσταντίνος Λομβάρδος, 
Γεώργιος Βερύκιος. Σε συμπληρωματική εκλογή εξελέγη και ο Η-
λίας Ζερβός-Ιακωβάτος, ο οποίος απελευθερώθηκε μετά από εξο-
ρία πεντέμισυ ετών αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί καθώς δεν 
είχε τα χρήματα για να πληρώσει τα ναύλα. 

Στις 20 Ιουνίου 1857 οι Δάνδολος και Λομβάρδος αποκάλυψαν 
στο Κοινοβούλιο τους βρετανικούς σχεδιασμούς για την μετάπτω-
ση του προτεκτοράτου σε αποικία. Σύμφωνα με αυτούς θα αποι-
κιοποιούνταν τα βόρεια νησιά (Κέρκυρα, Παξοί και Διαπόντια) και 
τα υπόλοιπα θα ενσωματώνονταν στο Βασίλειο της Ελλάδος. Με 
πρόταση των ριζοσπαστών συνετάχθη πατριωτική διακήρυξη που 
καταχωρήθηκε στα πρακτικά.27 Με την αντίδραση των βουλευτών 
και του τύπου, το σχέδιο αποικιοποίησης εγκαταλείφθηκε, ο Γιάγκ 
παραιτήθηκε και σε νέο ελιγμό το Υπουργείο Αποικιών απέστειλε 
στις 25 Ιανουαρίου 1859, ως προσωρινό διαχειριστή της Προστα-
σίας έως 17 Φεβρουαρίου 1859, το μέλος του ιδιαίτερου γραφείου 
της βασίλισσας Βικτωρίας και γνωστό για τα φιλελληνικά του αι-
σθήματα Γκλάντστον (William Ewart Glandstone)28 με αποστολή 
                                                                                                 

27. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, «Τα ενωτικά ψηφίσματα της 9ης, 11ης και 13ης Ιο-
νίου Βουλής», στη διαδικτυακή πύλη academia.edu <http://www. academia. 
edu/9531161/>, και τον ιστοχώρο Corfu Museum <http://www.corfu-museum. 
gr/index.php/gr/2014-05-22-09-34-37/493-9-11-13 >. 

28. Για τον Γλάντστον περ. βλ., H. C. G. Matthew, Gladstone, 2 vols., Ox-
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ν΄ ανακόψει την ενωτική κίνηση, προσφέροντας ριζικές μεταρρυθ-
μίσεις στο Σύνταγμα. Η Ενδεκάτη Βουλή όμως απέρριψε τις προ-
τάσεις και με την αναχώρησή του εγκαταστάθηκε ως αρμοστής ο 
μετριοπαθής συντηρητικός υποστράτηγος Νάιτ Στόρκς (Maj. Gen. 
Sir Henry Knight Storks),29 που ήδη είχε επιλεγεί. 

Μέσα στη λαίλαπα που προκάλεσε η αποκάλυψη του σκανδά-
λου της αποικιοποίησης ψηφίστηκε, από την Ενδεκάτη Βουλή στις 
15/27 Ιουνίου 1857, ο «Νόμος Κ΄ Περί Παιδείας», που υπήρξε το 
έβδομο και τελευταίο νομοθέτημα για την εκπαίδευση στο Ιόνιο 
Κράτος, το καλύτερο νομοτεχνικά. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1857 η Γε-
ρουσία τοποθέτησε Άρχοντα της Δημόσιας Εκπαίδευσης τον Να-
πολέοντα Ζαμπέλη και αφού παραιτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, τον 
Ανδρέα Μουστοξύδη. Αυτός ανέλαβε μετά την έκδοση στην Αθή-
να (1857) του βιβλίου του Ερμάννου κόμη Λούντζη «Περί της εν 
Επτανήσω διοργανώσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», όπου δεν 
περιλαμβάνονταν μόνο οι προσωπικές απόψεις του πρώην βουλευ-
τή για την μέθοδο, τη διάρκεια, τα επίπεδα και τα αντικείμενα δι-
δασκαλίας, αλλά διατυπώνονταν, χωρίς τις κοινοβουλευτικές δε-
σμεύσεις, οι απόψεις των ριζοσπαστών για την «… πολλαπλασίασιν 
των σχολείων, την εισαγωγήν της κατάλληλης μεθόδου και την υπο-
χρεωτικήν διδασκαλίαν…». Ειδικά για το Πανεπιστήμιο ανέφερε ότι: 

«… ο γιγνώσκων τα απαιτούμενα εις απαρτισμόν Πανεπιστημίου, 
νομίζω, ότι ούτε στιγμήν δύναται να φανταστεί να ενιδρύση παρ΄ 
ημίν Πανεπιστήμιον εκτός εάν θέλη να υπάρχει και το όνομα τού-
το, τουτέστιν η πλάνη αύτη τόσω μάλλον ολεθρία. Τόσο και της 
αμαθείας είναι μεγαλυτέρα πληγή και μάλλον επικίνδυνος η ημι-
μάθεια, οσάκις μάλιστα, συνεχομένη μετά της δοκησισοφίας λαμ-
βάνει επίσημον κύρος… ».  

Το κείμενο του Λούντζη αναλυτικότατο και εμπεριστατωμένο, ο-
πωσδήποτε δυσκόλεψε την θέση του Μουστοξύδη καθώς ήταν μια 

                                                                                                                                                                                                                                              

ford University Press, 1. 1809–1874, 1988, 2. 1875–1898, 1995. 
29. Για τον υποστράτηγο Νάιτ Στόρκς περ. βλ. E. Marsh Lloyd - J. Lunt, 

“Storks, Sir Henry Knight (1811-1874)”, Oxford Dictionary of National Bio-
graphy, ό.π.  
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διαρκής πρόκληση των αντιπολιτευομένων για αλλαγές στη δημό-
σια εκπαίδευση.30 

Ως καθυστερημένη κυβερνητική αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί 
η δημοσίευση της αλληλογραφίας Μουστοξύδη-Γερουσίας το 1859, 
με την οποία καλύπτεται το χρονικό διάστημα 15/27 Οκτωβρίου 
1857 έως 30 Ιουλίου 1859. Μεταξύ των εγγράφων αξιοπρόσεκτα 
είναι εκείνα που αφορούν τις διαφορετικές απόψεις τους για την έ-
νωση Γυμνασίου (Κολεγίου) και Λυκείου (δευτεροβάθμιου σχολεί-
ου) στην Κέρκυρα (Οκτώβριος–Νοέμβριος 1857), τον νέο κανονι-
σμό των δευτεροβαθμίων σχολείων (Λυκείων, Οκτώβριος–
Δεκέμβριος 1859), τις αμοιβές και τις συντάξεις του προσωπικού 
(Δεκέμβριος 1857- Ιανουάριος1858), και την εφαρμογή του Ν. Κ΄ 
για την Παιδεία (Μάρτιος 1858-Ιανουάριος 1859).31 

Τον Μουστοξύδη αντικατέστησε στο αξίωμα μετά τον θάνατό 
του (17 Ιουλίου 1860) ως «Προσωρινός Αρχων» ο κύπριος καθη-
γητής του Πανεπιστημίου και άμεσος συνεργάτης του, Ιωάννης Οι-
κονομίδης.32 

Ανάστημα της Ιονίου Ακαδημίας ο Οικονομίδης γνώριζε όσο 
κανένας τις παθογένειες της επτανησιακής εκπαίδευσης γι’ αυτό 
πρότεινε νέο εκπαιδευτικό σύστημα με το οποίο η δημόσια εκπαί-
δευση θα χωριζόταν σε θεωρητική και πρακτική, θα κατασκευάζο-
νταν νέα σχολικά κτίρια, θα λειτουργούσε διδασκαλείο για την πα-
ραγωγή στελεχών, θα γινόταν αυστηρή και διαρκής επιτήρηση των 
διδασκόντων, θα μετατρέπονταν τα σχολεία της εξοχής σε μικτά με 
τη φοίτηση των κοριτσιών ηλικίας 6 έως 9 ετών, θα επεκτεινόταν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων των αρρένων στα υπάρ-
χοντα δέκα θηλέων και θα ιδρυόταν Γυμνάσιο Θηλέων ή Παρθενα-
                                                                                                 

30. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 380 επ. 
31. Τα κυριώτερα της περί παιδείας επισήμου του Αρχοντος αλληλογραφίας 

προς την εκλαμπροτάτην Γερουσίαν, Εν Κερκύρα, Εν τω τυπογραφείω της Κυ-
βερνήσεως, 1859. 

32. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, «Κύπριοι καθηγητές και σπουδαστές στην Ιόνιο 
Ακαδημία», Πρακτικά Πρώτου Κιτιακού Συνεδρίου «Κύπρος-Επτάνησα», Λάρ-
νακα, 12-13 Νοεμβρίου 1994, Δήμος Λάρνακας, Λάρνακα 1997, σ. 65-72 και 
συμπληρωματικά έγγραφα. Του ίδιου, «Κύπριοι στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα. 
Η οικογένεια Οικονομίδη», Το Καταφύγιο 8-9 (2016), (εκδίδεται). 
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γωγείο. Ομως το Ιόνιο Κράτος δεν ήταν πλέον σε θέση να αξιολο-
γήσει αυτές τις προτάσεις. Η Γερουσία δεν ήθελε να πιέσει την 
Προστασία, επιβαρύνοντας τα οικονομικά και το ζήτημα της εθνι-
κής αποκατάστασης είχε αποπροσανατολίσει το Κοινοβούλιο και 
την κοινωνία. Γι’ αυτό μετά τις εκλογές της ΙΒ΄ Βουλής η νέα Γε-
ρουσία οδηγήθηκε στην εύκολη λύση και την 12/24 Νοεμβρίου 
1862, ο Οικονομίδης απαλάχθηκε από τα καθήκοντά του και Άρ-
χων της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Πολυ-
λάς, Κερκυραίος ευπατρίδης, με μεγάλη μόρφωση, ιδρυτικό μέλος 
της Εταιρείας των Φιλομαθών, συγγενής των Καποδίστρια και των 
Πολυλά, όχι όμως του πνευματικού αναστήματος και των διοικητι-
κών ικανοτήτων του Οικονομίδη.33 

Η ΙΒ΄ Βουλή συνεκλήθη στις 15/27 Φεβρουαρίου 1862, από ρι-
ζοσπάστες και από μεταρρυθμιστές της πτέρυγας Βράιλα. Σε αυτήν 
πρόεδρος κατά γενικήν απαίτηση των αντιπροσώπων αναδείχθηκε 
ο Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος. Στον εναρκτήριο λόγο του στη Βουλή 
ο αρμοστής Νάιτ Στόρκς διαπίστωσε ότι η εκπαίδευση δεν ήταν σε 
ευχάριστη θέση και προσκάλεσε τους βουλευτές σε διαδικασία με-
ταρρυθμίσεων. Η Βουλή συγκρότησε οκταμελή επιτροπή με πρόε-
δρο αρχικά τον ριζοσπάστη πλέον Παδοβά και στη συνέχεια τον 
διαρκώς διαφωνούντα καθηγητή Θεόδωρο Καρούσο.34 

Σε κλίμα έντασης, η Επιτροπή επεξεργάστηκε και τροποποίησε 
νέο σχέδιο νόμου, το οποίο έφερε προς ψήφιση η Γερουσία, πιεζό-
μενη από το γενικότερο πολιτικό κλίμα που δημιουργούσαν τα μέ-
λη των πολιτικών εταιρειών, ύστερα από την μετάφραση από τον 
ριζοσπάστη Αναστάσιο Γαήτα της αναφοράς προς τον Βρετανό υ-
πουργό εξωτερικών Λόρδο Ράσελ (John Russell, 1st Earl Russel) 
του Γάλλου φιλέλληνα Λενορμάν (François Lenormant): Το Ιόνιον 
ζήτημα ενώπιον της Ευρώπης (Παρίσι 1861) αλλά και τις διπλωμα-
τικές πιέσεις, που ασκούσαν τα γαριβαλδινά κομιτάτα μετά την 
                                                                                                 

33. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 415 -417. 
34. Μετείχαν οι βουλευτές: Γεώργιος Βερύκιος, Αναστάσιος Μεταξάς, Στέ-

φανος Παδοβάς, Ευστάθιος Φίλιππας, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ιωσήφ Μομ-
φερράτος, Ανδρέας Πλέσσας και Αχιλλέας Δελβινιώτης. Βλ. σχετικά Κουρ-
κουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π. σ. 420 επ. 
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διεθνοποίηση του ιονικού ζητήματος από τον Λομβάρδο.35 
Ειδικότερα για την εκπαίδευση ο Λενορμάν (χρησιμοποιώντας 

στοιχεία που του είχαν δώσει οι ριζοσπάστες βουλευτές) ανέφερε 
στην αναφορά του τα εξής:  

«… Ενώ τα νησιά του Ιονίου πληρώνουν 25.000 λ.στ. για τους Άγ-
γλους στρατιώτες που φρουρούν τα φρούρια, η διοίκησή τους δεν 
εγκρίνει παρά 10.400 λ.στ. το χρόνο για τη δημόσια εκπαίδευση, 
από τις οποίες 7.800 είναι οι μισθοί των καθηγητών. Από αυτές 
(τις 7800) 573 καταπίνονται από τη Γενική Διεύθυνση, 1962 δια-
θέτονται στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας που έχει 14 καθηγητές 
και τη χρονιά αυτή 63 σπουδαστές, γιατί όλοι οι γονείς προτιμούν 
όταν μπορούν, να στέρνουν τα παιδιά τους γι ανώτερες σπουδές 
στην Αθήνα, που θεωρούν αληθινή πρωτεύουσα του Ελληνισμού. 
[…] Στο Πανεπιστήμιο είναι προσαρτημένο ένα Γυμνάσιο, που 
αντιστοιχεί, σχεδόν, στο πρόγραμμα των μαθημάτων με τα Γαλλι-
κά λύκεια […] το οποίο στοιχίζει 543 λ.στ. για μισθούς καθηγη-
τών. Είναι και αυτό έρημο για τον ίδιο λόγο που και το Πανεπι-
στήμιο. Ενώ ιδρύθηκε να δέχεται 300 μαθητές, έχει αυτή τη χρο-
νιά μόνο 60 (21 εσωτερικούς και 39 εξωτερικούς). Κατώτερα από 
το Γυμνάσιο είναι τα Λύκεια, που βρίσκονται σε κάθε νησί και που 
είναι κατώτερα από τα δημοσυντήρητα κολλέγια των Γαλλικών 
πόλεων. Οι καθηγητές κοστίζουν 3477 λ.στ. το χρόνο. Τέλος το 
Σεμινάριο (Ιεροσπουδαστήριο) και η Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, 
παίρνοντας το ένα 111 και η άλλη 100 λ.στ. που διαθέτονται για 
προσωπικό περιλαμβάνονται και αυτά στις 7800 λ.στ. που διαθέ-
τονται για μισθούς στη δημόσια εκπαίδευση. Όταν αφαιρεθούν 
όλα αυτά τα ποσά, τι απομένει για τη στοιχειώδη εκπαίδευση; Πε-
ρίπου 1034 λ.στ. Και όμως ο τελευταίος Αρχων της δημόσιας εκ-
παίδευσης, ο ξακουσμένος Μουστοξύδης, σ’ αναφορά του που υ-
πέβαλε στον Πρόεδρο της Γερουσίας με ημερομηνία 17/29 Ιουλίου 
1859, υπελόγιζε πως για να οργανωθή όλη η στοιχειώδης εκπαί-
δευση, σε μια βάση αρκετά μέτρια, θα χρειαζόταν σχεδόν το τρι-
πλάσιο ποσό, δηλαδή 2867 λ.στ. Η κυβέρνηση όμως των Λόρδων 

                                                                                                 

35. Το Ιόνιον ζήτημα ενώπιον της Ευρώπης υπό Φρ Λενορμάντ. Μετάφρασις 
εκ του Γαλλικού υπό Αναστασίου Π. Γαήτα, εν Ζακύνθω 1859. Π. Πετράτος, 
Οι πολιτικές λέσχες στην Κεφαλονιά κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, Διδ. 
διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006. 
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΄Υπατων Αρμοστών, από τον sir Thomas Maitland, φοβήθηκε πά-
ντα τη διάδοση των φώτων στο λαό, που όμως όπως όλοι οι Ελ-
ληνες, δίψαε για μάθηση. Συστηματικά κράτησε στην αμάθεια τον 
πληθυσμό, κυρίως τον αγροτικό, ελπίζοντας πως θα εξουσιάζη ευ-
κολώτερα ανθρώπους αγράμματους από γραμματισμένους. Βέβαια 
υπάρχουν 124 σχολειά στα νησιά, που σε αναλογία προς τον πλη-
θυσμό είναι ισάριθμα με του Ελληνικού Βασιλείου. Ενω όμως ο 
αριθμός αυτός των σχολείων, σύμφωνα με τις δαπάνες που καθο-
ρίστηκαν για μισθοδοσία των δασκάλων στην Ελλάδα, θα κόστιζε 
περίπου 125.000 δρ., στα Ιόνια Νησιά διαθέτονται για τον ίδιο 
σκοπό 1034 λ.στ. δηλαδή λίγο περισσότερο από 8 λίρες κατά σχο-
λείο, που ο δάσκαλος δεν τις εισπράτει και όλες γιατί από τις 1034 
αφαιρούνται πρώτα οι μισθοί ενός ωρισμένου αριθμού επιθεωρη-
τών. Ο δάσκαλος λοιπόν δεν μπορεί να ζήση με το γελοίο μισθό που 
του δίνουν, ενώ ο Νόμος του απαγορεύει αυστηρότατα να δεχθή 
αμοιβή από τους μαθητές […] Αποτέλεσμα τα περισσότερα σχολειά 
υπάρχουν μόνο θεωρητικά γιατί ο δάσκαλος υποχρεωμένος για να 
ζήση ν΄ασχοληθή με κάτι άλλο, δεν κάνει μάθημα. Και ενώ στην 
Ελλάδα ο αριθμός των αγραμμάτων αποτελεί μια μικρή μειοψηφία 
του πληθυσμού, προπαντός στις ηλικίες που ανατράφηκαν ύστερα 
από την Ανεξαρτησία,στα Ιόνια νησιά, με την ίδια ράτσα,όμοια έξυ-
πνη και το ίδιο διψασμένη για μάθηση, οι χωρικοί που ξέρουν να 
διαβάσουν και να γράψουν, αποτελούν εξαίρεση…».36 

Οι τροποποιήσεις της Επιτροπής καταργούσαν το Πανεπιστήμιο, το 
Κολέγιο και το Ιεροσπουδαστήριο και τελειοποιούσαν τα δευτερο-
βάθμια Λύκεια και τα Πρωτοβάθμια σχολεία.37 Ειδικά για το Πα-
νεπιστήμιο, το οποίο αναφέρεται με τον αρχικό τίτλο «Ακαδημία», 
το σκεπτικό ήταν ότι: 

                                                                                                 

36. Fr. Lenormant, «Η διοίκηση των νησιών του Ιονίου. Επιστολή προς τον 
λόρδο John Russel, (μετάφραση Γ. Π. Στεριώτη», Κερκυραϊκά Χρονικά 9 
(1962), σ. 97-162, εδώ σ. 141. 

37. Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας/ Εκπαιδευτικά/ Νομοσχέδιο 23 Μαρτί-
ου/ 4 Απριλίου 1862. Πρόκειται για συλλογή φωτοαντιγράφων διαφόρων τεκ-
μηρίων (προκηρύξεις, θεσπίσματα, διατάγματα, πράξεις της διοικήσεως, αγγε-
λίες) σχετικών με την ιονική εκπαίδευση, τα οποία είχε συλλέξει ο Κωνσταντί-
νος Νικολάκης-Μούχας με τη συνεργασία του Θάνου Μιχαλά το 1994-1995. 
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«… η κατάργησις αυτής προτείνεται δια ψηφοφορίας και τούτο διό-
τι, αφ ης εποχής χρονολογείται το Πανεπιστήμιον των Αθηνών η 
ενταύθα Ακαδημία ήρχισε να παρακμάζη, ώστε να μη παράγη ουδε-
μίαν ωφέλειαν, τουλάχιστον εις τας άλλας νήσους, ενώ κατασπατα-
λώνται τοσαύτα χρήματα, άτινα ηδύναντο να χρησιμεύσωσι προ-
σφορώτερον εις άλλον ουσιωδέστερον εκπαιδευτικόν σκοπόν…».38 

Στις 8/20 Απριλίου 1862, λίγο πριν από την λήξη της περιόδου η 
«Επί της παιδείας βουλευτική επιτροπή» κατέθεσε τις τελικές από-
ψεις της σχετικά με την έκθεση της επιτροπής που διόρισε η Γε-
ρουσία για την μεταρρύθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες 
αφορούσαν: 

1. την κατάργησιν της Ακαδημίας, 
2. την βελτίωσιν του Κολεγίου [Γυμνάσιον], όπως προπαιδεύο-
νται οι νέοι εις την ακρόασιν των εν τοις πανεπιστημίοις παραδι-
δομένων μαθημάτων, 
3. την διαρρύθμισιν του Ιεροσπουδαστηρίου προς μόρφωσιν του 
κλήρου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, και 
4. την διαρρύθμισιν των Δευτερευόντων σχολείων ώστε να απο-
τελέσωσι διάμεσον βαθμόν μεταξύ της Προκαταρκτικής και της 
Ανωτέρας εκπαιδεύσεως.39 

Η βουλευτική επιτροπή διατύπωσε τις ίδιες περίπου απόψεις, αλλά 
με πολιτικότερο τρόπο, αφίνοντας και πάλι να διαφανεί η διάσταση 
απόψεων με τη Γερουσία. Συμφώνησε, κατά πλειοψηφία, με την 
πρόταση για την κατάργηση του Πανεπιστημίου και την αναδιοργά-
νωση της υπόλοιπης δημόσιας εκπαίδευσης, έθεσε όμως και θέματα 
κοινωνικά:  

«… και καθόσον μεν αφορά την προοτεινομένην κατάργησιν της 
Ακαδημίας, η Βουλευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφίαν την παρα-

                                                                                                 

38. «… Η παρά της Βουλής συσταθείσα επιτροπή καταργεί την Ακαδημίαν, το 
Γυμνάσιον και το Ιεροσπουδαστήριον και τελειοποιεί τα Λύκεια εις εκάστην νή-
σον, λαμβάνουσα, ως εν τη εκθέσει αυτή προκύπτει, πρόνοιαν και περί της προ-
καταρκτικής εκπαιδεύσεως, αλλ’ εύρεν έτι μέγα πρόσκομμα είναι η έλλειψις των 
διδασκάλων …». Συνεδρίασις ΜΑ΄ (β΄ μέρος), 6/18 Μαΐου 1862, (Πρακτικά). 

39. Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας/ Εκπαιδευτικά, 8/20 Απριλίου 1862, 
αρ. 80. 
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δέχεται δια τε τους λόγους τους εν τη αυτή εκθέσει ενδιαλαμβανο-
μένους και δια την μέχρι τούδε προκύψασα ασήμαντον ωφέλειαν 
σχετικώς ως προς το πολυδάπανον της διατηρήσεώς της και τέλος 
διότι τοιαύτα καθιδρύματα της ανωτέρας εκπαιδεύσεως όσω μάλ-
λον λαμπρύνουσιν την Πολιτείαν, όταν είναι ατελώς διοργανισμέ-
να και παράγωσι τελέσφορα αποτελέσματα, τοσούτω μάλλον συ-
ντείνουσιν εις χλευασμόν αυτής όταν εξελέγχονται άσκοπα και δυ-
σανάλογα προς τας κοινωνικάς ανάγκας, αίτινες άλλως πως ηδύ-
ναντο να θεραπαυθώσι προσφυέστερον και αποτελεσματικότερον 
[….] Δια της ανομοιομόρφου της εκπαιδεύσεως η Κυβέρνησις πέ-
ποιθεν ότι διαρρήδην εκφράζεται εν αυτή τη εκθέσει ότι πραγμα-
τοποιεί το μακιαβελλικόν σχέδιόν της του ν΄ αποκαταστήση την 
παιδείαν εις την Επτάνησον μονοπώλιον μιας και μόνης κοινωνι-
κής τάξεως, της τάξεως των ευπόρων και προυχόντων ώστε μόνα 
τα τέκνα τούτων να καρπούνται μίαν ημέραν ως ίδιον προνόμιον 
τας δημοσίας θέσεις και τας εντεύθεν παρεπομένας απολαύσεις, 
τιμώμενα ως ημίθεοι εν θνητοίς, τα δε τέκνα των υποδεεστέρων 
τάξεων περιοριζόμενα το πολύ εις την απλήν ανάγνωσιν και να 
γράφουν να βιωτεύωσιν εν είδει ειλώτων και δουλοπαροίκων, 
ενώ η ιστορία και η καθημερινή πείρα μαρτυρώσι ότι οι σοφώτε-
ροι και ενδοξότεροι άνδρες εις ευνομουμένας πολιτείας συνήθως 
εξέρχονται εκ της καπνισμένης καλύβης του χωρικού και του πέ-
νητος. Και όμως ποίον αντεθνικόν έργον τολμά αντεπιστόλως η 
Κυβέρνησις να υπαγορεύσει εν τω τέλει του ΙΘ αιώνος εν τη μέση 
του χριστιανικού πολιτισμού, πρεσβεύοντος ως αξίωμα αυτά κατά 
και η παιδεία οφείλουσι είναι κοινόν κτήμα εκάστου των κοινωνι-
κών τάξεων εν τω μέσω επιτέλους λαού ελληνικού εμβιβαπτισμέ-
νου ανέκαθεν εις τα νάματα της Ισονομίας και της Αδελφότητος. 
Προς επιτυχίαν δε του τεκταινομένου σχεδίου της επινοεί αφενός 
ν’ ακρωτηριάση τα Λύκεια εν ταις άλλοις νήσοις, ως προκύπτει εκ 
της κυβερνητικής εκθέσεως, περιστέλλουσα αυτά εις την διδασκα-
λίαν στοιχειωδών τινών μαθημάτων και επανερχομένη εις το μό-
λις προ τεσσάρων περίπου ετών καταργηθέν επάρατον σύστημα 
της εμμίσθου εκπαιδεύσεως, προσδιοριζομένης εις 5 σελλήνια εν 
εκάστη των μεγάλων νήσων και 4 εν Λευκάδι και εις 2 εν εκάστη 
των μικρών, προπληρωτέα κατά τριμηνίαν, σύστημα ούτινος η προ 
πολλών ετών εφαρμογή παρέβλαψε καιρίως ως γνωστόν τοις πάσι 
την δημοσίαν εκπαίδευσιν, απέκλεισεν εκ των Λυκείων πλείστους 
όσους νέους ενδεείς καίτοι ωθούντο προς την μάθησιν και επιτέ-
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λους επέφερεν εις αυτά την παραλυσίαν και αποσύνθεσιν, 
αφ΄ετέρου δε να συγκεντρώση το σύνολον της εκπαιδεύσεως εις το 
ενταύθα Γυμνάσιον όπερ πλουτιζόμενον δι΄ απάντων σχεδόν των 
εν τη Ακαδημία επί του παρόντος παραδιδομένων μαθημάτων με-
τατρέπεται πράγματι εις αυτήν ταύτην την Ακαδημίαν μεταβαλλο-
μένου μόνου του ονόματος…».  

Στην κοινοβουλευτική συζήτηση που ακολούθησε οι Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης, Ιωάννης Μαρίνος και Στέφανος Παδοβάς επιχείρησαν 
την αναβολή της συζήτησης προβάλλοντας την έλλειψη επαρκούς 
χρόνου, αφού απέμεναν μόνο οκτώ ημέρες για τη λήξη της περιό-
δου, ενώ ο Βράιλας παρενέβη λέγοντας: 

«… Νομίζετε ότι πολλαπλασιάζετε τα φώτα συγκεντρώνοντας αυ-
τά εις μίαν μόνην εστίαν; Πόθεν το κλέος της Γερμανίας ειμή διό-
τι εις έκαστον Κράτος αυτής ευρίσκονται Μουσεία και Πανεπι-
στήμια; Αντιβαίνετε τότε και εις το ελληνικόν πνεύμα το οποίον 
δεν είναι η συγκέντρωσις αλλά η ποικιλία, η διάχυσις και η επέ-
κτασις των φώτων…» .40  

Η ψηφοφορία με 19 προς 17 ψήφους, επέτρεψε την αναβολή, προ-
καλώντας τα σχόλια του Λομβάρδου για νίκη της Προστασίας, ει-
σπράττοντας όμως την απάντηση του ισχυρού παράγοντα των Με-
ταρρυθμιστών, Γενικού Εισαγγελέα Δημήτριου Κουρκουμέλη:  

«… Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν στηρίζεται επί της αυθαιρεσίας 
της Κυβερνήσεως αλλ’ επί του Κοινοβουλευτικού νόμου. Επομέ-
νως εάν η κατάστασις της παιδείας είναι κακή, η ευθύνη αποδίδε-
ται και εις τας τρεις συνταγματικάς αρχάς…».  

Η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, που κατά το χρέος του εκ-
προσωπούσε τον Αρμοστή στις συνεδριάσεις της Βουλής, ερμη-
νεύθηκε από τον Λομβάρδο ως μια ακόμη προσπάθεια των κυβερ-
νητικών να αποτινάξουν τις ευθύνες τους για την κατάσταση της 
παιδείας, με αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο ερεθισμό του και την αύ-
ξηση του πείσματός του. 

Ο διάλογος, που πλέον είχε γίνει προσφιλής μεταξύ των υπο-
                                                                                                 

40. Συνεδρίασις ΜΓ΄ (Πρακτικά). Περ. βλ. Κουρκουμέλης, «Το Ιονικό Πα-
νεπιστήμιο», ό.π. 
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στηρικτών των διοικούντων μεταρρυθμιστών και των αντιπολιτευ-
ομένων ριζοσπαστών, μεταφέρθηκε και εκτός Κοινοβουλίου, ως 
επακόλουθο της καθημερινής πάνδημης συζήτησης για την λύση 
του ενωτικού προβλήματος και προκάλεσε πολλές διατυπώσεις α-
πόψεων και θέσεων έγγραφες και προφορικές. 

Ακολούθως συνέβησαν δυο γεγονότα τα οποία η Βρετανία θε-
ώρησε σύμφωνα με τους γαιοπολιτικούς σχεδιασμούς της για την 
περιοχή και επηρέασαν καθοριστικά την υπόθεση της Ενωσης: Η 
επανάσταση της 10ης Οκτωβρίου 1862, που είχε ως συνέπεια την 
αποχώρηση του βασιλικού ζεύγους Όθωνα και Αμαλίας και η ε-
κλογή, στις 18 Μαρτίου 1863, ως βασιλέως των Ελλήνων του Γε-
ωργίου Α. Κατόπιν αυτών, την 1η Αυγούστου 1863 στο Λονδίνο, η 
Μεγάλη Βρετανία και οι τέσσερεις «δυνάμεις»: Αυστρία, Ρωσία, 
Πρωσία και Γαλλία υπέγραψαν ειδικό πρωτόκολλο με το οποίο έ-
παυε η βρετανική προστασία στα Ιόνια νησιά, που είχε συμφωνηθεί 
στο Παρίσι με την συνθήκη της 5ης Νοεμβρίου 1815 και την 19η 
Σεπτεμβρίου/ 1η Οκτωβρίου 1863 συνήλθε η ΙΓ΄ Ιόνιος Βουλή, υπό 
την προεδρεία του κερκυραίου Στέφανου Παδοβά με μόνο αντικεί-
μενο την αποδοχή ή όχι της Ενώσεως. Τέσσερις ημέρες αργότερα 
οι αντιπρόσωποι των νησιών, με απόντες τους μαρτυρήσαντες στις 
εξορίες και τις φυλακίσεις Ηλία Ζερβό-Ιακωβάτο και Ιωσήφ Μομ-
φερράτο (που διαφωνούσαν ήδη από το 1862 για την έλλειψη κοι-
νωνικού περιεχομένου στον ενωτικό αγώνα και τους προδιαγραφό-
μενους όρους), ψήφισαν την Ένωση του Ιονίου Κράτους με το Βα-
σίλειο της Ελλάδος. Στις 11/29 Μαρτίου 1864 στο Λονδίνο, το Βα-
σίλειον της Ελλάδος και «οι δυνάμεις» Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία 
και Ρωσία επικύρωσαν τους όρους της συνθήκης του 1863, ρυθμί-
ζοντας παράλληλα προβλήματα που προέκυψαν από την Ενωση. 
Εν τέλει στις 21 Μαίου/ 2 Ιουνίου 1864 ο αρμοστής Νάιτ-Στορξ 
παρέδωσε την διοίκηση των νησιών στον Έλληνα απεσταλμένο 
Θρασύβουλο Ζαΐμη. 

Μετά από εκλογές41 εισήλθαν την 20η Ιουλίου/ 1η Αυγούστου 
                                                                                                 

41. Προκηρύχθηκαν με το ΒΔ της 24ης Απριλίου 1864, διενεργήθηκαν 14/26 
Ιουλίου 1864. Περ. βλ. Ν. Γ. Μοσχονάς, «Η Ενωση της Επτανήσου με την Ελ-
λάδα», Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΓ΄, σ.235. 
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1864 και ορκίστηκαν δυο ημέρες αργότερα, ογδόντα τέσσερις Ε-
πτανήσιοι αντιπρόσωποι στην «Β΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλή-
νων»42. Οι βουλευτές αυτοί, με τους ήδη τρεις «πληρεξουσίους των 
Ιονίων» που είχε προβλέψει το Ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 1862 
για την «εκπροσώπηση των Ομογενών και των Αλυτρώτων», απο-
τέλεσαν ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία και μετέβαλε ρι-
ζικά τους υπάρχοντες συσχετισμούς και τις ισορροπίες των πολιτι-
κών δυνάμεων σε αυτήν.43 Οι νέοι αντιπρόσωποι είχαν την επιπλέ-
ον ιδιότητα να μην εκπροσωπούν τους παλαιούς συσχετισμούς του 
Ιονικού Κοινοβουλίου (εκτός εκείνων της Ζακύνθου, που χάρις 
στους χειρισμούς του Λομβάρδου, υπήρξε σύμπλευση όλων των 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων, που δεν είχαν 
συνεργαστεί με το προτεκτοράτο).  

Χαρακτηριστικό της εκλογής στην Κέρκυρα υπήρξε η συντρι-
πτική νίκη της νέας παράταξης που είχε επικεφαλής τον προερχό-
μενο από τους αγρότες, υπότροφο της βρετανικής διοίκησης, δη-
μόσιο υπάλληλο ως διδάσκαλο του Λυκείου στην Κέρκυρα και φι-
λόδοξο πολιτικό Πολυχρόνιο Κωνσταντά, ο οποίος δημαγωγώντας 
είχε υποσχεθεί στον αγροτικό πληθυσμό την επίλυση των προβλη-
μάτων και ιδιαίτερα εκείνου που αφορούσε την ιδιοκτησία της α-
γροληπτικά καλλιεργούμενης γης.44 Με τις προστριβές αγροτών 
                                                                                                 

42. Συνεκλήθη για την κατάρτιση του Συντάγματος του 1864, το οποίο με-
τέβαλε το πολίτευμα σε Βασιλευομένη Δημοκρατία. Βλ. σχ. Αι αγορεύσεις του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου 1843-1909, Περιοδος Α΄, τ. Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Ε-
θνικού Κήρυκος, 1962. σ. 251-266, 291-295, 359-364, 387, 395, 423-5. 

43. Δέσποινα Κατηφόρη, «Οι Επτανήσιοι βουλευτές στην πρώτη δεκαετία 
από την Ενωση», Κέντρο Μελετών Ιονίου, Το Ιόνιο: Περιβάλλον – Κοινωνία – 
Πολιτισμός, Πρακτικά Συμποσίου, Αθήνα 1984, σ. 95-141. Χρύσα Α. Τζαγκα-
ρουλάκη, «Ο ρόλος των Επτανησίων βουλευτών στην ελληνική πολιτική σκη-
νή, 1864-1881. Από την “πρωτοπορία” στην πλήρη αφομοίωση», Διδ. διατριβή, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα 
2010. 

44. Για το αγροτικό ζήτημα βλ. Α. Δαμασκηνός, Το εν Κερκύρα αγροτικόν 
σύστημα, Κέρκυρα 1864. Ν. Γερακάρης, Επισκόπησις της εν Κερκύρα ιδιοκτησί-
ας, Κέρκυρα 1911. Α. Δ. Σίδερις, «Το Αγροτικόν Ζήτημα Κερκύρας», Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία Πυρσός, τ. Α΄, σ. 500-501. Girolamo Santorio, Espo-
sizione delle condizioni giuridi che della proprieta fondiaria nell’ isola di Cor-
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και γαιοκτημόνων στα υψηλότερα σημεία της αντιπαράθεσης, στο 
σύνολο των 18.144 ψήφων, οι 13.000 αγροτικοί ψήφοι καθόρισαν 
την εκλογή. Στους είκοσι αντιπροσώπους οι πέντε (Π. Κωνσταντάς, 
Θ. Ζερβός, Ν. Λούβρος, Ανδ. Καρύδης, Ν. Παγκράτης) εκπροσω-
πούσαν τους αγρότες, ενώ στους υπόλοιπους υπερείχαν οι, συνή-
θως αστοί, μεταρρυθμιστές.45  

Οι ιδεολογικές διαφορές δεν επέτρεψαν στους Επτανησίους α-
ντιπροσώπους να παραμείνουν σταθεροί στην αρχική τους απόφα-
ση «να έλθωμεν εν αδελφική ενότητι … δια να εμβάλωμεν και προ-
κηρύξωμεν την αγάπην πανταχού, όχι δια λόγων, αλλά δια του πα-
ραδείγματός μας».46 με αποτέλεσμα οι συζητήσεις για την αφομεί-
ωση (ή συγχώνευση) της Επτανήσου με την Ελλάδα47 να γίνουν 
αφορμή είτε για την επιβεβαίωση της ιδεολογικής τους ταυτότητας, 
είτε για ιδεολογικούς αναπροσανατολισμούς, που όμως τους οδή-
γησαν στη μη διατήρηση των αρχικών προθέσεων και στη διάσπα-
ση κατά τη ψήφιση του Συντάγματος και του εκλογικού νόμου, γε-
γονός που ουσιαστικά εξανέμισε το αρχικό τους πλεονέκτημα.48  

Στις εκλογές της 4ης Μαΐου 1865 για την αναδειξη των αντι-
προσώπων της πρώτης μετασυνταγματικής Βουλής, στην Κέρκυρα 
την πλειοψηφία πήραν και πάλι οι «Αγροτικοί» του Πολυχρόνιου 
Κωνσταντά (εκπρόσωποι της «εξοχής» οι: Θ. Ζερβός, Ν. Καρύδης, 

                                                                                                                                                                                                                                              

fu, Κέρκυρα 1864. Όλγα Παχή, «Από το φεουδαλικό σύστημα γαιοκτησίας στο 
αγροτικό ζήτημα της Κέρκυρας (1864-1925)», Διδ. διατριβή, Κέρκυρα, 1996. 
Την προκήρυξη της 22ας Ιουλίου 1864 «Συνάδελφοι Χωρικοί» βλ. στο Όλγα 
Παχή, Ο Πολυχρόνιος Β. Κωνσταντάς και η πολιτική ζωή της Κέρκυρας τον 19ο 
αι., Κέρκυρα: « Απόστροφος», 2009 σ. 24. 

45. Κατηφόρη, «Οι Επτανήσιοι βουλευτές», ό.π. σ. 97. 
46. Κατηφόρη, «Οι Επτανήσιοι βουλευτές», ό.π. σ.100. 
47. «Εύχεται δε η Βουλή την όσον ένεστι ταχυτάτην εξομείωσιν των εν Ε-

πτανήσω προς τα εν τη λοιπή Ελλάδι ισχύοντα» (Εφημερίς Συζητήσεων της 
Βουλής, Περίοδος Α΄, τόμ. Α΄, Αθήναι, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου [στο ε-
ξής ΕΣΒ Α΄] Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 25, 16ης Ιουλίου 1865, σ. 162). 

48. Ως πράξη εναρμόνισης πρέπει να θεωρηθεί η εξομείωση των μισθών των 
καθηγητών του Ιονικού Πανεπιστημίου με εκείνους των καθηγητών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Β.Δ. της 24ης Δεκεμβρίου 1864, ΦΕΚ αρ 56/ 1864, σ. 111-
112, ανατύπωση). 
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Ν. Παγκράτης, Π. Κωνσταντάς, Ν. Λούβρος, Θ. Ρωμαίος), ενώ 
στην πόλη υπερίσχυσαν οι μετριοπαθείς ενωτικοί (Σωκράτης Κου-
ρής, Στ. Παδοβάς και Γ. Μαρκοράς). Η κυβέρνηση Αλέξανδρου 
Κουμουνδούρου (στην οποία υπουργός Εκκλησιαστικών και Δη-
μοσίου Εκπαιδεύσεως ανέλαβε ο Λομβάρδος και Εξωτερικών ο 
Βράιλας-Αρμένης) ως κύριο μέλημά της δήλωσε ότι είχε «την ομα-
λότερη και δικαιότερη μεταβολή του επτανησιακού νομοθετικού 
καθεστώτος» και γι αυτό συγκρότησε δεκαοκταμελή επιτροπή,49 
όμως οδηγήθηκε σύντομα σε παραίτηση, στην προσπάθειά της να 
επιβάλει φορολογία στα δημόσια έργα.50 Από τα πρακτικά του 
Κοινοβουλίου διαπιστώνεται ότι ο Λομβάρδος είχε κινήσει πλέον 
την διαδικασία «τακτοποίησης» των εκπαιδευτικών της Επτανήσου 
και στη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 1865:  

«ανεγνώσθησαν τα εξής έγγραφα: 1) Τέσσαρα νομοσχέδια του 
Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
κατατεθέντα την προτεραίαν εις το Προεδρείον, ήτοι: α) Περί ορ-
γανισμού της μεσαίας εκπαιδεύσεως β) Περί οργανισμού της δη-
μοτικής εκπαιδεύσεως γ) Περί διοργανισμού της Παιδείας κατά 
την Επτάνησον και δ) περί διδακτικών βιβλίων».51  

Στη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό στις 27 Οκτωβρίου 1865 
(κυβέρνησις Επαμεινώνδα Δεληγιώργη) έγινε ζωηρή συζήτηση επί 
των νομοσχεδίων του Λομβάρδου:  

«… διατεινομένων των μεν να αφαιρεθή η πίστωσις δια το Πανε-
πιστήμιον Κερκύρας από της ημέρας καθ΄ ην επαύθησαν οι καθη-
γηταί, των δε αντιλεγόντων εις τούτο επί τω λόγω ότι μη καταργη-
θέντος του Οργανικού Νόμου δεν δύναται να διαλυθή αυτό. Επι 
τέλους, επί τη προτάσει τινός, η Βουλή ανέβαλε δια την επιούσαν 

                                                                                                 

49. Χ. Τρικούπης, Γ. Σέρβος, Κ. Λομβάρδος, Θ. Ρωμαίος, Σ. Κουρής, Δ. 
Μακρής, Γ. Μαυρογιάννης, Γ. Φλωριάς, Σ. Λεονταράκης, Δ. Τσιτσάρας, Α. 
Μιχαλόπουλος, Λ. Μπαλάνος, Ν. Παπαμιχαλόπουλος, Χ. Χριστόπουλος, Α. 
Κοντόσταυλος, Σ. Σπηλιωτάκης, Κ. Κυπριάδης, Δ. Πετράκης, ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος 
Α΄, Συνεδρίασις 75, 1 Δεκεμβρίου 1865 σ. 483-5. Εφημ. «Η Φωνή του Ελλη-
νος», αρ.φ. 13-14, 22 Δεκεμβρίου 1865. 

50. Κατηφόρη, «Οι Επτανήσιοι βουλευτές», ό.π. σ. 112. 
51. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 40, 25 Σεπτεμβρίου 1865, σ. 264-8. 
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συνεδρίασιν την προκειμένην συζήτησιν, ορίσασα εν ταυτώ, ότι 
κατ΄αυτήν θέλει συζητηθη και το περί της καταργήσεως του πανε-
πιστημίου της Κερκύρας και των Λυκείων εκκρεμές ενώπιόν της 
νομοσχέδιον του πρώην υπουργού των Εκκλησιαστικών και της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως».52  

Πράγματι την επομένη:  
«… Επρότεινέ τις την απάλειψιν της πιστώσεως δια τους τελευταί-
ους μήνας, ως παυθέντων από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου των 
καθηγητών και του Αρχοντείου. Την πρότασιν ταύτην απέκρουσεν 
έτερος δια μακρών εκθέσας την ιστορίαν της συστάσεως του Πα-
νεπιστημίου τούτου και τον σκοπόν δι’ ον ο ιδρυτής αυτού λόρδος 
Γυίλφορδ συνέστησε τούτο. Ισχυρισθείς δε κατόπιν ότι δεν είχε το 
δικαίωμα ο πρώην υπουργός [ενν. ο Λομβάρδος] να καταργήση 
δια Βασιλικού Διατάγματος Νόμον, όταν μάλιστα εισήγαγε νομο-
σχέδιον εν τη Βουλή, ήλθεν εις το συμπέρασμα , ότι τα Διατάγματα 
των παύσεων των καθηγητών να θεωρηθώσι άκυρα, να μη απα-
λειφθή δε η πίστωσις. Απήντησεν ο πρώην υπουργός και βουλευ-
τής Ζακύνθου ότι ου μόνον είχε το δικαίωμα ως υπουργός να 
παύση τους υπαλλήλους του, αλλά σεμνύνεται τούτο πράξας, διότι 
απήλλαξε την Επτάνησον από εν ιδανικόν Πανεπιστήμιον μηδεμί-
αν ωφέλειαν αποφέρον εις τον τόπον, έσωσε την εκπαίδευσιν της 
Επτανήσου διότι έκαμε το πρώτον βήμα προς την μεταρρύθμισιν 
και αφομείωσιν και προπάντων απήλαξε την νεολαίαν από την 
αβεβαιότητα και αυτός μεν όσον ήτο υπουργός έπραξεν ό,τι η συ-
νείδησις και το καθήκον τον ενέπνεον, η δε διάδοχη Κυβέρνησις 
ας πράξη ο,τι ήθελε θεωρήση ωφέλιμον…».53  

Μετά από μια σειρά τεσσάρων κυβερνήσεων, στις 28 Νοεμβρίου 
1865, ανέλαβε η κυβέρνηση Μπενιζέλου Ρούφου, η οποία επίσης 
έθεσε ως στόχο τη συνέχιση του νομοθετικού έργου, που θα οδη-
                                                                                                 

52. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 60, 27 Οκτωβρίου 1865, σ. 376. 
53. ΕΣΒ Α΄, Συνοδος Α΄, Συνεδρίασις 61, 28 Οκτωβρίου 1865, σ. 376-380. 

Ο Παδοβάς ενημέρωσε την Βουλή ότι με την έκδοση τριών Βασιλικών Διαταγ-
μάτων στις 27 Σεπτεμβρίου 1865, τα οποία όπως δήλωσε δεν δημοσιεύθηκαν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «καταργήθησαν δια μιάς όλαι αι θέσεις των 
καθηγητών του Επτανησιακού Πανεπιστημίου». Βλ. Πεντόγαλος, Η Ιατρική Σχο-
λή, ό.π., σ. 46. 
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γούσε στην αφομείωση του Ιονίου Κράτους από το Βασίλειο της 
Ελλάδος.54 Κατά τη συζήτηση της 9ης Δεκεμβρίου 1865, κατατέθη-
κε τροπολογία από τους λευκάδιους βουλευτές Γεράσιμο Σέρβο και 
Αλέξανδρο Σταματόπουλο, που αφορούσε την προαιρετική σύστα-
ση αντί τριών σε όλη την Επτάνησο, ενός τετάρτου Γυμνασίου στη 
Λευκάδα.55 Το σοβαρό αυτό θέμα ετέθη και πάλι κατά την τρίτη 
και τελευταία συζήτηση της 11ης Δεκεμβρίου 1865 «Περί διοργα-
νώσεως της δημοσίου εκπαιδεύσεως». Σε αυτήν τα άρθρα 1, 2 και 
3 που καταργούσαν το Αρχοντείον της Παιδείας, την ανώτατη και 
την ανώτερη εκπαίδευση και τα δευτεροβάθμια Λύκεια, επιψηφί-
στηκαν χωρίς αντιρρήσεις.56 

Όμως στη συζήτηση για το άρθρο 4:  
«λαβών τις τον λόγον παρετήρησεν ότι τρία κατά τας Ιονίους Νή-
σους Γυμνάσια δεν είναι αρκετά, ότι η νήσος Λευκάς, ά τε κειμένη 
εις θέσιν επίκαιρον, ως προς τους υπό δουλείαν αδελφούς ημών, 
ήτοι άντικρυ της Πρεβέζης, εξ ης πολλοί νέοι σπουδάζουσι εν 
Λευκάδι, δεν πρέπει να παραγκωνισθεί χάριν ουχί αυτής ταύτης, 
αλλά του Ελληνισμού, επομένως η Βουλή να αφίση εις την Κυβέρ-
νησιν αν το κρίνη αναγκαίον και συμφέρον, να συστήση και έτε-
ρον Γυμνάσιον. Δια ταύτα επρότεινεν η τω άρθρω λέξις τρία να 
μεταβληθή εις τέσσαρα».  

Μετά την αποδοχή της τροπολογίας κατατέθηκε από τους Στέφανο 
Παδοβά και Θεόδωρο Ζερβό, νέα (βασιζόμενη στις τοπικές ανά-
γκες), για το Γυμνάσιο της Κέρκυρας, ώστε αυτό να λειτουργεί ως 
προπαιδευτήριο των πανεπιστημιακών σπουδών και των μελλό-
ντων να ιερωθούν:  
                                                                                                 

54. Τ. Ε. Ευαγγελίδης, Τα μετά τον Όθωνα: ήτοι ιστορία της μεσοβασιλείας 
και της βασιλείας Γεωργίου του Α΄ (1862-1898), Εν Αθήναις: Εκδοτικόν Κατά-
στημα Γεωργίου Δ. Φέξη, 1898, σ. 128-129. 

55. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 81, 11 Δεκεμβρίου 1865, σ. 554. Η 
κατάργηση των Γυμνασίων δεν έγινε αθόρυβα. Αναφέρεται ότι την Βουλή α-
πασχόλησε επεισόδιο που έγινε στο Γυμνάσιο της Κέρκυρας «ένεκα της διαγω-
γής του καθηγητού Γουδαλοπούλου». ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 79, 7 
Δεκεμβρίου 1865, σ. 499. 

56. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 83, 11 Δεκεμβρίου 1865, σ. 554. Τζα-
γκαρουλάκη, «Ο ρόλος των Επτανησίων βουλευτών», ό.π., σ. 26. 
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«… ως προς την σύστασιν ενός Γυμνασίου, όσον ένεστι πλήρους, 
τουτέστιν περιέχοντος έδρας της Ιταλικής και Αγγλικής γλώσσης 
του Εμπορικού Δικαίου και των Φυσικομαθηματικών Επιστημών, 
ως και μιας Θεολογικής Σχολής, όπως εξ αυτής εξέρχονται κατηρ-
τισμένοι εις τα εγκύκλια μαθήματα οι νέοι, ου μόνον οι εξ αυτής 
αλλά κι οι εκ της αντίπεραν χώρας προσερχόμενοι…».57  

Καλός γνώστης των κερκυραϊκών εκπαιδευτικών πραγμάτων ο Πα-
δοβάς, ως πρώτος πρόεδρος της επιτροπής του 1862,58 προσπάθησε 
να διασώσει τις δομές του Κολεγίου και του Ιεροσπουδαστηρίου στα 
πλαίσια του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, εναρμονίζοντάς τες με 
τις πραγματικές ανάγκες της κερκυραϊκής κοινωνίας.59 

Για μια ακόμη φορά όμως με την πρόταση διαφώνησε ο Λομ-
βάρδος, ο οποίος αφού άσκησε κριτική στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και ζήτησε την αναδιοργάνωσή του, πρότεινε να μη λει-
τουργήσει το Γυμνάσιο στη Λευκάδα και να μειωθούν τα ήδη λει-
                                                                                                 

57. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 83 της 11ης Δεκεμβρίου 1865, σ. 554-
560. Η Τζαγκαρουλάκη, «Ο ρόλος των Επτανησίων Βουλευτών», ό.π., σ. 288 
αναφέρει περισσότερα μαθήματα: Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών, Γαλλικών, 
Αγγλικών και Ιταλικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Αρ-
χαιολογίας, Εμπορικού Δικαίου και στοιχείων Φυσικής και Χημείας. 

58. Κουρκουμέλης, Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 373, 412. 
59. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 83 της 11ης Δεκεμβρίου 1865, σ. 554-

560. «Υποστηρίζω αρχήν εθνικοτάτην», πρόταξε στην εισήγησή του ο Παδοβάς 
«… αι μερικαί περιστάσεις εις τας οποίας διάκειται σήμερον η Κέρκυρα, απαι-
τούσι, μοι φαίνεται, δια το μέλλον και του Πανελληνίου ιδιαιτέραν τινά πρόνοιαν 
… η Κέρκυρα κείται πλησίον της Ηπείρου και … προ ετών ότε το Γυμνάσιον 
Κερκύρας ήτο εν καλη καταστάσει υπήρχον εν αυτώ και εις τα ημέτερα σχολεία 
υπέρ τους πεντακοσίους νέους της Ηπείρου… αφετέρου πολλοί των Επτανησίων 
δεν είναι εν καταστάσει να μεταβώσι εις τα Γυμνάσια και εις τα σχολεία της 
Πρωτευούσης και ως εκ τούτου μάλλον ρέπουν εις το να εκπαιδευθώσι εις τα Γυ-
μνάσια και τα σχολεία εν Κερκύρα και προς τούτοις δια να παρέξωμεν και εις την 
νεολαίαν της επέκεινα Στερεάς την ευκαιρίαν να ημπορέση να μορφωθεί εις τα 
κυριώτερα στοιχεία της μαθήσεως, ίνα μεταβη αμέσωςεις το Πανεπιστήμιον της 
Ελλάδος… αυτό το Γυμνάσιον ως είναι μορφωμένον, θα χρησιμεύση ως άμεσος 
βαθμίς από της οποίας οι εκπαιρεώσαντες και διανύσαντες τας σπουδάς των εις 
το Γυμνάσιον εκείνον δύνανται ευκόλως να μεταβώσιν εις τας ανωτέρας σπουδάς 
του Πανεπιστημίου Αθηνών…». Βλ. Τζαγκαρουλάκη, «Ο ρόλος των Επτανησί-
ων βουλευτών», ό.π., σ. 289. 



ΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

129 

τουργούντα στην Ελλάδα μέχρι να δημιουργηθεί το κατάλληλο εκ-
παιδευτικό προσωπικό. Ολοκλήρωσε μάλιστα με την απίστευτου 
πολιτικού θράσους διευκρίνιση ότι:  

«… αυτό δεν σημαίνει την εναντίωσή του για την ίδρυση του τε-
τάρτου Γυμνασίου. Οσο για την Κέρκυρα, οραματίζεται στο μέλ-
λον οργάνωση και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».60  

Το νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε αυθημερόν με τροποποιήσεις ως 
προς τον αριθμό των Γυμνασίων, τα διδασκόμενα στο Γυμνάσιο 
της Κέρκυρας και την ίδρυση Ιερατικής σχολής στην Κέρκυρα. 

Δεκαεννιά μήνες μετά την ΄Ενωση, στις 20 Δεκεμβρίου 1865, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος δη-
μοσιεύθηκε ο Νόμος ΡΗ΄.61 Σύμφωνα με αυτόν η κατώτερη62 και 
μέση εκπαίδευση εναρμονίστηκαν με την υπάρχουσα στο Βασίλειο 
της Ελλάδος κι αντικαταστάθηκε το Ιεροσπουδαστήριο από Ιερατι-
κή Σχολή, εντάχθηκε η Βιβλιοθήκη63 στο τότε αρμόδιο  Υπουργείο 
Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως και καταργήθηκαν 
το Πανεπιστήμιο και το Γυμνάσιο (Κολέγιο).64  
                                                                                                 

60. Τζαγκαρουλάκη, «Ο ρόλος των Επτανησίων βουλευτών», ό.π., σ. 289. 
61. Εφημερίς της Κυβερνήσεως [στο εξής ΦΕΚ, Φύλλον Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως] αρ. 61/ 29ης Δεκεμβρίου 1865, σ. 393-4, Kυβέρνηση Μπενιζέ-
λου Ρούφου, αρμόδιος υπουργός (Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσε-
ως), ο Κωνσταντίνος Γ. Δαρειώτης. ΕΣΒ Α΄, Συνοδος Α΄, Συνέλευσις 83 της 
11ης Δεκεμβρίου 1865, σ. 554-560. 

62. Ειδικότερα με τον ν. ΡΚΣΤ΄ της 27ης Δεκεμβρίου 1865 καθορίστηκαν τα 
«Περί της και εν Επτανήσω εφαρμογής των περί Δημοδιδασκαλίας Νόμων και 
Διατάξεων», ΦΕΚ αρ. 2 / 7ης Ιανουαρίου 1866, σ. 10-11. 

63. Εγινε ιδιαίτερη συζήτηση για την βιβλιοθήκη «…πολλά ερρέθησαν επί 
εξασφαλίσεως της βιβλιοθήκης και των αρχαιολογικών συλλογών ως και περί 
καταγραφής των βιβλίων…», ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, Συνεδρίασις 83 της 11ης Δε-
κεμβρίου 1865, σ. 557. 

64. Αν και αρχικά υπήρξε μια αμφιβολία για το μέλλον του, καθώς το μεγα-
λύτερο μέρος των μαθητών του είχαν εκδηλωθεί δυναμικά υπέρ του στον Ενω-
τικού Αγώνα, δημιουργώντας μάλιστα και το αντιβρετανικό επεισόδιο της 22ας  
Μαρτίου 1864 (πρβλ. Κουρκουμέλης, Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 419) 
τελικά επικράτησε η λογική της κατάργησής του. Γι’ αυτό στο άρθρο 2 του Ν. 
ΡΗ΄ αναφέρονται τα εξής: «Οι μαθηταί του Γυμνασίου Κερκύρας θέλουσι διατη-
ρηθεί εν αυτω τρεφόμενοι μεν αλλ ουχί και διδασκόμενοι, μέχρι τέλους του παρό-
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Σύμφωνα με τις τροπολογίες υπήρξε πρόβλεψη για το Γυμνά-
σιο της Λευκάδας (που όμως τελικά δεν υλοποιήθηκε) και τα διδα-
σκόμενα στο Γυμνάσιο της Κέρκυρας.65 Ο Λομβάρδος και το πολι-
τικό περιβάλλον του είχαν δώσει την απάντησή τους. Μια απάντη-
ση που δεν αναγνώρισαν ποτέ οι κερκυραίοι και έως τα τέλη του 
19ου αιώνα βράβευαν τους άριστους μαθητές της μέσης εκπαίδευ-
σης με το βραβείο που είχε καθιερώσει ο δυνάστης τους βρετανός 
αρμοστής Ντούγκλας.66  

Παρόλα αυτά εντύπωση προκαλεί η στάση των κερκυραίων α-
ντιπροσώπων στη συγκεκριμένη πρώτη μετασυνταγματική Βουλή 
(1865-1867).67 Εγκλωβισμένοι στις επιδιώξεις τους για την επίλυση 
του «Αγροτικού Προβλήματος» όπως τουλάχιστον μαρτυρούν τα 
πρακτικά των Συνεδριάσεων, δεν αντέδρασαν, ούτε χρησιμοποίη-
σαν τις δυνατότητες που τους έδινε η ισχυρή κοινοβουλευτική εκ-
προσώπιση των Επτανησίων, εκτός του Γεωργίου Μαρκορά, ο ο-
                                                                                                                                                                                                                                              

ντος έτους, επιτηρούμενοι υπό αναγκαίου προσωπικού, όσον εκ του υπάρχοντος 
ήθελεν νομίσει αναγκαίον να διατηρήση το Υπουργείον προς τούτο». 

65. «Εις το εν Κερκύρα Γυμνάσιον θέλουσι προς τοις άλλοις διδάσκεσθαι η 
Αγγλική και η Ιταλική γλώσσα και το Εμπορικόν Δίκαιον κατά τους περί τούτων 
οργανισμούς». 

66. Ν.-Π. Διαμαντούρος, «Η εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού στην Ελ-
λάδα και η λειτουργία του κατά τον 19ο αιώνα», Όψεις της ελληνικής κοινωνίας 
του 19ου αιώνα, Αθήνα: «Εστία», 1984. Γ. Καριψιάδης, Η Ελλάδα ως διάδοχο 
Κράτος. Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και η Ένωση των Επτανήσων. Διδ. 
διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1992. Δ. 
Ν.Καρούσος, Εκθέσεις γεγονότων τινών σχετικών προς τα δίκαια παράπονα των 
Ιονίων και ιδιαιτέρως των Κεφαλλήνων απέναντι της Κυβερνήσεως, Κεφαλληνία 
1866. Γρ. Κασιμάτης, «Οι Επτανήσιοι και ο πολιτικός βίος μετά την Ένωση», 
Παρνασσός 7 (1965), σ. 360 επ. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, «Η εκπαίδευση της Κερ-
κυραίας στο Ιόνιο Κράτος», Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζά-
κυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997, τ. 3, σ. 137-157, Αθήνα 2002. Thomas W. 
Gallant, Experiencing Dominion. Culture, Identity and Power in the British 
Mediterranean, University of Notre Dam Press, 2002. 

67. Για τις αναφορές στις σχέσεις Εκπαίδευσης–Εκκλησίας και Κράτους, 
καθώς επίσης για τις απόψεις που διατυπώθηκαν για την παύση της επιχορήγη-
σης των Ισραηλιτικών Σχολών στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, που είχε εγκρί-
νει το Ιόνιο Κράτος περ. βλ. Τζαγκαρουλάκη, «Ο ρόλος των Επτανησίων βου-
λευτών», ό.π., σ. 289-290. 
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ποίος μάλιστα αργότερα, την 23η Δεκεμβρίου 1866, παραιτήθηκε 
προφασιζόμενος «το γήρας του».68 Παροιμιώδης εν τούτοις παρα-
μένει η αποδιδόμενη στον Στέφανο Παδοβά δήλωση (η οποία έχει 
εκληφθεί ως υποβολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα, αλλ’ 
όμως δεν προκύπτει ότι τελικά υλοποιήθηκε):69 

«με βαθείαν λύπην μου αποχωρώ από την πρωτεύουσα αφού ε-
πείσθην εν πολλοίς ότι η εν τη Βουλη παρουσία μου αποβαίνει και 
άσκοπος και αλυσιτελής και δεν δύναμαι να διατελώ μάρτυς απα-
θής και ανάλγητος της σφαγιάσεως της Επτανήσου, ιδίως δε της 
Κερκύρας…».70 

                                                                                                 

68. ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Β΄, Ι, Συνεδρίασις 8, 23 Δεκεμβρίου 1866, 15, και Σύ-
νοδος Γ΄, Συνεδρίασις 7, 7 Οκτωβρίου 1867, 23. Τζαγκαρουλάκη, «Ο ρόλος 
των Επτανησίων βουλευτών», ό.π., σ. 506. 

69. Κατά την Β΄ και Γ΄ Σύνοδο παραιτήθηκαν τέσσερις βουλευτές. Από την 
Κέρκυρα ο Μαρκοράς, και από την Κεφαλληνία οι Γεώργιος και Χαράλαμπος 
Τυπάλδοι–Ιακωβάτοι και Νικόλαος Φωκάς-Γεωργακάτος. Σε αντικατάσταση 
του Μαρκορά έγινε επαναλληπτική εκλογή, στην οποί εξελέγη ο Π. Βράϊλας-
Αρμένης, η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε ως κατέχοντος ασυμβίβαστη δημό-
σια θέση. Κάτι αντίστοιχο δεν συναντάται για την αναφερόμενη παραίτηση 
Παδοβά. Σημειώνεται βέβαια ολιγόμηνη απουσία του από τις συνεδριάσεις (Ε-
ΣΒ, Περιοδος Α΄, Συνοδος Α΄, τόμ. Α΄, 1865), όμως στη συνέχεια παρίσταται 
σε αυτές και συμμετέχει στις ψηφοφορίες έως το τέλος της περιόδου αναφερό-
μενος στον κατάλογο των βουλευτών της. (ΕΣΒ Α΄, Σύνοδος Α΄, σ. 754 και 
Σύνοδος Β΄,  έτη 1866-1867, σ. 754). Πβλ. Δ. Θ. Ρεπούλιος, Η συμβολή της 
Κέρκυρας στον Κοινοβουλευτισμό (εκδίδεται). 

70. Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας/ Εκπαιδευτικά/ 26 Δεκεμβρίου 1865. 
Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα, ό.π. σ. 424. 
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Ιόνιος Ακαδημία 
(Υδατογραφία Νάκη Πιέρη, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας) 

 
Το συγκρότημα της Ιονίου Ακαδημίας και του Κολεγίου 
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Η Ιόνιος Βουλή, προπολεμικά 

 

Η σφραγίδα της Ιονίου Βουλής, με τα εμβλήματα των Ιονίων Νήσων: 
στο μέσο η απήδαλος ναυς της Κέρκυρας και κύκλω, από άνω  

ο δελφικούς τρίπους για την Ζάκυνθο,  
ο επώνυμος Κέφαλος για την Κεφαλληνία,  

η Αφροδίτη για τα Κύθηρα, η τρίαινα του Ποσειδώνα για τους Παξούς,  
ο Οδυσσεύς για την Ιθάκη, και η λύρα των ποιητών για τη Λευκάδα. 
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Οι Αντιπρόσωποι (βουλευτές) της Θ΄ (Ελευθέρας) Ιονίου Βουλής 

σε λιθογραφία εποχής. Σύμφωνα με το υπόμνημα είναι οι: 

1. Ιωάννης Τυπάλδος Δοτοράτος   6. Ιωσήφ Μομφερράτος 
2. Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος   7. Φραγκίσκος Δομενεγίνης 
3. Τηλέμαχος Παΐζης   8. Ναδάλης Δομενεγίνης 
4. Γεράσιμος Α. Λιβαδάς   9. Δημήτριος Καρούσος 
5. Σταματέλος Πυλαρινός  

Το σύνθημα στο μέσο διαβάζεται ως: 

Πίστις. Πατρίς. Νόμος. Ελευθερία.  
Και Αδελφότης (συμβολίζεται από το χειρόπλεγμα) 
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Οι Βουλευτές της ΙΓ΄ Ιονίου Βουλής 
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Α. Βαλαωρίτης, Στ. Παδοβάς, Κ. Λομβάρδος (1865) 
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Φ.Ε.Κ. αρ. 61/1865 
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Φ.Ε.Κ. αρ. 61/1865
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ 

Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός και πολιτικές της διοίκησης 
της «Βρετανικής Προστασίας» στο αίτημα των κατοίκων  

για αναγνώριση της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας  
του «Ιονίου Κράτους» (1843-1849) 

Με το κείμενό μου αυτό αναδεικνύεται επιτακτικό αίτημα των κα-
τοίκων των νησιών του Ιονίου, που υποβάλλεται διαχρονικά προς τις 
βρετανικές αρχές για αναγνώριση της ελληνικής ως επίσημης γλώσ-
σας στα πεδία της διοίκησης του «Ιονίου Κράτους», αντί της ιταλι-
κής, που για πολιτικούς και πρακτικούς λόγους η βρετανική διοίκη-
ση άφηνε παραδοσιακά από την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας 
να διατηρείται στην περιοχή. Η κινητικότητα αυτή των Επτανησίων 
επεκτείνεται με ριζοσπαστικές απαιτήσεις σε όλα τα νησιά και, ως 
σύμφυτο στοιχείο, διασυνδέθηκε με τη δομή και τη λειτουργία των 
κοινωνικών και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων της Επτα-
νήσου περίπου από την περίοδο 1780 έως το 1864, καθώς τα κινή-
ματα αυτά απετέλεσαν καθοριστικό παράγοντα της ιστορικής της 
πορείας. Θα δειχθεί ότι η δυναμική της κοινωνίας κατά την περίοδο 
αυτήν στα νησιά του Ιονίου περισσότερο συστηματική χρήση της 
ελληνικής γλώσσας προωθούσε μια, στο πλαίσιο της πορείας του 
ευρωπαϊκού χώρου προς τον εθνισμό και της ελληνικής κοινωνίας 
σε περαιτέρω ενδυνάμωση της πνευματικής της υποδομής. 

Αναδεικνύεται και εντάσσεται η κινητικότητα αυτή στο πλαίσιο 
του γενικότερου εκπαιδευτικού και γλωσσικού κινήματος, που εμ-
φανίζεται στον ελληνικό χώρο για συστηματική καλλιέργεια της 
ελληνικής γλώσσας, την ίδρυση σχολείων και τη διάδοση της παι-
δείας και της εκπαίδευσης του ελληνικού λαού. Η προσέγγισή μου 
στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα και στα επιχειρήματα μελών μεγά-
λου μέρους της επτανησιακής κοινωνίας, τα οποία διατυπώνονται με 
σαφήνεια στο πλαίσιο και του Ριζοσπαστικού Κινήματος, που εκδη-
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λώνεται στα Επτάνησα κατά την περίοδο περίπου 1848-1864. Σχο-
λιάζονται κείμενα υπομνημάτων προς τη βρετανική ηγεσία, τα οποία 
φέρουν κατά κανόνα τις υπογραφές ηγετικών προσωπικοτήτων της 
Κέρκυρας και των άλλων νησιών του Ιονίου καθώς και ενός ευρύτε-
ρου φάσματος πνευματικών ανθρώπων και επιστημόνων όπως βου-
λευτών, εκπαιδευτικών, γιατρών, δικαστών, δικηγόρων, νοταρίων 
και άλλων επαγγελματιών, λογίων, κληρικών, εκπροσώπων πνευμα-
τικών ιδρυμάτων της Επτανήσου και επιστημονικών εταιρειών, είτε 
με τη μορφή της επίσημης εκπροσώπησης φορέων τους είτε και με-
μονωμένα, ύστερα από κοινές συσκέψεις και συλλογικές αποφάσεις 
αλλά και με προσωπικές παραστάσεις αυτών προς τις βρετανικές  
αρχές1. 

Ελληνική γλώσσα και βρετανική πολιτική 
Το ζήτημα της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τη βενετική 
διοίκηση συνδέθηκε στο χώρο κυριαρχίας της με τον τρόπο δομής 
και  λειτουργίας του γραφειοκρατικού της συστήματος και των πο-
λιτικών και κυριαρχικών της στόχων. Αυτά ως αντικειμενικά δεδο-
μένα είχαν οδηγήσει στο αποτέλεσμα χρησιμοποίησης, ως διοικη-
τικής, της ιταλικής γλώσσας. Στα νησιά του Ιονίου (μτγν. Επτάνη-
σα), όπως και στην Κρήτη και στις άλλες βενετοκρατούμενες πε-
ριοχές, είχε ληφθεί από την αρχή μέριμνα εγκατάστασης σ’ αυτές 
πολλών ξένων, κυρίως Βενετών, με στόχο να υφίσταται ένας διοι-
κητικός και κοινωνικός πυρήνας πολιτικής στήριξης του ξένου κα-
θεστώτος. Γι’ αυτό και ο πυρήνας αυτός οργανώθηκε θεσμικά με 
                                                                                                 

1. Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει δεχθεί απαραίτητες προσαρμογές, ανα-
φορικά με άλλο κείμενο προγενέστερης επιστημονικής μου ανακοίνωσης σε 
επτανησιακό συνέδριο, που όμως είχε διαφορετικό επιστημονικό προσανατολι-
σμό. Η παρούσα ανακοίνωση αναδεικνύει ειδικότερα ζητούμενα θεματικής 
στρογγυλού τραπεζιού αυτού του συνεδρίου. Η βιβλιογραφία και οι αρχειακές 
και άλλες πηγές στην παρούσα ανακοίνωση είναι διευρυμένες, καθώς έχουν ως 
βάση ερευνητικές αναζητήσεις και από άλλα γνωστικά παιδία (Πβλ. «Ελληνική 
γλώσσα και βρετανική πολιτική», Ανακοίνωση στο «Διεθνές Συμπόσιο Ιστορί-
ας» του «Κέντρου Μελετών Ιονίου» (1988) στο: Ζητήματα επτανησιακής κοι-
νωνικής ιστορίας, εκδ. Αφοί Τολίδη, Κεντρ. διάθεση: εκδόσεις «Ινστιτούτο του 
Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 2005, σσ. 559-583). 
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τη μορφή μιας οιονεί φεουδαλικής νοοτροπίας, καθώς μέρος από 
τους ευγενείς των νησιών είχε ιταλική καταγωγή και κοινωνικό 
προσανατολισμό με δυτικοφανείς εκφάνσεις στην κοινωνική του 
συμπεριφορά.  

Στατιστικά δεδομένα αριθμούν στις αρχές του 19ου αιώνα ανά-
μεσα στην τάξη των ευγενών και στους λοιπούς κατοίκους των α-
στικών κέντρων περίπου σε 10.000 τους καθολικούς, από τους ο-
ποίους το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικεί στα μεγαλύτερα νησιά. 
Μολονότι επέρχεται εξελληνισμός πολλών ιταλικών οικογενειών, 
εντούτοις η χρήση της ιταλικής γλώσσας στην περιοχή διευκολυνό-
ταν αρκετά, επειδή ικανός αριθμός καθολικών και εγχωρίων με 
γνώση της ιταλικής γλώσσας, επικουρούσε το έργο της βενετικής 
διοίκησης. Η χρήση επομένως της ιταλικής γλώσσας σταδιακά επι-
βλήθηκε, γι’ αυτό και οι υπηρεσίες της στελεχώνονταν από την αρ-
χή με άτομα της εμπιστοσύνης της. Στο πλαίσιο αυτό της διοικητι-
κής επέμβασης στις πνευματικές και στις πολιτισμικές δομές του 
τόπου, ερμηνεύονται και οι ποικίλες αντιστάσεις του ελληνικού 
πληθυσμού, αντιδράσεις που προκαλούνταν εξαιτίας και των επι-
μέρους επεμβάσεων των καθολικών στο ορθόδοξο δόγμα του ελ-
ληνικού πληθυσμού, στην εθνικότητα και στην καθομιλούμενη 
γλώσσα του2. 

Επειδή οι γραφειοκρατικές λειτουργίες της διοίκησης πραγ-
                                                                                                 

2. Ανωνύμως, «Η εθνική γλώσσα», εφ. Πατρίς (Παράρτημα του α΄ αρ.), 
Κέρκυρα, 15 Ιανουρίου 1849, και Μ. Σ. Ιδρωμένος, Η Εθνική γλώσσα εις την 
Επτάνησον, Κέρκυρα 1849, passim. Πβλ. Γερ. Χυτήρης, «Η ελληνική γλώσσα 
στην ξενοκρατούμενη Κέρκυρα», Κερκυραϊκά Χρονικά, σσ. 71 κ.ε., και Κ. Ε. 
Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον, Κερκυραϊκά Χρονικά 13 
(1967), σσ. 88 κ.ε. Πβλ. Σπ. Βλαντής, «Η ελληνική γλώσσα εν Επτανήσω», 
ΔΙΕΕΕ 1 (1928), σσ. 138 κ.ε., και Η. Ζερβός-Ιακωβάτος, «Η επί της Αγγλικής 
Προστασίας Επτάνησος Πολιτεία και τα κόμματα», Πρακτικά Γ΄ Πανιονίου 
Συνεδρίου (1965), Εν Αθήναις 1969, σσ. 34-37. Πβλ. Σπ. Βερύκιος, Ιστορία των 
«Ηνωμένων Κρατών» των Ιονίων νήσων, η αποκληθείσα «Βρεττανική Προστα-
σία» και οι αγώνες των Επτανησίων διά την εθνικήν αποκατάστασιν, (1815-
1864), Αθήνα 1964, σσ. 137-143, και Κ. Καιροφύλας, Η Επτάνησος υπό τους 
Βενετούς, Αθήνα 1942, σσ. 279-280. Πβλ. Σπ. Θεοτόκης, Αναμνηστικόν τεύχος 
της Πανιονίου Αναδρομικής εκθέσεως επί τη εκατοενταετηρίδι της Ενώσεων, Α΄ 
Κέρκυρα 1914, σσ. 104 κ.ε. 
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ματοποιούνταν στην ιταλική γλώσσα, οι κάτοικοι παραπονιούνταν 
γι’ αυτό, επειδή τους χώριζε το στοιχείο της γλώσσας. Για τις οικο-
νομικές, π.χ., υπηρεσίες της διοίκησης και τη χρήση του μετρικού 
συστήματος κατά τις συναλλαγές η γνώμη των κατοίκων ήταν ότι 
θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον στις υπηρεσίες αυτές, 
παράλληλα με τους εκπροσώπους της ξένης διοίκησης και πρόσω-
πα-εντόπιοι κοινής εμπιστοσύνης, ώστε να αποφεύγονται διοικητι-
κές ατασθαλίες και για να μην αφήνονται περιθώρια μεθοδεύσεων 
οικονομικής εκμετάλλευσης3.  

Από τους πρώτους, π.χ., αιώνες της βενετικής διοίκησης οι ελ-
ληνικοί πληθυσμοί εκδήλωναν την αντίθεσή τους προς στα όργανα 
της διοίκησης (λογιστές του δημοσίου και των σιταποθηκών, εκτι-
μητές φόρων και ιδιοκτησιών), αξιώνοντας την τήρηση των κανό-
νων μετρήσεων και υπολογισμού των φορολογικών και άλλων υ-
ποχρεώσεών τους. Πρότειναν λύσεις για διαφανή λειτουργία των 
κάθε μορφής συναλλαγών τους με τους εκπροσώπους της διοίκη-
σης. Απαιτούσαν να παρίσταται κατά τις μετρήσεις και τις εκτιμή-
σεις αγοραπωλησιών και ένας Έλληνας για να αποδίδει στα ελλη-
νικά και να ελέγχει τις κατάγραφές, οι οποίες πραγματοποιούνταν 
στη βενετική διάλεκτο, να ελέγχει και να εξηγεί στον εγχώριο πλη-
θυσμό τις μετρήσεις και τις αντιστοιχίες τους στην ελληνική γλώσ-
σα αλλά και να πράττει αυτό σύμφωνα με τους κανόνες μέτρησης 

                                                                                                 

3. Στα Κύθηρα αναφέρεται ότι, κατά την εκτίμηση των δημητριακών καρπών, 
ο λογιστής και οι ενοικιαστές των συμμετόχων στα έσοδα του βενετικού κράτους 
Venier, εξαπατούσαν τους φορολογουμένους, κατάγράφοντας γι’ αυτούς μεγαλύ-
τερα ποσά φόρων από εκείνα τα οποία επίσημα ανέφεραν στο δημόσιο και στους 
εκπροσώπους των Venier οι εκτιμητές των φόρων. Αυτό, κατά τη γνώμη των φο-
ρολογουμένων, άφηνε περιθώρια να συμβαίνει, επειδή οι εντεταλμένοι υπάλλη-
λοι για την είσπραξη των φόρων αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα με αποτέλε-
σμα οι καλλιεργητές να αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν να διατεθεί σ’ αυτούς 
ένας έλληνας γραμματέας, προκειμένου να κάνει κατά τη διάρκεια των μετρήσε-
ων την παραβολή και τον έλεγχο των ποσοτήτων μάλιστα, ώστε να μην εξαπατώ-
νται με υπεξαίρεση των περιουσιακών τους στοιχείων. (Ι.Α.Κ. [Ιστορικό Αρχείο 
Κυθήρων], Δικαιοπρακτικά έγγραφα περιόδου 1780-1864, passim (αταξινόμητα), 
Πβλ. G. Pojago, Le Leggi municipali delle isole Ionie, Corfu 1848, τ. 3, σ. 28). 
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και υπολογισμών της εθιμικής πρακτικής του τόπου τους4.  
Οι επόμενες μετά την κατάλυση της βενετικής κυριαρχίας δυτι-

κές ευρωπαϊκές κυριαρχίες στον Ιόνιο χώρο απέφευγαν να απομα-
κρυνθούν από την παράδοση της ιταλικής γλώσσας ως επίσημης 
της διοίκησης, παρόλο που καταβαλλόταν και από εκείνες προσπά-
θεια εισαγωγής στο χώρο κυριαρχίας τους της δικής τους κουλτού-
ρας και της γλώσσας. Η καλή γνώση από μια μειοψηφία ξένων και 
εγχωρίων της ιταλικής γλώσσας διευκόλυνε τη συμμετοχή της στα 
γραφειοκρατικά λειτουργήματα της διοίκησης. Η μειοψηφία αυτή 
είχε διαμορφώσει μια κοσμοπολίτικη αντίληψη και η χρήση της 
ιταλικής γλώσσας απ’ αυτήν συνιστούσε μια εξέλιξη για την επιβί-
ωσή τους στο χώρο διαμονής, από την οποία δεν ήταν εύκολο να 
απομακρυνθούν. Γι’ αυτό και οι επόμενες ξένες διοικήσεις, που 
κληρονόμησαν κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς με αυτά τα χαρα-
κτηριστικά, αναζητούσαν και ανεύρισκαν πρόθυμους κατοίκους ή 
προετοίμαζαν άλλους, ξένους ή εντόπιους, για να κάνουν υπηρε-
σιακή χρήση της ιταλόφωνης διοικητικής γλώσσας. 

Υπό τις συνθήκες αυτές τα πρόσωπα αυτά προσαρμόζονταν στα 
νέα δεδομένα. Άλλωστε μόνον όσοι εκπρόσωποι της διοίκησης α-
ποστέλλονταν από τη Μητρόπολη, είχαν προσωρινή παραμονή στον 
τομέα της διοικητικής τους ευθύνης. Οι Βενετοί, π.χ., προβλεπτές 
παρέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα στην περιοχή τους και η κε-
ντρική διοίκηση τούς έθετε ως στόχους τη συντήρηση και την ε-
δραίωση του καθεστώτος, που είχαν κληθεί βραχυπρόθεσμα να υπη-
ρετήσουν στην περιοχή. Οι μόνιμοι καθολικοί, όμως, οργανώνονταν 
κοινωνικά σε εθνική και θρησκευτική βάση στο χώρο διαμονής 
τους, διατηρώντας την αυτονομία τους. Οι επιγαμίες τους, σε πολλές 
περιπτώσεις, με ντόπιες ορθόδοξες γυναίκες αποτελούσαν αιτία ε-

                                                                                                 

4. Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Λειτουργία του συστήματος μετρήσεων και μεθοδεύ-
σεις κοινωνικής εκμετάλλευσης στα Επτάνησα», Πρακτικά Ημερίδας Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (1988), στο: Ζητήματα επτανησιακής κοι-
νωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 585-597, όπου και σχετική βιβλιογραφία αναφορικά 
με τις συνθήκες υπό τις οποίες προσδιορίζεται η εμμονή των ελληνικών νησιω-
τικών πληθυσμών στη γλωσσική τους παράδοση και στις τοπικές τους συνή-
θειες και ανάγκες. 
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ξελληνισμού τους και μεταστροφής τους στο ορθόδοξο δόγμα. Στα 
μικρότερα νησιά η αφομοίωση αυτή και ο εξελληνισμός τους πραγ-
ματοποιούνταν ευχερέστερα, λόγω του μικρού εκεί αριθμού των κα-
θολικών και γι’ αυτό της πιο εύκολης επικοινωνίας και κοινωνικής 
τους αναγνώρισης από τις νησιωτικές κοινωνίες. 

Η διοίκηση της «Βρετανικής Προστασίας», που διαδέχθηκε το 
προηγούμενο καθεστώς, φρόντιζε κι αυτή να λειτουργεί με τη λο-
γική δημιουργίας ομάδων στήριξης της προσωπικής της παρουσίας 
στην περιοχή. Προσήγγιζε την ιταλόφωνη μειοψηφία, ξένη και εγ-
χώρια, για τις διοικητικές της ανάγκες. Για κάθε επιμέρους τομέα 
των υπηρεσιών της η βρετανική διοίκηση διόριζε ως υπεύθυνο ένα 
Βρετανό υπήκοο. Μετακαλούσε ειδικούς εμπειρογνώμονες από την 
Μ. Βρετανία και επιδίωκε να εφαρμόσει την πολιτική και τα σχέδια 
του αποικιοκρατικού της προγράμματος. Για θέματα που αφορού-
σαν στη χρήση της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα και για τους 
γλωσσικούς διαγωνισμούς, που προκήρυσσε η βρετανική ηγεσία, 
συμβουλευόταν το «βασιλικό δάσκαλο της ελληνικής διαλέκτου» 
από την Μεγάλη Βρετανία για την περιοχή. Ειδικοί απεσταλμένοι, 
ήδη από το έτος 1816 στα Επτάνησα, επενέβαιναν προς την κατεύ-
θυνση αυτή ανασταλτικά σε βάρος του εγχώριου πληθυσμού5. Συ-
γκεκριμένα, όπως διακηρυσσόταν, «ένα υποκείμενο [subjet= υπή-
κοος]» της Αγγλίας, πρότεινε την «ἀνόρθωσιν τῆς γλώσσας τῆς πα-
λαιᾶς Ἑλλάδος». Το ίδιο «υποκείμενο» διαπίστωνε ότι η γλώσσα 
των «Ιώνων» ήταν «τῷ ὄντι πολλά διεφθαρμένη»6.  

Το πνεύμα και οι προθέσεις, που χαρακτήριζαν τη βρετανική πο-
λιτική αυτήν την περίοδο, διαφαίνονται επιπλέον και από το παρά-
θεμα, που ως ενδεικτικό παράδειγμα, μεταφέρω εδώ. Διακήρυσσαν: 
                                                                                                 

5. Βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Η πρότασις προς τους νέους Ίωνας (1816)», 
Ερανιστής 24 (1966), σσ. 201 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία σχετικά με έντυπο 
φυλλάδιο που κυκλοφόρησε το έτος 1816, και φέρει τον ανωτέρω τίτλο. Βλ. Π. 
Χιώτης, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, τ. Στ΄, Ζάκυνθος 1887, σσ. 
240-243. Βλ. επίσης δημοσιευμένο κείμενο στο: Τ.Ν.Α.: C.O. (The National 
Archives of U.K.: Colonial Office) 136, 522 Government Cazettes, Κορφοί 19 
Σεπτεμβρίου 1816 ε.π. (Πρότασις πρός τούς νέους τούς Ἴωνας διά νά ἀνορθώ-
σωσι τήν Γλῶσσαν τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος). 

6. Στο ίδιο, ό.π. 
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«[…] δεν διϊσχυριζόμεθα ὅμως νά ἐμβάσωμεν παρευθύς καί δι’ 
ἑνός πηδήματος ὡς κοινήν γλώσσαν καί εἰς τόν τόπον τῆς νέας 
ταύτης καί τῆς διεφθαρμένης τήν τόσον ἐπαινούμενην παλαιάν 
γλώσσαν τῆς Ἐλλάδος»7. 

Εντοπίζεται, όπως γίνεται φανερό, η σκόπελος-πρόσχημα που επι-
νοούσαν οι κυβερνητικοί για να αναστέλλεται κάθε φορά η εκτέλε-
ση του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος για καθιέρωση, 
δηλαδή, ως επίσημης γλώσσας της διοίκησης του «Ιονίου Κρά-
τους», της ελληνικής8. 

Κατά την περίοδο της προσωρινής διοίκησης των Βρετανών στα 
Επτάνησα (1809-1817) ο προσανατολισμός της πολιτικής τους, α-
ναφορικά με την ελληνική γλώσσα, επιχειρείτο να ταυτίζεται με 
την κίνηση των «αρχαϊστών» λογίων της εποχής, η οποία όμως είχε 
πολύ μικρή απήχηση στον επτανησιακό χώρο. Συγκεκριμένα, η 
σχετική τεκμηρίωση που υφίσταται κατά τα πρώτα χρόνια της βρε-
τανικής διοίκησης εναρμονιζόταν με την αντίληψη των λογίων, που 
διακήρυτταν την επιστροφή προς τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας και τη γλώσσα της εποχής εκείνης. Η θέση αυτή των 
Βρετανών διατυπωνόταν επιμονή και πρόβαλε με επιχειρηματολο-
γία, η οποία εμφάνιζε επιδράσεις από τη στροφή του ευρωπαϊκού 
χώρου προς τις κλασικές σπουδές και τη συστηματική σπουδή της 
αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας9. 

Η συζήτηση εντοπιζόταν σε μια αόριστη διαπίστωση για γλωσ-
σική ένδεια των Νεοελλήνων και συγκεκριμένα εδώ, κατά τους 
Βρετανούς, των «Ιώνων» (sic αντί Ιονίων), οι οποίοι όφειλαν να 
αναστήσουν τη «γλώσσα της Παλαιάς Ελλάδος», επειδή αυτή, ήταν 
«πολλά διεφθαρμένη». Η πρόταση των Βρετανών για την ελληνική 
γλώσσα, ενώ δηλωνόταν ότι ήταν αποτύπωμα αυτών των ιδεών, 
εντούτοις η όλη πρακτική μεθόδευση της πολιτικής τους επέμβα-
σης στον Ιόνιο χώρο υποδήλωνε ευρύτερους και μακροπρόθεσμους 
στόχους της «Προστασίας» στην περιοχή. Η πρόταση, στηριζόμενη 
σε αναχρονιστική και αντιεπιστημονική βάση, προέβαλλε συνεχώς 
                                                                                                 

7. Τ.Ν.Α.: C.O. 136, 522 Government Cazettes, ό.π. 
8. Στο ίδιο. 
9. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, ό.π., σσ. 210 κ.ε. 
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την ανάγκη για «ανόρθωση από τους “Ίωνες” της γλώσσας της πα-
λαιάς Ελλάδος». Διατυπωνόταν από το βρετανό στρατιωτικό ιερέα 
και λόγιο George Winnock, ο οποίος συνόδευσε την περίοδο αυτήν 
τα βρετανικά στρατεύματα στα Ιόνια νησιά. Ο λόγιος αυτός ήταν 
επηρεασμένος από την ανθρωπιστική κίνηση της εποχής στην Ευ-
ρώπη και στη χώρα του. Οι ιδέες του εναρμονίζονταν με τα κηρύγ-
ματα μιας ολιγάριθμης ομάδας λογίων του επτανησιακού και του 
ευρύτερου ελληνικού χώρου και Ελλήνων της Διασποράς, οι οποίοι 
διατύπωναν την άποψη για ανάγκη επιστροφής του νεότερου Ελ-
ληνισμού προς την αρχαία ελληνική γλώσσα. Προσεκτική μελέτη 
των κειμένων, που σχετίζονταν με προκηρύξεις διαγωνισμών για 
σύνθεση δοκιμίων από Επτανήσιους («Ίωνας») στη γλώσσα της 
«Παλαιάς Ελλάδος», οδηγούν σε συμπεράσματα, ήδη από το έτος 
1816, που υποδηλώνουν μια πολιτική που δικαιολογεί τις συνεχείς 
αναβολές για την καθιέρωση, ως επίσημης γλώσσας του «Ιονικού 
λαού», της ελληνικής10. 

Οι Βρετανοί ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν το θέμα της γρα-
πτής και της προφορικής χρήσης της εθνικής γλώσσας ως πρόβλη-
μα για τους Επτανήσιους και τη βρετανική διοίκηση. Ετίθετο μάλι-
στα αυτό πολύ πριν καταχωρηθεί μεταβατική διάταξη στο σύνταγ-
μα του έτους 1817, όπου διατύπωση για την αναγνώριση ως επίση-
μης γλώσσας της ελληνικής είχε περιλάβει ασαφείς φραστικές δια-
τυπώσεις που άφηναν περιθώρια αναβολών της. Η διατύπωση αυτή 
είχε ως εξής: 

«[…] ἀλλ’ ἐπειδή δέ νὰ ποβαίνει εὐχερές νά δοθῇ ἄμεσος ἐκτέλε-
σις εἰς προεκτεθείσαν διάταξιν, καθόσον αἱ ὑποθέσεις ἄπασαι τῆς 
πολιτείας διενεργήθησαν μέχρι τοῦδε ἰταλιστί κυρίως, διό ψηφίζε-
ται ὅτι αἱ ὑποθέσεις ἄπασαι διαρκούσης τῆς πρώτης βουλευτικῆς 
περιόδου θέλουσι διεξαχθεί ἰταλιστί, ἐξαιρουμένων ἐκείνων τῶν 
εἰρηνοδικείων, εἰς τά ὁποία ἐνδέχεται νά νομίσει ἴσως ἡ κυβέρνη-
σις ἀναγκαίαν τήν εἰσαγωγήν τής ἐθνικῆς γλώσσης, ὅπως ἐμψυ-
χώσῃ και διαδώσῃ αὐτήν»11.  

                                                                                                 

10. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, ό.π., σ. 210 κ.ε.  
11. Α.Ι.Γ. (Αρχείο Ιονίου Γερουσίας, Κέρκυρα), Σύνταγμα τοῦ 1817 τοῦ 
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Κατασκευάσθηκε, δηλαδή, ένα γλωσσικό πρόβλημα που στην 
πραγματικότητα δεν ήταν υπαρκτό για την πλειοψηφία της επτανη-
σιακής κοινωνίας, καθώς, άλλωστε, υπήρχε η δυνατότητα να επιλέ-
γεται κάθε φορά από τη βρετανική διοίκηση ένα μικρό τμήμα από 
την επτανησιακή κοινωνία, που γνώριζε να χειρίζεται την ιταλική 
για τη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας και τη λειτουργία των 
διαφόρων υπηρεσιών της ξένης διοίκησης. Την περίοδο αυτή δια-
πιστώνεται, όμως, ευρεία χρήση της ελληνικής γλώσσας, καθώς 
αυτή διδάσκεται εντατικά στα κρατικά και στα ιδιωτικά σχολεία 
όπως και με τους παραδοσιακούς τρόπους παροχής εκπαίδευσης 
(με δημόσιους ελληνοδιδασκάλους, οικοδιδασκάλους, κ.ά.)12. 

Ύστερα, μέρος από τα επιχειρήματα των Βρετανών στηρίζονταν 
στην έλλειψη δήθεν σχετικής «υπόληψης» της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας στην περιοχή, γι’ αυτό και τάσσονταν υπέρ της «ανόρθω-
σής» της. Με την άποψη αυτή όμως τασσόταν μικρότατο μέρος της 
ελληνικής λογιοσύνης της εποχής, που σχετιζόταν ελάχιστα με την 
επτανησιακή. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μικρή απήχηση που 
είχαν οι διαγωνισμοί με τα αθλοθετήματά τους για την «ανόρθωση 
της γλώσσας της «Παλαιάς Ελλάδος» κατά την περίοδο 1816-1819. 
Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι, ενώ οι σχετικοί διαγωνισμοί 
αναφέρονταν στη γλώσσα της Παλαιάς Ελλάδος», το σύνταγμα του 
έτους 1817 ανέφερε τον όρο «Ελληνική Γλώσσα», ο οποίος δεν 
ήταν ουδέτερος την εποχή αυτήν, αλλά φορτισμένος με την αρχαι-
οελληνική του σημασία. Αντίθετα, μεγάλο τμήμα της επτανησια-
κής κοινωνίας κατά την περίοδο αυτήν καθώς και επίσημα κείμενα 
                                                                                                                                                                                                                                              

Ἠνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων νήσων σύν τε τῇ Παρισινῇ συνθήκῃ τοῦ 1815 
καί ταῖς κατά καιρούς μεταρυθμίσεσιν ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ ἐξελληνισθέν ὑπό Σ. Ε. 
Λοβέρδου […] (άρθρ. 5). 

12. G. N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social History (1700-1863), 
(PhD Thesis, University of East Anglia, School of European History, 1981), Fac-
ulty of Arts, S. Saripolos’ Library, εκδ. National and Capodistrian University of 
Athens, Athens 1987 (επανέκδοση 2002), σσ. 297-334, και του ίδιου, «Συνθήκες 
υποδοχής του αλληλοδιδακτικού συστήματος εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο 
και στις παροικίες», Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Κύθηρα, 21-
25/5/2006), τόμ. ΙΙ.Β, εκδ. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα 2009, σσ. 
11-41. 
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της βρετανικής διοίκησης αναφέρονταν στον όρο «νεοελληνική», 
όρος που αυτήν την περίοδο ήταν προφανώς δόκιμος13. 

Η εμμονή σε μια αναγκαιότητα «ανόρθωσης της γλώσσας της 
Παλαιάς Ελλάδος» μετριάστηκε βαθμιαία, επειδή ο αντίκτυπος των 
κηρυγμάτων αυτών ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Ο ίδιος ο ιερέας και 
λόγιος Winnock αναθεώρησε αργότερα τις θέσεις του αυτές. Κα-
θώς οικειωνόταν με το χώρο που ζούσε, τον φιλοξενούσε και δρα-
στηριοποιόταν μέσα σ’ αυτόν, αναγνωρίζει ότι η χρήση της νεοελ-
ληνικής θα τον βοηθούσε να επεκτείνει τη δράση του καθώς και να 
επιτύχει προσωπικούς στόχους του στην Κέρκυρα και στα άλλα 
νησιά του Ιονίου. Η εκλογή του το έτος 1819, ως γραμματέα της 
«Βιβλικής Εταιρείας» της Κέρκυρας τού δίνει την ευκαιρία να υ-
πηρετήσει ευχερέστερα τους στόχους της βρετανικής «Βιβλικής 
Εταιρείας» στην περιοχή. Τώρα πιστεύει πως οι Έλληνες, υπό ορι-
σμένες προϋποθέσεις «θα ανύψωναν σιγά-σιγά τη γλώσσα τους σε 
βαθμό καθόλου ανάξιο των απαράμιλλων προγόνων τους». Ανα-
γνωρίζει στην εθνική τους γλώσσα μια «γοητευτική αφέλεια» και 
μια «παιχνιδίζουσα απλότητα», στοιχεία που αποδίδει τώρα στις 
πολιτισμικές δομές της κοινωνίας των νησιών. Η διαπίστωσή του 
αυτή στηριζόταν, κατ’ αυτόν, στο γεγονός ότι εμφιλοχωρούσαν σ’ 
αυτές «ισχυρά πνεύματα με ζωηρή και σπινθηροβόλα φαντασία ανά-
μεσα στις κατώτερες τάξεις»14.  

Η γενική όμως αναγνώριση της γλωσσικής πραγματικότητας του 
επτανησιακού πληθυσμού διακηρυσσόταν και εμπεδωνόταν πλέον, 
όλο και περισσότερο, από μια πλειάδα εγχώριων και ξένων συνερ-
γατών του κόμητα Frederick North Guilford. Η βρετανική πολιτι-
κή πρόσκαιρα γι’ αυτό ανακαθορίστηκε, λόγω και της δυναμικής 
παρουσίας του στο χώρο της Επτανήσου, για να αναπροσδιορισθεί 
όμως και πάλι αμέσως μετά το θάνατό του15. 
                                                                                                 

13. Τ.Ν.Α: C.O. 136, 522, Government Cazettes, ό.π., και Εμμ. Ν. Φραγκί-
σκος, ό.π., σσ. 210 κ.ε. 

14. Στο ίδιο. 
15. Από το διάλογο, που δημοσιεύεται και επιγράφεται «Γεωργός και Μετα-

πράτης», προβάλλεται η στάση της βρετανικής πολιτικής σχετικά με το πρό-
βλημα χρήσης της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα (Bλ. An Ionian, The Ioni-
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Κοινωνική, πολιτική και εθνική κινητοποίηση με υπόβαθρο τη 
γλωσσική πραγματικότητα της Επτανήσου 
Στο πλαίσιο μιας πολιτικής σκοπιμοτήτων της βρετανικής διοίκη-
σης εντασσόταν και η λειτουργία του τομέα της Δικαιοσύνης, τον 
οποίο εμφάνιζαν ωσάν να αντιμετώπιζε τα περισσότερα προβλήμα-
τα. Οι λειτουργοί της δικαστικής εξουσίας χειρίζονταν καλά την 
ιταλική γλώσσα. Κατά κανόνα είχαν φοιτήσει σε ιταλικά πανεπι-
στήμια και κυρίως στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πά-
δοβας. Το πρόβλημα, όπως αναφερόταν, εντοπιζόταν ακόμη και 
στις δυσκολίες χρήσης στα ελληνικά της νομικής ορολογίας. Αυτό 
όμως εν μέρει μόνο είχε κάποια δόση αλήθειας, λόγω των προσω-
πικών επιλογών των βρετανικών αρχών, και, ως συνέπεια αυτού, 
της απουσίας από τα πρόσωπα που επιλέγονταν ενός ευχερέστερου 
χειρισμού στα δικαστήρια και της ελληνικής γλώσσας. Είναι γνω-
στό ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η άσκηση της δικαστικής εξουσίας 
πραγματοποιείτο από ξένους, κυρίως Ιταλούς, αν και πολλοί έλλη-
νες δικαστές των δικαστηρίων των νησιών του Ιονίου είχαν λάβει 
την εγκύκλια μόρφωση, νεοελληνική και κλασική, τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο εξωτερικό. Κατά την περίοδο αυτή, που προκύ-
πτει από τους Επτανήσιους το πρόβλημα μη ικανοποίησης του ε-
θνικού αιτήματός τους για καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας ως 
επίσημης του κράτους, η σύνταξη των νομικών κωδίκων συνεχιζό-
ταν να διατηρείται στα ιταλικά μέχρι το έτος 1851. Μια κατάσταση 
που διαιωνιζόταν και που επηρέαζε δυσμενώς τη δικαστική χρήση 
της ελληνικής γλώσσας στα νησιά του Ιονίου16.  

                                                                                                                                                                                                                                              

an Islands: What they have lost and suffered under the thirty year’s administra-
tion of the Lord High commissioners sent to government them, London 1851 
(Φυλλάδιο που εναπόκειται στην: University of London Library, Senate 
House). Bλ. Γ. Χυτήρης, «Παρακωλύσεις και αντιτάξεις – οι δύσκολες μέρες 
του πανεπιστημίου της Κέρκυρας», ΔΑΕΚ 7 (1970), σσ. 94 κ.ε. 

16. Σ. Γρ. Λιμπεράτος, «Το δίκαιον στα Επτάνησα», στο: Επτάνησος – Α-
φιέρωμα στα εκατόχρονα της Ενώσεως 1864-1964 (εισαγωγή-επιμέλεια: Σπ. 
Μυλωνάς), Αθήνα 1964, σσ. 44 κ.ε., και Κ. Σολδάτος, ό.π., σσ. 98 κ.ε. βλ. Π. Δ. 
Γιωτόπουλος, «Οι Ιόνιοι ποινικοί Κώδικες», Πρακτικά Β΄ Πανιονίου Συνεδρίου, 
Κερκυραϊκά Χρονικά 13 (1967), σσ. 167-168. 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ 

150 

Η χρησιμοποιούμενη όμως από τον ελληνικό πληθυσμό ελληνι-
κή γλώσσα είχε στο «βιογραφικό» της από τις αρχές της βενετικής 
διοίκησης στα νησιά του Ιονίου μια πρακτική αναγκαιότητα, η ο-
ποία και συνιστούσε έναν από τους παράγοντες της ιστορικής της 
συνέχειας. Συγκεκριμένα τα δικαιοπρακτικού χαρακτήρα κείμενα, 
που σχετίζονταν με το έργο του νοταρίου της εποχής, γράφονταν 
κατά κανόνα στην ελληνική, και οι νοτάριοι χειρίζονταν καλά την 
ελληνική γλώσσα όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού 
πληθυσμού των νησιών σε όλη την περίοδο των δυτικών ευρωπαϊ-
κών κυριαρχιών στον Ιόνιο χώρο17. Ωστόσο, οι «βενετισμοί» και οι 
κάθε είδους ιταλισμοί καθώς και οι ποικίλες επιδράσεις της βενετι-
κής διαλέκτου στην ελληνική ήταν πραγματικότητα. Αυτό όμως δε 
θεωρείται ότι αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα. Άλλωστε διαπιστώ-
νονται και στον επτανησιακό χώρο τα αποτελέσματα μιας συγκυρί-
ας, που συνδέθηκε με μια οιονεί κοινή και ενιαία γλωσσική πρα-
κτική. Από την εποχή της λατινικής διείσδυσης στην Ανατολή βα-
σικές λειτουργικές ανάγκες της οικονομικής, επαγγελματικής και 
πολιτικής δραστηριότητας και επικοινωνίας στον ευρύτερο χώρο 
της Μεσογείου συμπληρώνονταν από τις ποικίλες αλληλεπιδρά-
σεις, που ανάγονταν στην ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Η δια-
μόρφωση μιας γλωσσικής πραγματικότητας, γνωστής ως lin-
guafranca, ήταν συνέπεια αυτών. Η κάθαρση της ελληνικής γλώσ-
σας από τους «βενετισμούς» και τις λοιπές επιδράσεις από τις άλ-
λες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες και τα ιδιώματα αυτών δεν μπο-
ρούσε φυσικά να πραγματοποιηθεί, να «εμψυχωθεί» όπως οι βρε-
τανικές αρχές επιζητούσαν, και η γλωσσική κατάσταση να βελτιω-
θεί με το να διαιωνίζεται ως επίσημη γλώσσα του «Ιονίου κρά-
τους» η ιταλική18. 

Η βρετανική πολιτική παρουσίαζε γι’ αυτό εμφανείς αντινομίες 
και αντιφάσεις. Το εμφανιζόμενο όμως ως πρόβλημα αναγνώρισης 
                                                                                                 

17. Τ.Ν.Α: C.O. 136/294, Papers relative to Russian Protection (1799-1805), 
Ν.Ε.Ι.Α.Κ. (Νοταριακά Έγγραφα Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων) περιόδου 1700-
1864 (αταξινόμητα).  

18. Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Λειτουργία του συστήματος μετρήσεων και μεθο-
δεύσεις κοινωνικής εκμετάλλευσης στα Επτάνησα», ό.π., σσ. 585-597.  
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της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας της διοίκησης φαινόταν ότι 
άρχιζε να οδηγείται στη λύση του από το έτος 1836. Τότε καθιερώ-
νεται στα κατώτερα μόνο δικαστήρια η χρήση της ελληνικής (προ-
αιρετική στα ποινικά και υποχρεωτική στα ειρηνοδικεία). Παράλ-
ληλα, οι βρετανικές αρχές αποφάσισαν να προκηρύξουν διαγωνι-
σμό για σύνταξη ενός ιταλο-ελληνικού νομοτεχνικού λεξικού για 
τη διευκόλυνση στα ελληνικά της δικαστικής λειτουργίας στο χώρο 
της Επτανήσου. Ο διαγωνισμός αυτός απέδωσε επτά λεξικά, πράγ-
μα που υποδήλωσε και στο υπόβαθρο της νομικής ορολογίας μια 
εκτεταμένη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Παρόλα αυτά η ανα-
γνώριση, ως επίσημης της ελληνικής γλώσσας στη διοίκηση, καθυ-
στερούσε. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας σε όλο το φάσμα της 
δικαστικής λειτουργίας θα ολοκληρωθεί τελικά με έκδοση απόφα-
σης για την αναγνώριση της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας της 
διοίκησης μόλις το έτος 184919. 

Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι προσεκτική μελέτη των 
ελληνικών κειμένων δικαστικού αλλά και διοικητικού ενίοτε περιε-
χομένου, που διασώζονται στα ιστορικά αρχεία του εξωτερικού, 
των νησιών του Ιονίου και αλλού, φανερώνει μια δικαστική και 
διοικητική χρήση της ελληνικής γλώσσας ευχερή. Αυτή η ευχέρεια 
χρήσης της οπωσδήποτε δεν μπορούσε να προβάλει σε τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα (1817 κ.εξ.). Το ίδιο παρατηρείται και με τα α-
ντίστοιχα κείμενα που σχετίζονται με τα κατώτερα δικαστήρια ήδη 
από το έτος 1836, περίοδο που διατυπώνονταν οι έντονες αντιδρά-
σεις της ξένης διοίκησης. Η περίπτωση αυτή αποκαλύπτει από μό-
νη της μια πολιτική διαφορετική από τον προβαλλόμενο δημόσια 
προβληματισμό των βρετανικών αρχών, για μια δήθεν «πολλά 
διεφθαρμένη» ελληνική γλώσσα και γι’ αυτό, κατά τις διακηρύξεις 
αυτών, της ανάγκης να προηγηθεί η «ανόρθωση της γλώσσας της 
                                                                                                 

19. Λ. Χ. Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήνα 1955, σσ. 243, και Α. Δ. Μα-
γκλάρας, «Η διδασκαλία του δικαίου στην Ιόνιο Ακαδημία», Κερκυραϊκά Χρο-
νικά 26 (1982), σσ. 130-140. Βλ. Κ. Μαχαίρας, Λευκάς και Λευκάδιοι επί Αγγλι-
κής Προστασίας (1810-1864), Κέρκυρα 1940, σσ. 119-120. Πβλ. Α.Ι.Γ., φ. Εκ-
παιδευτικά, Κ. 22, Καραβία Ιθακήσιου, Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν περιέχον 
τα νομικάς λέξεις και εκφράσεις…, Εν Λευκάδι 1856 (χφ. 424). 
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Παλαιάς Ελλάδος» και μετά να ακολουθήσει η αναγνώριση της ελ-
ληνικής ως επίσημης γλώσσας της διοίκησης20. 

Ένας άλλος τομέας των ανθρωπίνων σχέσεων και των διοικητι-
κών αναγκών του ελληνικού πληθυσμού, που καλυπτόταν από τη 
γραπτή και προφορική χρήση της ελληνικής γλώσσας, ήταν η Εκ-
κλησία. Είναι φυσικό να μη συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν τη διαδι-
κασία μόνον η επίσημη αλληλογραφία της ξένης διοίκησης με την 
τοπική ηγεσία του ορθόδοξου κλήρου. Αποκαλυπτικά είναι τα σω-
ζόμενα ληξιαρχικά βιβλία καθώς και κάθε είδους εκκλησιαστικά έγ-
γραφα των επισκοπών, των ενοριών, η αλληλογραφία της τοπικής 
ηγεσίας και άλλων προσωπικοτήτων της Επτανήσου με παράγοντες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και με τον 
Πατριάρχη ή έγγραφα που σχετίζονται με το έργο της Εκκλησίας 
στο χώρο της εκπαίδευσης και με τη γενικότερη λαϊκή επικοινωνία 
του εκκλησιαστικού κλήρου. Παραβολή των γραπτών μαρτυριών 
που αναφέρθηκαν, όπως νοταριακά κείμενα και κάθε είδους δικαιο-
πρακτικά έγγραφα, ληξιαρχικά βιβλία και άλλα εκκλησιαστικά έγ-
γραφα με τα αντίστοιχα του τουρκοκρατούμενου ελληνικού χώρου 
οδηγούν στη διαπίστωση μιας παράλληλης και αβίαστης χρήσης της 
ελληνικής γλώσσας στον ελληνικό χώρο, εκτός από διαφορές στα 
τοπικά ιδιώματα21.  

Μια ειδική έρευνα, που να στηρίζεται σε στατιστικά δεδομένα 
αλφαβητισμού των ελληνικών πληθυσμών των νησιών του Ιονίου, 
ίσως φέρει στο φως όχι ευκαταφρόνητα στοιχεία. Θα γνωρίσουμε 
έτσι την έκταση της εκπαιδευτικής και της πνευματικής δραστηριό-
τητας στην περιοχή καθώς επίσης και το ποσοστό αναλφαβητι-
σμού. Σύγκριση μάλιστα με την πολιτική δύναμη που την «προστά-
τευε» είναι ευχερής, αφού υφίστανται στατιστικά δεδομένα για την 

                                                                                                 

20. Τ.Ν.Α.: C.O. 136, 522 Gonernment Cazettes, ό.π. 
21. Βλ. εκδεδόμενα κείμενα για την εκπαίδευση και την εκκλησία κατά την 

περίοδο 1824-1864 από τον Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη ως: «Πνευματική ζωή στα 
Επτάνησα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας και αστική ιδεολογί-
α», στο: Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, Κεντρ. διάθεση 
εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 2004, σσ. 229-
473.  
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αντίστοιχη περίοδο στην Αγγλία, που θα έδειχναν ενδεχομένως ότι 
οι ελληνικοί πληθυσμοί, ως προς τα ποσοστά αναλφαβητισμού 
τους, δεν υπολείπονταν έναντι των κατακτητών τους. Η εισαγωγή 
και η χρήση, κατά την άποψη των βρετανικών αρχών, της ιταλικής 
γλώσσας από τη Βενετία, υπήρξε ο ανασταλτικός παράγοντας για 
την αβίαστη εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα. Υπό τις 
συνθήκες όμως αυτές δε θα έπρεπε και να εμφανιστεί η ανάπτυξη 
των ελληνικών γραμμάτων και των τεχνών και άλλων ποικίλων 
κλάδων του επιστητού στον επτανησιακό χώρο κατά τον τρέχοντα 
19ο αιώνα22. 

Οι θέσεις της βρετανικής πολιτικής σχετικά με τις αναβολές ανα-
γνώρισης της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης και για αποκλειστική 
χρήση της από τη διοίκηση δε γίνονταν αποδεκτές από την επτανη-
σιακή διανόηση, την εκπαιδευτική κοινότητα και από τις άλλες 
πνευματικές και πολιτικές προσωπικότητες της εποχής. Η πολιτιστι-
κή και εκπαιδευτική δραστηριότητα της περιοχής αποδείκνυαν το 
αντίθετο από τις επίσημες θέσεις της βρετανικής διοίκησης για τη 
γλώσσα. Μια σειρά από ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες 
συνδέθηκαν με την ίδρυση ακαδημιών, σχολείων και για τις τρεις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, ιδιωτικών και δημόσιων βιβλιοθηκών, τυπο-
γραφείων, εταιριών και συλλόγων, επιστημονικών, λογοτεχνικών, 
αναγνωστικών, θεατρικών, καλλιτεχνικών, φιλαρμονικών, φιλολογι-
κών λεσχών, δημοτικών θεάτρων, εκδόσεις φιλολογικών και πολιτι-
κών εφημερίδων και περιοδικών καθώς και «Εταιρείας επί προαγω-
γή της ελληνικής γλώσσας» ήδη από το έτος 1816. Οι Εταιρείες, 
π.χ., Γραμμάτων της Κέρκυρας, όπως της Φιλαναγνωστικής και της 
Αναγνωστικής, αποφάσισαν από το έτος 1849 να πραγματοποιού-
νται οι συζητήσεις των μελών τους κατά τις συνεδριάσεις στην ελ-
ληνική γλώσσα.  

Η Αναγνωστική Εταιρία, με πρόεδρο τον Πέτρο Βράιλα-Αρμε-
νη, είχε αποφασίσει, αμέσως μετά την αναγνώριση της ελευθεροτυ-
πίας να δέχεται «πάσας τάς μελλούσας ἐφημερίδας τῆς Ἑπτανήσου 
διά νά ἐμψυχωθῇ ὁ νέος θεσμός και να αὐξηθῇ ὁ ἀριθμός τῶν ἐφη-

                                                                                                 

22. Λεοντσίνης, «Πνευματική ζωή και αστική ιδεολογία», ό.π., σσ. 497-558. 
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μερίδων, λόγω τῶν ἐπελθουσῶν μεταβολῶν ἐν Εὐρώπῃ…»23.  
Οι πρωτοβουλίες στελέχωσης των ιδρυμάτων αυτών καθώς και 

τα ίδια τα μέλη, που συσσωματώνονταν σ’ αυτά, προέρχονταν κατά 
κανόνα από Επτανήσιους που είχαν λάβει την εγκύκλια μόρφωσή 
τους στο χώρο της Επτανήσου ή και στο εξωτερικό. Πρωτοβουλίες 
προσωπικοτήτων προς την κατεύθυνση αυτή εμφανίζονταν ήδη 
από την ύστερη περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού (1774-
1821 περίπου), καθώς ενέτασσαν στην πνευματική κίνηση της πε-
ριοχής τη σχετική δραστηριότητα για μια συστηματική διδασκαλία 
της εθνικής γλώσσας και άμεση αναγνώρισή της, ως επίσημης του 
«Ιονίου Κράτους», με στόχο τη χρήση της από τις υπηρεσίες της 
διοίκησης24. 

Στο πλαίσιο αυτό των σχετικών πιέσεων και αντιστάσεων του 
επτανησιακού πληθυσμού ερμηνεύεται η χωρίς τεκμηρίωση κατα-
χώριση μεταβατικών διατάξεων στο σύνταγμα του 1817 (άρθρα 4 
και 5) όπως και οι δικαιολογίες των βρετανικών αρχών για την α-
ναβολή ενεργοποίησης του σχετικού άρθρου του συντάγματος. Οι 
δικαιολογίες αυτές στοιχειοθετούσαν όμως μια άλλη πραγματικό-
τητα. Κατά την περίοδο αυτή η σχετική δραστηριότητα των Επτα-
νησίων είχε αρχίσει να αναγνωρίζεται καθαρά ως εθνική κινητο-
ποίηση των κατοίκων (Επτάνησος Πολιτεία, συμμετοχή των Επτα-
νησίων στην Ελληνική Επανάσταση και Ριζοσπαστικός Αγώνας). 
Διατυπώνεται με έμφαση η κοινή διαπίστωση από τον επτανησιακό 
πληθυσμό ότι υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις για μια «ἀποκλει-
στική χρήση τῆς ἐθνικῆς γλώσσας εἰς ὅλους τούς κλάδους τῆς κυβερ-
νήσεως» και η βραδύτητα αυτή, όπως διακήρυσσαν, συστοιχούσε 
«προς το ἐθνικόν πνεῦμα και τάς δικαίας ἀπαιτήσεις και τάς ἀνάγκας 

                                                                                                 

23. Αγάθη Νικοκάβουρα, «Η ελευθεροτυπία στα Επτάνησα και η Αναγνω-
στική Εταιρία Κέρκυρας», ΔΑΕΚ 9 (1972), σ. 49. Πβλ. Λεοντσίνης, «Πνευμα-
τική ζωή στα Επτάνησα και αστική ιδεολογία», ό.π., και Κ. Σολδάτος, ό.π., σσ. 
99 κ.ε. Πβλ. Γ. Θ. Ζώρας, «Ποίησις και Πεζογραφία της Επτανήσου», Βασική 
βιβλιοθήκη 14, Αθήνα 1958, σσ. 20 κ.ε. Πβλ. Ανωνύμως, «Η Εθνική γλώσσα», 
εφ. «Πατρίς» (παράρτημα του φ. α΄), Κέρκυρα, 15 Ιανουαρίου 1849. 

24. Στο ίδιο. 
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τοῦ λαοῦ τῆς Ἑπτανήσου»25. Στη δικαιολογία των βρετανικών αρ-
χών για την απουσία, δήθεν, της αναγκαίας εθνικής υποδομής ορ-
θωνόταν η κινητοποίηση του εγχώριου ελληνικού πληθυσμού, η 
οποία και παρουσιαζόταν με αποδεικτικά και εξόχως πειστικά επι-
χειρήματα. Στη βραδύτητα αυτής και στα προσκόμματα των βρετα-
νικών αρχών αντιπαρατίθετο η πραγματικότητα. Τονιζόταν ότι δεν 
υφίστατο πρόβλημα επαρκούς αντιμετώπισης των εμφανιζόμενων 
ως ανυπέρβλητων δυσκολιών, κυρίως σε ό,τι αφορά στην εξασφά-
λιση του εγχώριου ανθρωπίνου δυναμικού για να χειρίζεται στις 
διοικητικές υπηρεσίες την ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι βου-
λευτές των κομμάτων (Μεταρρυθμιστές, Ριζοσπάστες) χαρακτήρι-
ζαν την ελληνική γλώσσα expressis verbis «εθνική» και ενέτασσαν 
στο πρόγραμμα, που έθεταν επιτακτικά υπόψη των εκλογέων τους, 
την επίλυση και του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο του πανεθνικού 
αιτήματος της Ένωσης, το οποίο θεωρούσαν ως αναπόσπαστα συν-
δεδεμένο και με το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας26. «Ὁ ἧχος τῆς 
φίλης ἑλληνικῆς φωνῆς εἰς τα ὧτα τῆς ἐνθουσιώδους νεολαίας τῆς 
Ἰονίου Ἀκαδημίας». 

Οι γραπτές αναφορές και οι παραστάσεις προς τις επιμέρους 
διοικητικές αρχές και τη βρετανική ηγεσία πραγματοποιούνταν, 
κυρίως ύστερα από συλλογική κινητοποίηση και εκπροσώπηση κα-
θώς και με μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Στην περιοχή της εκπαί-
δευσης τονιζόταν με έμφαση ότι ήταν αναγκαίο να πραγματοποιεί-
ται η διδασκαλία σε όλα τα «εκπαιδευτικά καταστήματα» στα ελ-
ληνικά. Το αίτημα εστιαζόταν κυρίως στην Ιόνιο Ακαδημία, όπου 
οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν σε πολλές περιπτώσεις στην ι-
ταλική, και για ορισμένες μάλιστα σχολές, όπως στην Ιατρική και 
                                                                                                 

25. Α.Ι.Γ., φ. 82, Α΄ Σύνοδος Θ΄ Βουλής 1850 (Νομοσχέδιον περί ταχείας και 
ἀποκλειστικῆς χρήσεως τῆς ἐθνικής γλώσσας παρά πάσαις ταῖς ἀρχαῖς τοῦ Κρά-
τους). 

26. Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενέστατης Νομοθετικής Συνελεύσεως 
του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων κατά την τέταρτην Συνέλευσιν της 
όγδοης Γερουσίας, Κέρκυρα εν τη τυπογραφία της Κυβερνήσεως 1849, passim. 
Βλ. Η. Ζερβός-Ιακωβάτος, «Η επί της Αγγλικής Προστασίας Επτάνησος Πολι-
τεία και τα κόμματα», Πρακτικά Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (1965), σσ. 34 κ.ε. 
Αγάθη Νικοκάβουρα, ό.π, σσ. 32 κ.ε. και Κ. Μαχαίρας, ό.π., σσ. 114-133. 
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στη Νομική, υφίστατο και σχετική δέσμευση των διοικητικών και 
των εκπαιδευτικών αρχών. Το έτος, π.χ., 1849 στον Σπύρο Αρβανι-
τάκη, Καθηγητή της παθολογίας στην Ιόνιο Ακαδημία, χορηγείται 
άδεια να διδάξει το μάθημά του στα ελληνικά, ενώ παράλληλα ανι-
χνεύονται παραστάσεις προς τη διοίκηση και γράφονται υπομνήμα-
τα των φοιτητών της Ιονίου Ακαδημίας για την αναγκαιότητα απο-
κλειστικής χρήσης της ελληνικής γλώσσας κατά τη διδασκαλία27.  

Το φοιτητικό αίτημα διαπιστώνεται ότι είναι απαίτηση και του 
ευρύτερου πνευματικού χώρου της Κέρκυρας καθώς και των ίδιων 
των καθηγητών της Ακαδημίας. Στην εφημερίδα «Πατρίς» χαρα-
κτηριστικά αναγράφεται: 

«Ὁ κ. Σπ. Αρβανιτάκης καθηγητής ἐν τῇ ἰατρικῇ τοῦ Πανεπιστη-
μίου σχολῇ, λαβών παρά τῆς Βουλής την ἄδειαν να παραδώσῃ τά 
μαθήματά του εἰς την ἡμετέραν ἐθνικήν γλώσσαν, ἤρχισε προχθές 
την χρήσιν αυτῆς με μεγίστην τῶν μαθητῶν του ἀγαλλίασιν και 
εὐχαρίστησιν τοῦ κοινοῦ και τῶν ὀμοεθνῶν του. Ἀνέκφραστος 
εἶναι ἡ ἐντύπωσις ἥν ἔκαμεν ὁ ἦχος τῆς φίλης Ἑλληνικῆς φωνῆς 
εἰς τά ὦτα τῆς ἐνθουσιώδους νεολαίας μας. Μετά τό μάθημα, εἷς 
τῶν φοιτητῶν ἐγείρεται και ἐκφωνεῖ αὐτoσχέδιον λογίδριον […] 
διά ἔνθερμα ἐθνικά αἰσθήματα, τά ὁποῖα τρέφει, καί διά τάς γεν-
ναίας και καρτερικάς προσπαθείας, τάς ὁποίας ἔδειξεν ἐκ τῆς 
πρώτης ἡμέρας, κάθ’ ἥν ἡ ἰατρική ἡμῶν σχολῆ ἐσυστήθη, ὅπως 
ἀπολάβωμεν την ἀνάκτησιν εἰς την Ἀκαδημίαν ταύτην τοῦ ἀνη-
λεῶς καταπατούμενου δικαιώματος τῆς ἐθνικής ἡμῶν γλώσσης»28. 

Η κίνηση για τη γλώσσα καθώς και για την καθιέρωσή της σε όλες 
τις λειτουργίες του κράτους εντάθηκε με το Ριζοσπαστικό κίνημα. 
Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αποφασιστικών ζυμώσεων του ε-
πτανησιακού πληθυσμού για έναρξη χρήσης της ελληνικής από το 
γραφειοκρατικό μηχανισμό της διοίκησης (1843 κ.ε.) τα κείμενα 

                                                                                                 

27. Σπ. Βλαντής, ό.π., σσ. 138 κ.ε., και Κ. Σολδάτος, ό.π., σσ. 98 κ.ε. Πβλ. 
Ανωνύμως, «Η εθνική γλώσσα», εφ. Πατρίς, ό.π., και Γ. Δ. Μεταλληνός, «Η 
Ιόνιος Ακαδημία», Παρνασσός ΚΓ΄ (1981), σσ. 341 κ.ε. 

28. Εφ. «Πατρίς», αρ. 19, έτος Β΄, 21 Μαΐου 1849 (Παράρτημα, σ. 98). Πβλ. 
Γ. Σ. Πιέρης, «Σπύρος Αρβανιτάκης, ένας Κερκυραίος αγωνιστής του 19ου αιώ-
να», ΔΑΕΚ 13 (1976), σ. 23. 
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των σχετικών υπομνημάτων προς τη βρετανική ηγεσία φέρουν κα-
τά κανόνα τις υπογραφές των γνωστών προσωπικοτήτων της Κέρ-
κυρας καθώς και ενός ευρύτερου φάσματος επιστημόνων όλων των 
κλάδων. Προσεκτική παρατήρηση των ελληνικών κειμένων της 
διοίκησης και των υπηρεσιών αυτής, που παραδίδονται μετά την 
καθιέρωση ως επίσημης γλώσσας της ελληνικής (1852 περίπου και 
εξής), αποδεικνύει ότι αυτά διαθέτουν, όπως και των δικαστικών 
υπηρεσιών αρτιότητα. Η κοινωνική, η εθνική, η πολιτική και η πο-
λιτιστική δραστηριότητα του επτανησιακού πληθυσμού κατά την 
περίοδο αυτή συνδέθηκε με την άρνηση της βρετανικής ηγεσίας να 
αντιμετωπίσει από την αρχή ρεαλιστικά το αίτημα για καθιέρωση 
της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας της διοίκησης. Γενικά, η άπο-
ψη των βρετανικών αρχών για «ανόρθωση της γλώσσας της Πα-
λαιάς Ελλάδος» είχε εφευρεθεί ως άλλοθι με στόχο την πρόκληση 
εντυπώσεων και την απομάκρυνση από μια πολύ συγκεκριμένη, ως 
προς αυτό, νεοελληνική πραγματικότητα και εθνική κινητοποίηση. 

Καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της εξέλιξης αυτής απε-
τέλεσε η έκταση της εθνικής δραστηριότητας των Επτανησίων κα-
τά την Ελληνική Επανάσταση και κατά την περίοδο του Ριζοσπα-
στικού αγώνα αυτών. Στο πλαίσιο αυτό του Ριζοσπαστικού Κινήμα-
τος και της κινητοποίησης παράλληλα του πνευματικού και επιστη-
μονικού δυναμικού της Επτανήσου και των καθηγητών της Ιονίου 
Ακαδημίας, προέβαλε η κάμψη της βρετανικής ηγεσίας. Αντιμετώ-
πισε αυτή, ως προς το θέμα αυτό, και τις επίσημες θέσεις των εκ-
προσώπων του κόμματος των Μεταρρυθμιστών, οι οποίοι μαζί με 
τους Ριζοσπάστες διακήρυτταν ότι η ελευθερία και η γλώσσα είναι 
στοιχεία που δεν αποχωρίζονταν. Η αποκλειστική χρήση της εθνικής 
γλώσσας σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης του «Ιονίου Κρά-
τους», επαναλάμβαναν συνεχώς, συστοιχεί: «προς το ἐθνικόν πνεύ-
μα, τίς δίκαιες ἀπαιτήσεις καί τις ἀνάγκες τοῦ λαοῦ τῆς Ἐπτανήσου»29.  

Η κινητοποίηση αυτή, κοινωνική, πολιτική και πρωτίστως εθνι-
                                                                                                 

29. Βλ. σειρά άρθρων στην εφ. «Πατρίς», που αναφέρονται στην ελευθερία 
του λόγου και στη χρήση της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα (Αρχείο Βι-
βλιοθήκης Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας). Πβλ. Αγάθη Νικοκάβουρα, Ο 
Ανδρέας Μουστοξύδης και η παιδεία, Κέρκυρα 1965, σσ. 83 κ.ε. 
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κή, εξεταζόμενη στο σύνολό της, εκτιμάται ως μια από τις κύριες 
παραμέτρους του εθνικού κινήματος των Επτανησίων υπό το καθε-
στώς και το σύστημα διοίκησης της «Βρετανικής Προστασίας»30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ιόνιος Ακαδημία, τέλη 19ου αιώνα  
(C. F. Woolson, Mentone, Cairo and Corfu, 1896) 

.

                                                                                                 

30. Τα τοπικά ιστορικά και ιδιωτικά αρχεία των νησιών του Ιονίου όπως και 
εκείνα του Αποικιακού Αρχείου του Λονδίνου (Τhe Νational Αrchives: Coloni-
al Office) και του Υπουργείου των Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας (Foreign Of-
fice: F.O.) προσφέρουν αρκετή πληροφόρηση αναφορικά με τη χρήση της ελ-
ληνικής γλώσσας από τους εγχώριους ελληνικούς πληθυσμούς των νησιών και 
με τις εμμονές της ξένης διοίκησης στη χρήση της ιταλικής γλώσσας (Πβλ. εκ-
θέσεις αποστολής στο Λονδίνο ερευνητών του Κέντρου Ερεύνης του Νεωτέρου 
Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών αναφορικά με μικροφωτογραφήσεις εγ-
γράφων του Foreign Office, που αφορούν στη νεότερη ελληνική ιστορία). 
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ΝΙΚΙΑΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ 

Επτάνησος, ο δρόμος προς την Ελευθερία 

Συμπληρώθηκαν, φέτος, 150 χρόνια από την ένωση της Επτανήσου 
με το, τότε, Βασίλειο της Ελλάδος, που συντελέστηκε στις 21 Μαΐ-
ου 1864. Προηγήθηκε μία μακρόχρονη διαδρομή κατοχών, αγώ-
νων, διωγμών, εξοριών, αλλά και διεθνών ανακατατάξεων και δι-
πλωματικών ελιγμών, η προσέγγιση της οποίας προϋποθέτει συνο-
πτική αναφορά, αφ’ ενός στην ιδιαιτερότητα της ιστορικής διαδρο-
μής της Επτανήσου, αφ’ ετέρου στη στρατηγική της σημασία κατά 
την εποχή της ιστιοφόρου ναυτιλίας.  

Ως προς την ιδιαιτερότητα της ιστορικής διαδρομής 
Η Επτάνησος υπήρξε το μόνο τμήμα του Ελληνισμού που δεν υπέ-
κυψε στις επεκτατικές τάσεις των Οθωμανών. Ήδη από τον 11ο αι-
ώνα τα νησιά, που υπαγότανε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υφί-
στανται επιδρομές και καταλαμβάνονται, για μικρότερα ή μεγαλύ-
τερα διαστήματα, από διάφορους Φράγκους ηγεμόνες. Από τα τέλη 
του 14ου και στη διάρκεια του 15ου αιώνα, περιέρχονται σταδιακά 
στην κυριαρχία της Βενετίας, εκτός από τη Λευκάδα, η οποία το 
1479 καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, για να περιέλθει στους 
Βενετούς το 1684. Το 1571 η Επτάνησος διασώθηκε χάρη στη νίκη 
του χριστιανικού στόλου κατά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου και το 
1715 διασώθηκε χάρη στις νίκες του πρίγκιπος Ευγενίου της Σαβο-
ΐας στη Σερβία, οι οποίες προκαλέσανε την αποχώρηση των Τούρ-
κων από την πολιορκία της Κέρκυρας.  

Η βενετοκρατία διήρκεσε ως το 1797, όταν τα νησιά κατελήφ-
θησαν από τους Γάλλους Δημοκρατικούς του στρατηγού, ακόμα, 
Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Το 1799, ωστόσο, η κυριαρχία πέρασε 
στους Ρωσοτούρκους υπό τον ναύαρχο Θεόδωρο Ουσακώφ και το 
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1800 προέκυψε η «Επτάνησος Πολιτεία», φόρου υποτελής στο 
Σουλτάνο, υπό την προστασία του Τσάρου. Η «Επτάνησος Πολι-
τεία» αποτέλεσε την πρώτη μορφή ημιανεξάρτητης ελληνικής επι-
κρατείας, μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 
1807, όμως, η Επτάνησος Πολιτεία κατελήφθη ξανά από τα γαλλι-
κά στρατεύματα του αυτοκράτορος τώρα Ναπολέοντος, για να πε-
ράσει, σταδιακά, στα χέρια των Άγγλων κατά το διάστημα 1809-
1814. Το 1815, με τη Συνθήκη των Παρισίων δημιουργήθηκε η δεύ-
τερη μορφή ημιαανεξάρτητης ελληνικής επικρατείας με την ονομα-
σία «Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων», υπό την «άμεσον και 
αποκλειστικήν προστασίαν», ουσιαστικά επικυριαρχία της Μεγάλης 
Βρετανίας, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1864∙ τυπικά επί 50, ουσια-
στικά επί 55 χρόνια.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Επτάνησος, επί 4 περίπου αιώνες, πα-
ραμένει υπό εναλλασσόμενη ευρωπαϊκή κυριαρχία και αποτελεί το 
μόνο τμήμα του ελληνισμού που μετέχει, έστω μεθοριακά, στις ευ-
ρωπαϊκές ιστορικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις. Α-
ξιοσημείωτο είναι ότι ο πληθυσμός, ο οποίος στις αστικές περιοχές 
συντίθεται κυρίως από εποίκους (Ιταλούς αριστοκράτες, Αλβανούς 
πολέμαρχους, Κρητικούς μετά την πτώση του Χάνδακα, Πελοπον-
νήσιους και Ηπειρώτες φυγάδες των διωγμών της τουρκοκρατίας), 
διαμόρφωσε και διατήρησε ελληνική συνείδηση και ελληνικό αυ-
τοπροσδιορισμό. Και αυτό, παρά την καθιέρωση της ιταλικής 
γλώσσας στη διοίκηση ή στην απονομή της δικαιοσύνης, και την 
επικράτησή της στους κύκλους της άρχουσας τάξης∙ φαινόμενο το 
οποίο διατηρήθηκε εν μέρει και κατά τον 19ον αιώνα, εξαιτίας των 
σπουδών της επτανησιακής νεολαίας σε Ιταλικά Πανεπιστήμια, 
Ωδεία ή καλλιτεχνικά εργαστήρια. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφω-
ση ελληνικής συνείδησης, έπαιξε ή σχεδόν απόλυτη επικράτηση 
της ορθόδοξης θρησκείας, που οφειλόταν εν πολλοίς στην εύνοια 
των ενετικών αρχών, λόγω της διαχρονικής πολιτικής αντιπαράθε-
σης της Βενετίας προς το Παπικό Κράτος. 
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Ως προς τη στρατηγική σημασία της Επτανήσου κατά την  
εποχή της ιστιοφόρου ναυτιλίας.  
Από τα μέσα ήδη του 15ου αιώνα, η Βενετία είχε θεμελιώσει την 
εμπορική της κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μία σειρά 
ναυτικών βάσεων σε ελληνικά εδάφη, απαραίτητων για την κωπή-
λατη ναυτιλία της εποχής (Επτάνησος, Μεθώνη, Κορώνη, Μονεμ-
βασία, Κρήτη, Κύπρος). Το 1669, μετά την πτώση της Κάντιας 
(του σημερινού Ηρακλείου), οι βάσεις της είχαν περιορισθεί στην 
Επτάνησο, οι οποίες όμως την εποχή εκείνη ήταν επαρκείς, καθώς 
η ναυτιλία είχε πλέον εξελιχθεί σε ιστιοφόρο. Η στρατηγική ματιά 
του Ναπολέοντα, μετά την κατάλυση της Ενετικής Δημοκρατίας, 
εντόπισε άμεσα τη σημασία των επτανησιακών βάσεων. Στις 16 
Δεκεμβρίου 1797 γράφει, μεταξύ άλλων, στο Παρισινό Διευθυντή-
ριο: «Τα νησιά Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, είναι για εμάς πιο 
ενδιαφέροντα από ολόκληρη την Ιταλία».1 Η στρατηγική σημασία 
των επτανησιακών βάσεων οδήγησε, όπως είδαμε, στη διάρκεια 
του πρώτου ημίσεως του 19ου αιώνα, στον ανταγωνισμό των ευρω-
παϊκών δυνάμεων επικυριαρχίας στο Ιόνιο, που κατέληξε στην 
55χρονη αγγλοκρατία.  

Η Συνθήκη των Παρισίων του 1815 προέβλεψε ότι το νέο κρά-
τος των «Ηνωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων», θα ρύθμιζε 
την εσωτερική του οργάνωση με την έγκριση της προστάτιδος Με-
γάλης Βρετανίας και θα είχε ως επίσημο δόγμα την Ορθοδοξία. 
Πρώτος ύπατος αρμοστής διορίστηκε, στις 16 Φεβρουαρίου 1816, 
ο διοικητής των αγγλικών μεσογειακών δυνάμεων σερ Τόμας 
Μαίτλαντ, ο οποίος φθάνοντας στην Κέρκυρα, έδωσε αμέσως δείγ-
ματα του αποφασιστικού και αυταρχικού χαρακτήρα του. Κατ’ αρ-
χήν, διόρισε στη Γερουσία πρόσωπα της εμπιστοσύνης του και άλ-
λαξε τα προσόντα εκλογιμότητας, ώστε να σχηματισθεί Συντακτική 
Συνέλευση υποταγμένη στη θέλησή του. Τα μέλη της ονομάστηκαν, 
ειρωνικά, από τους Επτανήσιους «κομεστάδες», από τη στερεότυπη 
κατάφαση «come sta» («όπως έχει»), με την οποία επικύρωναν τα 
                                                                                                 

1. Ermanno Conte Lunzi, Storia delle Isole Ionie sotto il regimento dei re-
pubblicani francesi, Venezia 1860, σ. 7. 
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προτεινόμενα από τον Ύπατο Αρμοστή άρθρα του Συντάγματος.  
Το Σύνταγμα του Μαίτλαντ, του 1817, ήταν αποικιοκρατικό 

και αντέφασκε προς τη Συνθήκη των Παρισίων, καθώς αναιρούσε 
στην ουσία την αρχή της ανεξαρτησίας των Ιονίων Νήσων. Ο Άγ-
γλος Ύπατος Αρμοστής εξέλεγε τους Γερουσιαστές από τα μέλη 
της Βουλής και διατηρούσε τον έλεγχο της λεγομένης Υψηλής (δη-
λαδή πολιτικής) Αστυνομίας.  

Η αγγλική πολιτική μέχρι το 1826 αντιμετώπισε την Ελληνική 
Επανάσταση εχθρικά και ο Μαίτλαντ προχώρησε σε διωγμούς και 
σε δημεύσεις περιουσιών των Επτανησίων που είχαν εμπλακεί στον 
απελευθερωτικό αγώνα.  

Τον Μαίτλαντ διαδέχτηκε το 1824 ο στρατηγός σερ Φρέντερικ 
Άνταμ. Ο τελευταίος χωρίς παρεκκλίσεις νοοτροπίας, καθιέρωσε η-
πιότερους τόνους. Η μεταστροφή της πολιτικής της κυβερνήσεως 
Κάννιγκ, επιπλέον, του επέτρεψε το 1826 να άρει τα μέτρα κατά 
των υποστηρικτών της ελληνικής παλιγγενεσίας. Στο ενεργητικό 
του καταγράφεται επίσης η ίδρυση, το 1824, της Ιονίου Ακαδημίας, 
χάρη στον φιλέλληνα λόρδο Γκίλφορδ. Η Ιόνιος Ακαδημία δεν υ-
πήρξε απλώς η πρώτη ανωτάτη νεοελληνική σχολή∙υπήρξε φορέας 
πολιτισμού και ιδεών, με επίκεντρο την ιστορία και τις αξίες του 
ελληνισμού.  

Στη διάρκεια της πενηντάχρονης αγγλικής προστασίας η οικο-
νομία της Επτανήσου γνώρισε διακυμάνσεις και ανακατατάξεις. Οι 
μεγαλογαιοκτήμονες του βενετσιάνικου Libro d’oro, μη θέλοντας 
να αλλάξουνε το επίπεδο του τρόπου ζωής τους, μετά την κρίση 
της σταφίδας και με τη βοήθεια της τοκογλυφίας, αγγίξανε τα όρια 
της πτώχευσης. Τα αγγλικά βιομηχανικά προϊόντα και οι επενδύ-
σεις αγγλικών κεφαλαίων δημιούργησαν ανάπτυξη, αλλά ταυτό-
χρονα έπληξαν την ντόπια βιοτεχνία, το εξαγωγικό εμπόριο και την 
ιόνια εμπορική ναυτιλία. Η Ιονική Τράπεζα, από το 1839, άσκησε 
επίσης δυναμική παρέμβαση. Ομολογουμένως η Αγγλική προστα-
σία παρήγαγε σημαντικά δημόσια έργα, στον τομέα κυρίως επιβλη-
τικών διοικητικών μεγάρων και εκτεταμένης οδοποιίας∙ με στόχο 
βέβαια την εξυπηρέτηση των πολιτικών και στρατιωτικών της σχε-
διασμών. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά πραγμα-
τοποιηθήκανε με κεφάλαια έμμεσης ιόνιας φορολογίας και με α-
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πλήρωτες αγγαρείες του επτανησιακού λαού.  
Από πολιτικής απόψεως διαμορφωθήκανε, σταδιακά, τρεις πα-

ρατάξεις: εκείνη των λεγομένων Καταχθονίων, εκείνη των Μεταρ-
ρυθμιστών και μετά το 1848, εκείνη των Ριζοσπαστών. Το κόμμα 
των Καταχθονίων ήταν κόμμα συνεργάτων και βολεμένων∙ στο με-
ταίχμιο συντήρησης και προδοσίας. Το κόμμα των Μεταρρυθμι-
στών απέβλεπε στη βελτίωση των όρων συνύπαρξης με την αγγλι-
κή «Προστασία». Μολονότι στις τάξεις των Μεταρρυθμιστών ε-
νταχτήκανε σημαντικές και άδολες προσωπικότητες (Πέτρος Βράι-
λας-Αρμένης, Ναπολέων Ζαμπέλιος, Σωκράτης Κουρής κλπ.) οι 
επιδιώξεις τους, σε τελική ανάλυση, περιοριστήκανε σε αναδόμηση 
του status quo δια συνταγματικών μεταρρυθμίσεων∙ σε αναδιανομή 
συμμετοχής και προνομίων.  

Οι ριζοσπαστικές ιδέες στο Ιόνιο, κρυφόκαιγαν από καιρό στη 
χόβολη, Φλόγα σηκώσανε, και έγιναν κίνημα το 1848, όταν η αγ-
γλική αρμοστεία αναγκάστηκε να προβεί σε συνταγματικές μεταρ-
ρυθμίσεις∙ κυρίως στην παραχώρηση ελευθεροτυπίας. Ο όρος ρι-
ζοσπαστισμός (radicalism) πρωτοεμφανίζεται κατά τον 18ο αιώνα 
στη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο των αριστερών τάσεων του ευ-
ρωπαϊκού φιλελευθερισμού. Αιτήματά του: δημοκρατία και κοινω-
νική δικαιοσύνη.  

Ας σημειωθεί ότι στη διάρκεια της φραγκοκρατίας οι κοινωνι-
κές δομές στην Επτάνησο υπήρξανε φεουδαρχικές, ενώ η Βενετία 
καθιέρωσε μια τάξη προνομιούχου κληρονομικής ευγένειας, εγγε-
γραμμένης στο Libro d’οro, η οποία, ταυτίζοντας τα συμφέροντά 
της μ’ εκείνα της Μητρόπολης, ασκούσε περιορισμένη αυτοδιοί-
κηση. Τα Συμβούλια των Ευγενών του Libro d’οro λειτουργούσανε 
περίπου ως διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών, υπό την 
επίβλεψη, τον έλεγχο και την προστασία της μητροπολιτικής εται-
ρείας. Μετά τη βενετοκρατία – με εξαίρεση το διάστημα της κατά-
ληψης της Επτανήσου από τους Γάλλους Δημοκρατικούς –οι τίτλοι 
και μέρος των προνομίων της κληρονομικής ευγένειας– εις βάρος 
κυρίως της τάξης των αγροτών – διατηρήθηκαν από όλους τους κα-
τακτητές μέχρι την Ένωση, γεγονός που όξυνε τις κοινωνικές αντι-
παραθέσεις. Η κατάργηση της προνομιακής αυτής διαφοροποίησης, 
υπήρξε ο κοινωνικός στόχος του επτανησιακού Ριζοσπαστισμού.  
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Στο Ιόνιο ο όρος Ριζοσπαστισμός, με επτανησιακή ιδιοτυπία, 
από ρετσινιά, μεταβλήθηκε σε σημαία. Η εφημερίδα των Κερκυ-
ραίων Μεταρρυθμιστών «Πατρίς», χαρακτήρισε σε Ριζοσπάστες 
τους εκδότες του Κεφαλλονίτη «Φιλελεύθερου». Ο χαρακτηρισμός 
είχε αποχρώσεις ειρωνικές έως υβριστικές, αλλά ο «Φιλελεύθερος» 
τον περιβλήθηκε και τον δόξασε. Ο νεαρός τότε δημοσιογράφος 
και μετέπειτα ιστορικός, Γεράσιμος Μαυρογιάννης άρχισε να αρ-
θογραφεί υπογράφοντας: «Εις ριζοσπάστης Κεφαλλήν».  

Το ριζοσπαστικό κίνημα περιορίστηκε σε Κεφαλονιά και Ζά-
κυνθο. Στην Κεφαλονιά με ηγέτες τους: Ηλία Ζερβό-Ιακωβάτο, 
Ιωσήφ Μομφερράτο, Δημήτριο Δαυή-Λορεντζάτο, Παναγιώτη Πα-
νά (εφημερίδες «Φιλελεύθερος», «Αναγέννηση», «Χωρικός»), στη 
Ζάκυνθο με ηγέτες τους: Δημήτριο Καλλίνικο, Φραγκίσκο και Να-
δάλε Δομενεγίνη, Ιωάννη Λισγαρά, Γεώργιο Βερύκιο (εφημερίδα 
«Ρήγας»).  

Ο Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
εθνικιστικής και δημοκρατικής κοσμογονίας του 19ου αιώνα, έθεσε 
στόχο δισυπόστατο: εθνικιστικό (ένωση με το βασίλειο της Ελλά-
δος) και κοινωνικό («εξίσωση») της ανίσου διανομής των κοινωνι-
κών απολαύσεων»).  

Λίγο μετά την εκδήλωση του Ριζοσπαστισμού, σημειωθήκανε 
δύο επαναστατικά κινήματα στην Κεφαλλονιά∙ το πρώτο στις 14 
Σεπτεμβρίου 1848 στην είσοδο του Αργοστολίου, το δεύτερο στις 
14 Αυγούστου 1849 στις περιοχές της Σκάλας και του Ελιού. Το 
πρώτο αντιμετωπίστηκε από τον Άγγλο Αρμοστή λόρδο Σήτον με 
διπλωματικές παραινέσεις και αμνηστεία, το δεύτερο αντιμετωπί-
στηκε από τον διάδοχό του σερ Χένρι Ουάρντ, με εκτελέσεις, δη-
μόσια μαστιγώματα και εξορίες. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, 
ο Σήτον υπήρξε πιο επικίνδυνος για το Ριζοσπαστισμό και τον ενω-
τικό αγώνα. Ένας καταπιεστής προσωπιδοφόρος κατανόησης και 
καλοσύνης, είναι πάντοτε πιο επικίνδυνος από έναν καταπιεστή 
αφτιασίδωτο. Τα δύο επαναστατικά κινήματα της Κεφαλλονιάς, 
πάντως, πιθανόν να προέκυψαν από προβοκάτσια του κύκλου των 
Καταχθονίων, καθώς οι Ριζοσπάστες δια του ηγέτου τους Ηλία 
Ζερβού-Ιακωβάτου αρνήθηκαν την ευθύνη.  

Στη Βουλή στο διάστημα 1850-1851, το Ριζοσπαστικό κόμμα 
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εκπροσωπείται για πρώτη φορά, καταλαμβάνοντας έντεκα έδρες. 
Οι Ριζοσπάστες βουλευτές, με φλογερές αγορεύσεις και με κατα-
κλυσμό απαράδεκτον για την πλειοψηφία νομοσχεδίων, ξεσηκώ-
νουν τα πνεύματα καθυστερούνε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. 
Αποκορύφωμα η υποβολή ψηφίσματος, στις 26 Νοεμβρίου 1850, 
με αίτημα την ένωση της Επτανήσου με το Βασίλειο της Ελλάδος. 
Ο Ουάρντ απαντά με αναστολή των εργασιών και στη συνέχεια με 
διάλυση της Βουλής∙με εξορίες των ηγετών του κόμματος στα Α-
ντικύθηρα και άλλα ξερονήσια, με φυλακίσεις, με κλείσιμο των 
εφημερίδων και με τρομοκρατία. 

Οι εκλογές για την Ι΄ Βουλή (2 και 3 Φεβρουαρίου 1852) «έγι-
ναν με συνθήκες στυγνής βίας και αφάνταστης νοθείας…». Στην 
Κεφαλονία, εξατίας της τρομοκρατίας και του διαβόητου συστήμα-
τος της «δεκακαλπίας» του επάρχου Καρούσου, δεν εξελέγη κανείς 
Ριζοσπάστης. Στη Ζάκυνθο, αντίθετα, όπως αναφέρει ο ιστορικός 
Γιώργος Αλισανδράτος, «βγήκαν οκτώ Ριζοσπάστες, γιατί ο έπαρ-
χος Νικόλαος Λούντζης είχε κρατήσει έντιμη στάση (γι’ αυτό και α-
πολυθήκανε κατόπιν)».  

Κατά την έναρξη των εργασιών της Ι΄ Βουλής, οι Ζακυνθινοί 
Ριζοσπάστες Ναδάλες Δομενεγίνης και Γουλιέλμος Μινώτος αρ-
νούνται να ορκιστούνε, δηλώνοντας ότι θεωρούνε τη συγκρότηση 
της Βουλής παράνομη εξαιτίας της καλπονοθείας της Κεφαλονίας 
και του αποκλεισμού των εξόριστων Ζακυνθινών βουλευτών Φρα-
γκίσκου Δομενεγίνη και Ιωάννου Λισγαρά. Σε απάντηση ο Ουάρντ 
τους παύει και προχωρεί σε επαναληπτικές εκλογές στη Ζάκυνθο. 
Σε αυτές, παρά την τρομοκρατία και τις παρεμβάσεις του νέου Ε-
πάρχου Φραγκίσκου Μερκάτη, επανεκλέγονται δύο εκπρόσωποι 
του Ριζοσπαστικού κόμματος, οι Ερμάννος Λούντζης και Κωνστα-
ντίνος Λομβάρδος.  

Ο Ερμάννος Λούντζης, εντοπίζοντας στην παιδεία τις προοπτι-
κές της Επτανήσου, ασχολείται με την οργάνωση της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως. Καρπός, το σημαντικό έργο του Περί της εν Επτα-
νήσω διοργανώσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως (εν Αθήναις 1857). 
Ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος, από την πλευρά του, εξελίσσεται σε 
ηγετική μορφή του Ριζοσπαστισμού∙ για την ακρίβεια: ενός μεταλ-
λαγμένου Ριζοσπαστισμού. Εκμεταλλευόμενος την εξορία των ι-
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στορικών ηγετών, αλλά και τη χαρισματική του ευφράδεια, κυ-
ριαρχεί στη Βουλή, ενώ μετατρέπει στη Ζάκυνθο, ένα κόμμα αρ-
χών σε κόμμα αρχηγικής προσωπολατρίας.  

Ο Ζακυνθινός πολιτικός κινήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά. 
Διαβλέποντας ότι το πατριωτικό αίτημα της Ένωσης συσπείρωνε 
τις τάξεις των Επτανησίων, ενώ το ταξικό και κοινωνικό τις διαι-
ρούσε, αποκήρυξε το δεύτερο και έδωσε στο όραμα της Ένωσης 
μεγαλοϊδεατικές προεκτάσεις. Επιδίωξε επαφές με τον Όθωνα στην 
Αθήνα και με τον Γαριβάλδη στην Ιταλία. Μετέφερε το κέντρο του 
Ριζοσπαστισμού από την ακέφαλη και καταπιεσμένη Κεφαλονιά 
στη Ζάκυνθο και δημιούργησε προσωπικό δημοσιογραφικό όργανο 
τη «Φωνή του Ιονίου». Τελικά, ενδύθηκε το άμφια ενός πατριάρχη 
του πατριωτισμού.  

Επόμενο ήτανε, με το πέρασμα του χρόνου, ο Λομβάρδος να 
έρθει σε σύγκρουση με τους ιστορικούς ηγέτες του Ριζοσπαστι-
σμού, μετά την επιστροφή των τελευταίων από την εξορία. Χαρα-
κτηριστική είναι μία επιστολή του, της 28ης Ιουλίου 1858, προς τον 
Ιωσήφ Μομφερράτο:  

«Πότε, φίλτατε Ιωσήφ, ο λαός της Επτανήσου, συνεταύτισε το ζή-
τημα της εθνικής αποκαταστάσεως μετά του ζητήματος της δημο-
κρατίας εις το πολίτευμα και του κοινωνισμού ή communismo εις 
την πολιτείαν; […] Πότε ο ριζοσπαστισμός άλλην αρχήν επρέ-
σβευεν ή υπεστήριξε, παρά την μίαν και μόνην αρχήν της εθνικής 
αποκαταστάσεως; Τι κοινόν μεταξύ ριζοσπαστισμού και των επα-
ναστατικών κινημάτων εν τη Δύσει κατά το 1848, ως ενοστιμεύθη 
τις εσχάτως να ψιττακίση;»  

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι ο Λομβάρδος, σε μίαν αγόρευσή 
του στην ΙΓ΄ Βουλή, εγκαλεί τον Ιωσήφ Μομφερράτο ως θιασώτη 
του επαναστατικού κινήματος “Giovine Italia” («Νεανική Ιταλία») 
του Giuseppe Mazzini:  

«Ημείς πολλάκις το είπομεν δημοσίως, αι ιδέαι του Ματσίνι δύνα-
νται μεν να εμφανίζοσιν εικονικήν γενναιότητα, αλλά δεν προά-
γουσιν ειμή την αταξίαν∙  αντί δε να ωφελήσουσιν την υπόθεσιν 
ημών, δεν δύνανται ειμή να την βλάψωσιν.»  

Ο διορατικός ρεαλισμός του Κωνσταντίνου Λομβάρδου τον οδήγη-
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σε, επιπλέον, στον εντοπισμό του πραγματικού αντιπάλου∙ που δεν 
ήταν οι Καταχθόνιοι, οι βολεμένοι, οι συνεργάτες των Άγγλων, οι 
δωσίλογοι, αλλά οι Μεταρρυθμιστές. Γι’ αυτό και τους αντιμετώπι-
σε με πάθος, διαβλέποντας ότι οι όποιες φιλελεύθερες συνταγματι-
κές μεταρρυθμίσεις θα λειτουργούσαν ως βαλβίδα εκτόνωσης της 
λαϊκής πίεσης.  

Η Αγγλία το 1858, εκτιμώντας τα σημεία των καιρών, προβαί-
νει σε καλοσχεδιασμένη διαλλακτική προσπάθεια. Την εμπιστεύε-
ται στον ικανό πολιτικό και μετέπειτα πρωθυπουργό Γλάδστον, που 
φθάνει στο Ιόνιο με φιλελεύθερες συνταγματικές προτάσεις. Ο φι-
λέλληνας διαπραγματευτής περιοδεύει στα νησιά, όπου γίνεται δε-
κτός με σεβασμό και συμπάθεια, αλλά και με παλλαϊκές διαδηλώ-
σεις υπέρ της Ένωσης με την Ελλάδα. Έχοντας προφανώς υποτι-
μήσεις τους Ριζοσπάστες, φροντίζει να συναντηθεί στη Ζάκυνθο με 
τον Λομβάρδο. Από τη συζήτηση μαζί του κατανοεί ότι η αποστο-
λή του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Λίγο αργότερα, πράγμα-
τι, η ΙΑ΄ Βουλή απορρίπτει τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις.  

Πέντε χρόνια μετά, η Αγγλία μεταβάλλοντας τον μεσογειακό 
της σχεδιασμό, παραιτείται από την προστασία των «Ηνωμένων 
Πολιτειών των Ιονίων Νήσων» (Πρωτόκολλο του Λονδίνου, της 
1ης Αυγούστου 1863). Τα αίτια μοιάζουνε σύνθετα: το επαναστατι-
κό ενωτικό φρόνημα, ο νέος βασιλικός οίκος της Ελλάδος που εξα-
σφάλιζε την αγγλική επιρροή στην Αθήνα, αλλά κυρίως …ο ατμός. 
Από την ώρα που ο ατμός υποκατέστησε τα ιστία ως κινητήρια δύ-
ναμη της ναυτιλίας, οι επτανησιακές βάσεις απώλεσαν τη στρατη-
γική και εμπορική σημασία τους.  

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1863 η ΙΓ΄ Βουλή κηρύσσει την Ένωση 
και στις 29 Μαρτίου 1864 υπογράφεται η σχετική συνθήκη. Το 
τραγικό είναι ότι ο Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος και οι Κεφαλλονίτες 
Ριζοσπάστες αρνούνται να συμπράξουνε, νιώθοντας προδομένα τα 
κοινωνικά τους οράματα. Κατηγορούν τον Λομβάρδο ότι απλώς, 
μετέθεσε τον Ύπατο Αρμοστή από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Στις 
21 Μαΐου 1864 η ελληνική σημασία υψώνεται στο Παλαιό Φρού-
ριο της Κέρκυρας.  

Η αγγλοκρατία στα Επτάνησα αποτέλεσε επένδυση του μεσο-
γειακού ανταγωνισμού του 19ου αιώνα. Στόχος άμεσος, η κυριαρχία 
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των εμπορικών αρτηριών∙ έμμεσος, η αποικιοκρατία. Η μέθοδος 
της εφαρμογής παλαιά και δοκιμασμένη: καρότο και μαστίγιο. Ε-
πίφαση αυτό-διάθεσης, ταξική ευνοιοκρατία, δημόσια έργα, ασφά-
λεια, δείγματα κοινωνικής αντίληψης και, ταυτόχρονα, αστυνομικό 
κράτος, εξορίες, δημεύσεις, απαγχονισμοί και τερορισμός. Από 
μιάν άλλη άποψη πάντως, αθέλητα, η αγγλοκρατία καλλιέργησε το 
εθνικό φρόνημα των Ιονίων, διευκόλυνε την αναίμακτη επικράτη-
ση της αστικής τάξης και μέχρις ενός σημείου, ανέχθηκε τη δη-
μιουργία του πρώτου και για αρκετές δεκαετίες μοναδικού, κόμμα-
τος αρχών στον ελληνικό χώρο. 
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦ. ΜΙΧΑΛΑΓΑ 

Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιονίων νήσων  
έως την Ενωσή τους με την αυτοκέφαλη  

Εκκλησία της Ελλάδος 

τὰ ἐκκλησιαστικὰ, καὶ μάλιστά γε 
τὰ περὶ τῶν ἐνοριῶν δίκαια  
ταῖς πολιτικαῖς ἐπικρατείαις τε  
καὶ διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθαι  
εἴωθεν1. 

Την πολιτική Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα ακολούθησε 
η εκκλησιαστική ένωση ή ορθότερα αφομοίωσις των νησιών με τη 
νεοσύστατη, αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Νεοσύστατη ε-
πειδή, αν και από το 1833 είχε αποσπασθεί «βιαίως» και «αυτο-
γνωμόνως», σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικο-
νόμων, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις 29 Ιουνίου 1850 είχε 
εκδοθεί ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος, ο οποίος χορηγούσε 
κανονικώς, σύμφωνα δηλαδή με την κανονική τάξη και παράδοση, 
το αυτοκέφαλο στην Εκκλησία του Ελληνικού Βασιλείου. 

Κατά το διάστημα 1864-1866 εκφράστηκαν στα Επτάνησα ι-
διαίτερες αντιδράσεις στην εκκλησιαστική ένωση, εξαιτίας του πο-
λιτειοκρατικού καθεστώτος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πρω-
τεργάτη το βουλευτή Πάλλης Γεώργιο Τυπάλδο-Ιακωβάτο. Μετά 
από πολλές προσπάθειες, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, ζήτησε το 1866, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο «καὶ διὰ τῆς 
συγκαταθέσεως ἁπάσης τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑπτανή-
σου, … τὴν ἕνωσιν αὐτῆς μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος …». Η 

                                                                                                 

1. PG 102, 613. Πρόκειται για τη φράση του Ι. Φωτίου, στην επιστολή του 
προς τον πάπα Νικόλαο Α΄, όπου βέβαια απηχούνται ο 17ος κανόνας της Δ΄ Οι-
κουμενικής Συνόδου και ο 38ος της Πενθέκτης.  
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Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου: Περὶ τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Ἑπτανήσου τῇ Ἐκκλησίᾳ 
τῆς Ἑλλάδος, … ἐν ἔτει χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἑξηκοστῷ ἕκτῳ 
κατὰ μῆνα Ἰούλιον Ἐπινεμήσεως θ΄, αναγνωρίζει αυτό το κανονικό 
δικαίωμα, στηριγμένο στην προαναφερθείσα αρχή. Σημειώνεται 
μάλιστα στην Πράξη, ότι:  

«Ἐπεὶ δὲ ἤδη τοῦ Ἰονίου Κράτους ἑνωθέντος τῷ Ἑληνικῷ Βασι-
λείῳ καὶ πάντων τῶν ἐκείνου πολιτικῶν πραγμάτων πρὸς τοῦτο 
συναρμοσθέντων καὶ ἀφομοιωθέντων … κατείδομεν τὴν περὶ ἧς ὁ 
λόγος ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑπτανήσου πρὸς τὴν τῆς Ἑλλά-
δος εὔλογον μὲν ἄλλως καὶ ὡς εἰπεῖν, φυσικὴν οὖσαν συνέπειαν 
τῆς ἐν τοῖς πολιτικοῖς πράγμασιν ἀφομοιώσεως, ὁμολογουμένως 
ἐναπαιτούσης καὶ τὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶν, κατ’ οὐδὲν δὲ τὰ 
πνευματικὰ ἐκείνης συμφέροντα παραβλάπτουσαν … διὰ ταῦτα 
ἀπεδεξάμεθα κοινῇ Συνοδικῇ γνώμῃ τὴν αἴτησιν καὶ ἀξίωσιν ... 
ὡς σύμφωνον τῇ ἀξιοχρέῳ ἐκκλησιαστικῇ ἡμῶν μερίμνῃ ὑπὲρ τῆς 
εὐσταθείας τῶν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς γαληναίας καὶ εἰρη-
νικῆς αὐτῶν καταστάσεως…».  

Τα Ιόνια νησιά συνιστούσαν Εκκλησία, η οποία για αιώνες βρισκό-
ταν αδιάλειπτα στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και είχε σχετική αυτονομία. Ολόκληρη δε η Εκκλησία 
της Επτανήσου και κάθε νησιού ξεχωριστά, είχε περάσει από διαφο-
ρετικές ατραπούς, έως να φθάσει να αποτελεί ενιαίο μόρφωμα, το 
οποίο θα προσχωρούσε στην ένωση με την αυτοκέφαλη Εκκλησία 
του ελληνικού κράτους, όπου ο εκκλησιαστικός οργανισμός τελούσε 
σε πλήρη εξάρτηση από την Πολιτεία. Για τους κατοίκους όμως των 
νησιών, των οποίων οι μνήμες των προηγουμένων κυριαρχιών ήσαν 
ακόμη νωπές, φυσικά θεωρούνται τόσο τα φαινόμενα ενθουσια-
σμού, όσο και εκείνα της δυσπιστίας και της επιφυλακτικότητας.  

Τα νησιά του Ιονίου πελάγους αποτελούσαν μέρος του Ανατο-
λικού Ιλλυρικού, το οποίο με αφορμή το ζήτημα των εικόνων, ο 
αυτοκράτορας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος, το 733, είχε αποσπάσει από την 
Εκκλησία της Ρώμης. Ανήκαν έκτοτε στο Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως και κατά συνέπεια, μετά το Σχίσμα (1054), στην Ορθό-
δοξη Εκκλησία. Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης κατά την 
εκτροπή της τέταρτης Σταυροφορίας, το 1204, υπήρξε καταλυτική 



ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

171 

όχι μόνον για την αυτοκρατορία, αλλά και για την Εκκλησία και 
ιδιαίτερα την τοπική κάθε νησιού. Σύμφωνα με την Partitio ter-
rarum imperii Romaniae δε, τη διανομή των εδαφών του Ανατολι-
κού Ρωμαϊκού Κράτους, τα νησιά του Ιονίου, Ζάκυνθος, Κεφαλο-
νιά, Λευκάδα και Κέρκυρα θα περιέρχονταν στους Βενετούς. 

Το γεγονός αυτό όρισε την αρχή της α΄ βενετικής κυριαρχίας 
(1206-1214) στην Κέρκυρα, αλλά και τους Παξούς, διαφορετική 
όμως υπήρξε η αφετηρία της βενετοκρατίας στα άλλα νησιά. Το 
1364, τα Κύθηρα πέρασαν από τη βενετική οικογένεια Venier στη 
Βενετία, με το β΄ βενετο-οθωμανικό πόλεμο η Γαληνοτάτη Δημο-
κρατία, το 1484, κατέλαβε τη Ζάκυνθο, το 1500 την Κεφαλονιά και 
την Ιθάκη και στην αυγή του στ΄ βενετο-οθωμανικού πολέμου, το 
1684, τη Λευκάδα.  

Ανάλογα και η εκκλησιαστική κατάσταση δεν ήταν όμοια σε 
κάθε νησί. Αλλα, όπως η Κεφαλονιά με την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο 
με τις Στροφάδες, η Λευκάδα και τα Κύθηρα τουλάχιστον από το 
1570, διατηρούσαν την αξία επισκοπής ή αρχιεπισκοπής και τον ορ-
θόδοξο ποιμενάρχη τους, ενώ η Κέρκυρα με τους Παξούς είχε, ήδη 
από την ανδηγαυική περίοδο, απολέσει τον ορθόδοξο θρόνο της.  

Η πολιτική της Βενετίας ήταν πάντοτε αντίθετη σε οποιαδήποτε 
καινοτομία. Απέφευγε να προχωρά σε καινοτόμες αλλαγές και συ-
νήθως σεβόταν τις τοπικές συνήθειες. Για τον ορθόδοξο άλλωστε 
πληθυσμό των βενετοκρατουμένων κτήσεων η Εκκλησία είχε υπο-
καταστήσει την ανώτατη κρατική εξουσία. Οι αντιθέσεις των κα-
τοίκων με τη λατινική Εκκλησία είχαν εκτός από θρησκευτικό και 
εθνικό χαρακτήρα. Την πραγματικότητα αυτή γνώριζε πολύ καλά η 
Βενετία, γι’ αυτό και ακολούθησε σε γενικές γραμμές συμβιβαστι-
κή πολιτική. Προσπάθησε να αποκόψει τους δεσμούς των ορθοδό-
ξων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναγνωρίζοντας την επιρροή 
του στους κατοίκους των βενετοκρατουμένων ελληνικών περιοχών. 
Χαρακτηριστική είναι η άποψη ότι η αποστολή των πατριαρχικών 
δικαίων, του φιλοτίμου, από περιοχές που είχαν κατακτηθεί με αί-
μα και χρήμα βενετικό, θα κατέληγαν στη σουλτανική αυλή για να 
χρησιμοποιηθούν και πάλι στον πόλεμο κατά της Βενετίας. Προ-
κειμένου λοιπόν να περιορίσει τις εισφορές προς το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, απαγόρευσε την αποστολή εξάρχων για τη συλλογή 
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των δικαίων και κατάργησε τα έκτακτα εισοδήματα των επισκό-
πων, παραχωρώντας τους ακίνητη περιουσία. Από την άλλη πλευ-
ρά πάλι, είναι χαρακτηριστική η γνωμοδότηση ότι, αν και για τους 
Ορθοδόξους είχε τη δυνατότητα να νομοθετεί η ίδια, αυτό δεν συ-
νέβαινε για τη Λατινική Εκκλησία, για την οποία πάντοτε έπρεπε 
να σέβεται τις απόψεις της Αγίας Έδρας. Το παπικό όμως κράτος 
ήλθε αρκετές φορές σε σύγκρουση, ακόμη και πολεμική με τη Γα-
ληνοτάτη και για το λόγο αυτό η πολιτική της ήταν αρχικά εξισορ-
ροπητική και αργότερα φιλορθόδοξη, αντιδρώντας στις παπικές α-
ξιώσεις για το δικαίωμα εκλογής των ορθοδόξων ιερέων, καθώς και 
στις προσηλυτιστικές διαθέσεις των Λατίνων, με αποτέλεσμα τη 
μηδενική παρουσία Ιεράς Εξέτασης στις βενετοκρατούμενες περιο-
χές και τη σπανιότητα Ιησουιτών μοναχών. 

Η περίπτωση της Κέρκυρας είναι ιδιαίτερη, αφού η βενετική 
παρουσία στο νησί ήταν η μακροβιότερη. Όταν οι Κερκυραίοι κά-
λεσαν τους Βενετούς, το 1386, να παραλάβουν το νησί, είχε ήδη 
καταργηθεί ο ορθόδοξος θρόνος της μητροπόλεως Κερκύρας, από 
τον Κάρολο Α΄ του Ανζού, ο οποίος ως νικητής του Μαμφρέδου 
Χοενστάουφεν, το 1266, στο Benevento, έγινε με τη συνθήκη του 
Viterbo (1267) κύριος των κτήσεων του αντιπάλου του, μεταξύ των 
οποίων και της Κέρκυρας. Ο Κάρολος, πιστός σύμμαχος του Πάπα, 
είχε αναγνωρίσει ως επικρατούν το λατινικό δόγμα και μόνο ιεράρ-
χη του νησιού το λατίνο αρχιεπίσκοπο Corphiensis, ο οποίος παρέ-
μεινε έως και το τέλος της βενετικής κυριαρχίας στην Κέρκυρα. Οι 
Βενετοί ρύθμισαν, το 1387 με χρυσόβουλο, τις σχέσεις του κρά-
τους τους με τους Κερκυραίους, δεν μετέβαλαν το διαμορφωμένο 
εκκλησιαστικό καθεστώς και σεβάστηκαν τα προνόμια, καθολική 
απαλλαγή του κλήρου από αγγαρείες, κ. άλλα, όσα είχαν χορηγήσει 
στην ορθόδοξη μητρόπολη Κερκύρας οι βυζαντινοί αυτοκράτορες 
και οι δεσπότες της Ηπείρου.  

Υιοθέτησαν για την Κέρκυρα το θεσμό των πρωτοπαπάδων, 
όπως στην Κρήτη και την Εύβοια. Πρόκειται για πρωτοπρεσβυτέ-
ρους, εγγάμους κληρικούς, αιρετούς αξιωματούχους, στους οποί-
ους απονεμήθηκε διοικητικά ο σχετικός τίτλος. Ιεραρχικά ανώτε-
ρος όλου του ορθοδόξου κλήρου της Κέρκυρας ήταν ο Μέγας 
Πρωτοπαπάς, ο οποίος διοικούσε την περιφέρειά του με άλλους 
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εννέα πρωτοπαπάδες της υπαίθρου, ένας από τους οποίους ήταν ο 
πρωτοπαπάς του διαμερίσματος των Παξών. Οι αρμοδιότητες του 
Μεγάλου Πρωτοπαπά Κερκύρας ήσαν ιδιαίτερα αυξημένες, συχνά 
μάλιστα αναφέρεται ότι επρόκειτο για επίσκοπο χωρίς χειροτονία, 
αφού στο πρόσωπό του συγκέντρωνε ποιμαντικές, διοικητικές και 
δικαστικές εξουσίες. Η αδυναμία τελέσεως χειροτονιών στην Κέρ-
κυρα οδηγούσε όσους ήθελαν να ιερωθούν, να αναζητούν χειροτο-
νία συνήθως εκτός του νησιού και σπανιότερα από παρεπιδημού-
ντες αρχιερείς. Οι προσπάθειες να λάβει ο Μέγας Πρωτοπαπάς τον 
τίτλο του «χωρεπισκόπου», δεν έγιναν αποδεκτές ούτε από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο, ούτε και από τη Βενετική Δημοκρατία, η 
οποία θεώρησε το εγχείρημα επικίνδυνο νεωτερισμό. Για την Κέρ-
κυρα το Πατριαρχείο αναγνώριζε ως έξαρχο τον μητροπολίτη Ιω-
αννίνων, αν και ο Μέγας Πρωτοπαπάς μνημόνευε τον ίδιο τον εκά-
στοτε Πατριάρχη. 

Η επισκοπή Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, η οποία περιλάμβανε 
και την Ιθάκη, ήταν υποκείμενη στη μητρόπολη Κορίνθου. Οι διά-
φοροι κυρίαρχοι των νησιών, Orsini, Τόκκοι, Βενετοί, Οθωμανοί 
δεν μετέβαλαν το εκκλησιαστικό καθεστώς. Ο ορθόδοξος επίσκο-
πος έδρευε στην Κεφαλονιά, ενώ στη Ζάκυνθο είχε εγκατασταθεί ο 
λατίνος επίσκοπος Iacintensis. Το θέμα της εκλογής ορθοδόξου ιε-
ράρχη προκαλούσε διενέξεις και συγκρούσεις στα δύο νησιά, επει-
δή οι Βενετοί είχαν χορηγήσει το δικαίωμα εκλογής επισκόπου μό-
νον στον κλήρο της Κεφαλονιάς, υποβιβάζοντας τη Ζάκυνθο. Αλλά 
και όταν ο Κορίνθου, ως υπερκείμενος μητροπολίτης, εξέλεξε ζα-
κύνθιο επίσκοπο για την επισκοπή Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, οι 
Κεφαλονίτες αξίωσαν την ακύρωση της εκλογής. Η βενετική Γε-
ρουσία όρισε ότι εκλογείς θα ήσαν οι Κεφαλλονίτες, έδωσε όμως 
το δικαίωμα υποψηφιότητας για τον επισκοπικό θρόνο και σε Ζα-
κυνθίους. Τα πράγματα οξύνθηκαν όταν ο βενετός υπήκοος, πα-
τριάρχης Κύριλλος Α΄ Λούκαρις, το 1628, απέσπασε την επισκοπή 
από τη μητρόπολη Κορίνθου και την αναβίβασε σε αρχιεπισκοπή, 
στην άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο ό-
νομα του επίσης βενετού υπηκόου, κεφαλλονίτη Νικοδήμου Μετα-
ξά, σε δυσαρέσκεια του ζακυνθινού κλήρου. Η μακρόχρονη διένε-
ξη έληξε οριστικά το 1718, όταν οι σύνδικοι των δύο νησιών συμ-
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φώνησαν στην προηγούμενη απόφαση της βενετικής Γερουσίας. 
Στη δικαιοδοσία του επισκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου υπά-
γονταν οι πρωτοπαπάδες Ζακύνθου και Ιθάκης, των οποίων οι αρ-
μοδιότητες ήσαν πολύ περιορισμένες. Η Βενετική Δημοκρατία αρ-
νήθηκε σθεναρά να αποδεχθεί σύσταση ορθοδόξου επισκοπής Ζα-
κύνθου, ακόμη και την εξίσωση του πρωτοπαπά Ζακύνθου με τον 
Κερκύρας, παραμένοντας αρνητική σε κάθε καινοτομία.  

Η βενετική παρουσία στα Κύθηρα, διάρκεσε από το 1364 έως 
την κατάλυση της Δημοκρατίας, το 1797, με μία σύντομη οθωμα-
νική κατάκτηση μεταξύ 1715-1718. Η επισκοπή Κυθήρων ήταν 
ήδη από το 1304, με χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄ 
Παλαιολόγου, υποκείμενη στη μητρόπολη Μονεμβασίας. Παρά 
διάφορες περιπέτειες στην τιμή του θρόνου, παρέμεινε πάντοτε κά-
τω από τη σκέπη του Μονεμβασίας, ο οποίος και χειροτονούσε τον 
επίσκοπο Κυθήρων. Η Γαληνοτάτη αποδέχθηκε την ανασύσταση 
της επισκοπής, το 1570 και εθιμοτυπικά στα Κύθηρα εκλέγονταν, 
σύμφωνα με τις βενετικές επιταγές, κυθήριοι επίσκοποι, με γνω-
στές σχετικές διαμαρτυρίες των κατοίκων σε αντίθετες περιπτώ-
σεις. Η ύπαρξη πρωτοπαπά μαρτυρείται στο νησί έως το 1570, με 
περιορισμένες όμως αρμοδιότητες. 

Όψιμα, το 1684, κατακτήθηκε από τους Βενετούς η Λευκάδα 
και κατακυρώθηκε στη Γαληνοτάτη με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς 
(1699). Οι νέοι κυρίαρχοι δεν μετέβαλαν το εκκλησιαστικό καθε-
στώς της ορθόδοξης αρχιεπισκοπής Λευκάδος, επενέβησαν μόνο 
στον τρόπο εκλογής των ιεραρχών, σύμφωνα με την τότε διαμορ-
φωθείσα εκκλησιαστική νομοθεσία για την Πελοπόννησο κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης βενετικής κυριαρχίας. 

Όλες οι περιπτώσεις εκλογών ιεραρχών ή πρωτοπαπάδων έπρεπε 
να επικυρωθούν από τις βενετικές αρχές και συχνά οι κατά τόπους 
βενετοί αξιωματούχοι όχι μόνον παρίσταντο, αλλά και συμμετείχαν 
στις εκλογικές διαδικασίες. Ας μη λησμονηθεί δε η φράση: «ημείς 
προεβιβάσαμεν … και η αρχή των Ενετών εκυρώσατο», αφού το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο είχε συνείδηση της πολιτικής και εκκλησια-
στικής κυριαρχίας των Βενετών στις βενετοκρατούμενες περιοχές.  

Την κατάλυση της Γαληνοτάτης από το Ναπολέοντα, ακολού-
θησε η κατάληψη των νησιών του Ιονίου από τους Δημοκρατικούς 
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Γάλλους, σύμφωνα και με τη συνθήκη του Campoformio (1797). 
Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν με θριάμβους τους ελευθερωτές δημο-
κράτες, ελπίζοντας σε εθνική και εκκλησιαστική αποκατάσταση. Η 
πολιτεία όμως των νέων κυριάρχων ήταν δυστυχώς περισσότερο 
στυγνή, ιδιαίτερα για τα εκκλησιαστικά πράγματα, αφού προχώρη-
σαν σε δήμευση της μοναστηριακής περιουσίας, απαγόρευση των 
κωδωνοκουσιών, διαρπαγή των ιερών σκευών, γενική περιθωριο-
ποίηση του χριστιανισμού, προσπάθεια επιβολής του «θεοφιλαν-
θρωπισμού» και ενέργειες για την αναβίωση των αρχαιοελληνικών 
ιδεωδών. Κυρίως όμως δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των Κερ-
κυραίων για την αποκατάσταση του ορθοδόξου επισκοπικού θρό-
νου, ιδίως μετά και την εκδίωξη του λατίνου αρχιεπισκόπου.  

Μετά τη ναυμαχία του Αμπουκίρ (1799), ρωσο-οθωμανικός 
στόλος κατέλαβε την Κέρκυρα και τότε ιδρύθηκε η ημιαυτόνομη 
«Επτάνησος Πολιτεία», το πρώτο ελληνικό κράτος στη νεώτερη 
ιστορία. Το αίτημα της ανασύστασης του επισκοπικού θρόνου της 
Κέρκυρας ευοδώθηκε τότε και η εκλογή ορίσθηκε με τη συμμετοχή 
όλου του κλήρου του νησιού και των Παξών. Ας σημειωθεί ότι το 
1799, είχε γίνει μία ανεπιτυχής προσπάθεια για την εκκλησιαστική 
ανεξαρτητοποίηση των Παξών.  

Μετά διάφορες περιπέτειες, κατά την τρίτη εκλογή, εξελέγη τε-
λικά μετά 532 χρόνια, μητροπολίτης Κερκύρας ο Ιωάννης Βαπτι-
στής Βερβιτσιώτης-Κιγάλας, ο οποίος έλαβε το όνομα Ιερόθεος και 
χειροτονήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1800. Στο αρθρ. 4 του Β' Συ-
ντάγματος της Επτανήσου Πολιτείας μάλιστα, το 1803, οριζόταν 
ότι: «Ἡ Γραικικὴ Ὀρθόδοξος Πίστις ἐστίν ἡ κυριεύουσα Θρησκεία 
τῆς Ἐπικρατείας. Ἡ Καθολικορωμάνα Θρησκεία ἐστὶ προσέτι δεκτὴ 
καὶ προστατευομένη. Ἅπασα ἄλλη λατρεία ἐστὶν ἀνεκτὴ», πρότυπο το 
οποίο ακολουθήθηκε σε όλα τα μεταγενέστερα ελληνικά συντάγ-
ματα. Ψηφίστηκε επίσης τότε, εκκλησιαστικός κανονισμός προκει-
μένου να ορισθεί η δικαστική δικαιοδοσία των μητροπολιτών και 
να κωδικοποιηθούν ζητήματα λατρείας και εσωτερικής εκκλησια-
στικής τάξης. 

Με τη συνθήκη του Τιλσίτ (1807), η Ρωσία παραχώρησε τα δι-
καιώματά της στα Ιόνια Νησιά στην αυτοκρατορική Γαλλία. Η 
δεύτερη αυτή γαλλική κυριαρχία διάρκεσε από το 1807 έως το 
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1814. Οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι κατάργησαν το Σύνταγμα του 
1803 και εξέδωσαν, το 1811, «Διαταγή των Εκκλησιών και Κλή-
ρου των Γραικών των Ιονίων Νήσων», θεσπίζοντας ειδική πολι-
τειακή αρχή για τα εκκλησιαστικά, το «Μαγιστράτο των Εκκλη-
σιαστικών τόπων», όπου ρυθμίζονταν τόσο τα εσωτερικά της Εκ-
κλησίας όσο κι η σχέση της με την Πολιτεία. 

Οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι παρέδωσαν, το 1814, τα Ιόνια Νησιά 
στους Άγγλους. Αυτά έγιναν τότε βρετανικό προτεκτοράτο, με πρω-
τεύουσα την Κέρκυρα, υπαγόμενο στο Υπουργείο Αποικιών έως το 
1864. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1817, θεσπίστηκε η εγκαθίδρυ-
ση επτά ιεραρχών, ενός σε κάθε νησί, ενώ οι θρόνοι πληρώθηκαν 
κανονικά το 1824. Μητροπολίτες ονομάστηκαν οι Κερκύρας, Κε-
φαλληνίας, Λευκάδος, Ζακύνθου και Κυθήρων, ενώ επίσκοποι οι 
Ιθάκης και Παξών και Διαποντίων Νήσων. Συγκροτήθηκε με τον 
τρόπο αυτό τοπική σύνοδος, στην οποία προΐστατο, με ετήσια θητεί-
α, ένας από τους Μητροπολίτες, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Εξάρ-
χου. Η βρετανική πολιτική ευνοούσε τους αγγλόφιλους ιεράρχες και 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρή σε περιπτώσεις απειθαρχίας, όπως 
και απελευθερωτικές ή ενωτικές κινήσεις. Χαρακτηριστική είναι 
ακόμη, η συνταγματική εξίσωση της αγγλικανικής Εκκλησίας με την 
Ορθόδοξη, αλλά και η προσπάθεια να ανεξαρτητοποιηθούν εκκλη-
σιαστικά και να αποκοπούν τα Ιόνια νησιά από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο. Η επιδίωξη επίσης, του λατίνου επισκόπου να επανακτή-
σει τον τίτλο του αρχιεπισκόπου της Κέρκυρας αντιμετωπίσθηκε 
σθεναρά από τους Ορθοδόξους. Σημαντικό γεγονός κατά το διάστη-
μα αυτό ήταν η ίδρυση της βραχύβιας Ιονίου Ακαδημίας (1824-
1865), του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου κατά τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, του οποίου πρώτη σχολή ήταν η Θεολογική, στην οποία 
προστέθηκε το Ιεροσπουδαστήριο, προοριζόμενο για την εκπαίδευ-
ση των κληρικών. 

Μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες η ένωση - αφομοίωση της 
Εκκλησίας των Επτανήσων με την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελ-
λάδος δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανέφελα. Όπως προα-
ναφέρθηκε, η πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου ήταν έως τότε αδιάλειπτη στα νησιά, των οποίων οι κάτοικοι 
καλούνταν με την Ένωση να υπαχθούν από τη Μητέρα Εκκλησία 
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στη θυγατέρα-αδελφή, ελλαδική Εκκλησία. Η κυριότερη αντίδραση 
στην εκκλησιαστική ένωση προήλθε από τους κεφαλλονίτες, για το 
λόγο αυτό και παρακάμφθηκε ο τότε έξαρχος, μητροπολίτης Κε-
φαλληνίας, αλλά και στη συνέχεια ο επόμενος στη σειρά, μητροπο-
λίτης Ζακύνθου και αντιδεοντολογικά ορίσθηκε έξαρχος, για το 
1866, ο Κερκύρας. Εκείνος αποφάσισε θετικά για την Ένωση, χω-
ρίς κοινή απόφαση των αρχιερέων των νησιών και απέστειλε τη 
σχετική αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρότι δεν υπήρχε 
προηγούμενο ανάλογης αλληλογραφίας.  

Η ένωση - αφομοίωση της Εκκλησίας των Επτανήσων αντιμε-
τωπίσθηκε ως συνέχεια του ελλαδικού αυτοκεφάλου, φυσική εξέ-
λιξη και επέκτασή του, ἐγκάνονος, σύμφωνη δηλαδή με την ορθό-
δοξη κανονική πράξη. Δεν θα πρέπει βέβαια, να υποτιμώνται οι 
πιέσεις, άμεσες ή έμμεσες, προς το Πατριαρχείο για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού. 

Την έκδοση της Πράξεως του 1866 αμέσως αποδέχθηκαν οι 
άλλοι ιόνιοι αρχιερείς, ενώ οι Κεφαλληνίας και Ζακύνθου αντιτά-
χθηκαν. Χρειάστηκε άλλο ένα έτος (1867) για να πεισθούν, πρώτα 
ο Ζακύνθου και στη συνέχεια ο Κεφαλληνίας και τούτο μετά την 
προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη, να ζητούν πλέον άγιο 
Μύροαπό την υπερκείμενή τους Εκκλησία της Ελλάδος, ως ένδειξη 
σεβασμού και παραδοχής της αποφάσεως της Ενώσεως.  
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ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

Πολιτική θεωρία και πράξη στο Ιόνιο Κοινοβούλιο 

Η Συνθήκη του Παρισιού, που υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 1815 
οι υπουργοί του Ενωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, της Αυστρίας 
και της Πρωσίας, προέβλεπε τη συγκρότηση του νησιωτικού ομο-
σπονδιακού κράτους των Ενωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων 
(Stati Uniti delle Isole Ionie). Μετεξέλιξη της προγενέστερης Επτα-
νήσου Πολιτείας, το «Ιονικό» ή «Ιόνιο Κράτος», όπως επικράτησε 
να αποκαλείται στην πολιτική φρασεολογία και στην ιστοριογρα-
φία, τέθηκε κάτω από την «άμεση και αποκλειστική» προστασία 
του Στέμματος του Ενωμένου Βασιλείου, το οποίο θα διόριζε ως 
εντολοδόχο του τον Ύπατο Αρμοστή που θα προέβαινε στη διορ-
γάνωση του κράτους.1 Πρώτος Ύπατος Αρμοστής στο Ιόνιο Κρά-
                                                                                                 

1. Για την πολιτική κατάσταση στο Ιόνιο Κράτος βλ. Γ. Βερύκιος, Απομνη-
μονεύματα περί της πρώην Ιονίου Πολιτείας, Κεφαλληνία 1870. Π. Χιώτης, Ι-
στορία του Ιονίου Κράτους, από της συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως, έτη 1815-
1864, τόμ. Α´, Ζάκυνθος 1874, τόμ. Β´, Ζάκυνθος 1877. A. Μ. Ιδρωμένος, Oι 
υπέρ της Ενώσεως αγώνες των Επτανησίων 1815-1864. Πολιτική Ιστορία της 
Επτανήσου επι Αγγλικής Προστασίας, Κέρκυρα 1889. Σπ. Xρ. Βερύκιος, Ιστορία 
των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, η αποκληθείσα Βρετανική Προστα-
σία και οι αγώνες των Επτανησίων δια την Εθνικήν Αποκατάστασιν 1815-1864, 
Aθήνα 1964. H. Zερβός-Ιακωβάτος, Η επί της Αγγλικής Προστασίας Επτανήσιος 
Πολιτεία και τα κόμματα, Επιμέλεια και προλεγόμενα Χ. Σ. Θεοδωράτου, 
[Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, Παράρτημα], Αθήνα 1969. Βλ. επίσης 
τη σύνθεση Ν. Γ. Μοσχονάς, «Το Ιόνιο Κράτος και οι αγώνες των Επτανησί-
ων», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΓ´, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977, 
σσ. 202-217 και «Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα», ό.π., σσ. 233-235 
(βιβλιογραφία στη σ. 546). Παναγιώτα Μοσχονά (επιμ.), Το Ιόνιο Κράτος, 
1815-1864, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-24 Μαΐου 
1988), Αθήνα, Κέντρο Μελετών Ιονίου, 1997. Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη – 
Ελένη Μπελιά (επιμ.), Επιστημονικό Συνέδριο, Η Ένωση της Επτανήσου με την 
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τος διορίστηκε ο σκωτικής καταγωγής sir Thomas Maitland, πρώην 
αποικιακός κυβερνήτης της Κεϋλάνης (1805-1811) και κυβερνήτης 
της Μάλτας (1813-1824), προσωπικότητα ακραία συντηρητική και 
με περιφρονητική συμπεριφορά προς τον γηγενή πληθυσμό. To 
Σύνταγμα που επέβαλε το 1817 με αυταρχικό τρόπο2 διατηρούσε 
τον ομοσπονδιακό τύπο του κράτους, αναγνώριζε τον ελληνικό ε-
θνικό χαρακτήρα του και καθιέρωνε κοινοβουλευτικό πολίτευμα. 
Ωστόσο, επέβαλλε την προσωπική αρχή του Λόρδου Ύπατου Αρ-
μοστή ως ανώτατου ρυθμιστή των πραγμάτων του κράτους το ο-
ποίο αντιμετωπιζόταν από την προστάτιδα δύναμη ως αποικία. Από 
την άλλη μεριά, ο περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος στη 
μειοψηφία των οικονομικά ισχυρότερων πολιτών προσέδιδε στο 
καθεστώς χαρακτήρα ολιγαρχικό και πλουτοκρατικό.3 Και αυτή 
την οικονομική ολιγαρχία η βρετανική Προστασία την κατέστησε 
όργανο της δικής-της πολιτικής. 

Το Σύνταγμα του 1817 συνάντησε τη δυσπιστία των Επτανη-
σίων και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το καθεστώς που είχε 
επιβληθεί δεν ήταν συμβατό με τις ελπίδες του επτανησιακού λαού 
που είχε επηρεαστεί θετικά από τις δημοκρατικές ιδέες και τα φιλε-
                                                                                                                                                                                                                                              

Ελλάδα, 1864-2004, Πρακτικά, 2 τόμοι, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων – Aκαδη-
μία Αθηνών, 2005. 

2. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ι. Α. Τιπάλδος, Η Ένωσις των Ιονίων 
Νήσων μετά του Βασιλείου της Ελλάδος, Αθήνα 1863, σ. 8, ο Αρμοστής στις 22 
Απριλίου 1817 «...ἐπρότεινε ἐν τῷ μέσῳ τῶν τηλεβόλων τὸ σύνταγμα, ὅπερ ἡ 
Συνέλευσις ὡς εἰκός, δι᾽ ἀλλαλαγμοῦ παρεδέχθη ἄνευ συζητήσεως». 

3. Βλ. το κείμενο του Συντάγματος του 1817 στο Letre Costituzioni (1800, 
1803, 1817) delle Sette Isole Jonieed i relativi documenti con l’aggiunta dei due 
progetti di Costituzione del 1802 e 1806 e delle modificazioni e riforme alla 
Costituzione del 1817, Κέρκυρα 1849, σσ. 191 κ.ε. Βλ. επίσης την ελληνική 
μετάφραση Σύνταγμα τοῦ Ἰονίου Κράτους τῶν 1817 ὡς νῦν ὑπάρχει μετερρυθμι-
σμένον, μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ ἰταλικοῦ πρωτοτύπου ὧπερ ἐπισυνάπτεται ἡ ἐν Πα-
ρισίοις Συνθήκη τῶν 1815, Κέρκυρα 1855. Το ιταλικό κείμενο και η ελληνική 
μετάφραση (1855) του Συντάγματος του 1817 αναδημοσιεύονται στην έκδοση 
Αλίκη Δ. Νικηφόρου (επιμ.), Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων, Αθήνα, 
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2008, σσ. 306-371 και 591-635, αντίστοιχα. 
Στον ίδιο τόμο αναδημοσιεύεται και η αγγλική εκδοχή του Συντάγματος Con-
stitutional Chart of the United States of the Ionian Islands, σσ. 519-582. 
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λεύθερα ρεύματα που διέτρεχαν τη δυτική Ευρώπη. Οι Επτανήσιοι 
έβλεπαν να χαλκεύονται έντεχνα τα καινούργια δεσμά τους, να α-
λυσοδένονται «τεχνικά» τα νησιά του Ιονίου, κατά την ποιητική 
ρήση του Σολωμού. Παράλληλα, η ουσιαστικά φιλοτουρκική στά-
ση των Βρετανών και η διακήρυξη της «ιόνιας ουδετερότητας» α-
πέναντι στην Ελληνική Επανάσταση δημιούργησαν νέα και πολλα-
πλά προβλήματα. Το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στα Ιόνια 
Νησιά αντανακλούσε το σύνθετο εθνικό, πολιτικό και κοινωνικό 
πρόβλημα του επτανησιακού λαού. 

Μέχρι το 1850 στο Ιόνιο Κοινοβούλιο δεν υπήρχε πραγματική 
αντιπολίτευση. Άλλωστε, δεν υπήρχαν ακόμη διαμορφωμένες πο-
λιτικές παρατάξεις και κόμματα. Τη Βουλή, που δεν είχε συνεχές 
νομοθετικό έργο, τη συγκαλούσε ο Ύπατος Αρμοστής σε αραιά 
διαστήματα με αποκλειστικό σκοπό να επικυρώσει τα νομοσχέδια 
που εκείνος πρότεινε στη Γερουσία. Οι βουλευτές, χωρίς να συζη-
τούν το νομοσχέδιο, το ψήφιζαν όπως είχε (comesta) χωρίς να προ-
τείνουν τυχόν τροποποιήσεις. Ωστόσο, ενωρίς άρχισε να εκδηλώ-
νεται σε προσωπική βάση η αντιπολιτευτική δραστηριότητα ορι-
σμένων βουλευτών, όπως στην περίπτωση του ζακυνθηνού εισαγ-
γελέα και βουλευτή Αναστάσιου Φλαμπουριάρη, ο οποίος με την 
υπόδειξη του Ιωάννη Καποδίστρια, τον Φεβρουάριο του 1821, συ-
νέταξε μαζί με τον δικαστή Γεώργιο Δε Ρώσση και τον Διονύσιο 
Σολωμό αναφορά προς το βρετανικό Στέμμα για αναθεώρηση του 
Συντάγματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Φλαμπουριάρης να συλ-
ληφθεί και να καθαιρεθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Από το βήμα 
της Βουλής ακούστηκαν φοβεροί χαρακτηρισμοί κατά των αντιπά-
λων του καθεστώτος. Ήταν η αρχή της μακρόχρονης περιόδου των 
σκληρών αγώνων του επτανησιακού λαού κατά του καθεστώτος 
της βρετανικής Προστασίας.  

Ανήκοντας στους φιλελεύθερους κύκλους ο Ανδρέας Μουστο-
ξύδης, βουλευτής στο Ιόνιο Κοινοβούλιο, συνέταξε και υπέβαλε 
τον Αύγουστο του 1839 στο βρετανικό Υπουργείο των Αποικιών 
«Υπόμνημα» για την κατάσταση των Ιονίων Νήσων (Memorial 
presented in the Month of August 1839 to Her Majesty’s Secretary 
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of State for the Colonial Department by the Cavaliere Mustoxidi)4 
ζητώντας φιλελεύθερο εκλογικό σύστημα, ετήσιες συγκλήσεις του 
Κοινοβουλίου, ψήφιση στη Βουλή των δημόσιων δαπανών και ε-
λευθεροτυπία. Πέρα απ’ όλα έθετε την ιδέα της εθνικής ανεξαρτη-
σίας των νησιών. O βρετανός υπουργός Λόρδος Russel επιφόρτισε 
τον Αρμοστή Douglas να μελετήσει το υπόμνημα, αλλά εκείνος α-
ντέδρασε κατηγορώντας τον Μουστοξύδη ως εχθρό της βρετανικής 
Προστασίας και ως όργανο της φιλορωσικής πολιτικής του Όθωνα 
και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι πολέμιοι του καθεστώτος 
συνέχισαν την αντιπολιτευτική δράση έχοντας ευρύτατη λαϊκή υ-
ποστήριξη. Το υπόμνημα που απηύθυνε προς το Υπουργείο Αποι-
κιών το 1841 ο Γεράσιμος Λιβαδάς, από τους κυριότερους εκπρο-
σώπους της φιλελεύθερης κίνησης, με αποτέλεσμα να εγκλειστεί 
στη φυλακή του Βίδου, συγκέντρωσε τις υπογραφές πέντε χιλιάδων 
πολιτών.5 

Με τον διορισμό ως Αρμοστή το 1843 του Λόρδου John Col-
borne, βαρόνου του Seaton, άνδρα με φιλελεύθερες αρχές και εκ-
φραστή των νέων τάσεων της βρετανικής πολιτικής απέναντι στο 
Ιόνιο Κράτος, άρχισε η μεταστροφή του πολιτικού κλίματος. Ο 
Seaton με πρότασή-του στο Κοινοβούλιο εισήγαγε τις πρώτες συ-
νταγματικές μεταρρυθμίσεις, όπως η ελεύθερη ίδρυση και λειτουρ-
γία πολιτικών λεσχών, η ελευθερία πολιτικών συναθροίσεων, η ε-
λεύθερη εισαγωγή και κυκλοφορία ελληνικών εφημερίδων και η 
ίδρυση ιδιωτικών τυπογραφείων. Μέγιστη σημασία είχε το ψήφι-
σμα της 22 Μαΐου 1848 που καθιέρωνε την ελευθερία του Τύπου 
                                                                                                 

4. Βλ. Θ. Μουστοξύδης, Ανδρέας Μουστοξύδης (Βίος και Έργα), Αθήνα 
19633, σ. 51. Πβλ. Θ. Ι. Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία, Bibliographie 
Ionienne, 16oς - 19oς αιώνας, Ανακατάταξη - Προσθήκες - Βιβλιοθήκες, τόμ. 1, 
Αθήνα, Ιονική Τράπεζα, 1996, αριθ. 2264.- Για τον Α. Μουστοξύδη βλ. επίσης 
Ε. Ι. Μανής, Ανδρέας Μουστοξύδης, 1785- 1860, O επιστήμων, ο πολιτικός, ο 
εθνικός αγωνιστής. Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Αθήνα 1960. 

5. Βαρβάρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδά, Ο εγκαινιαστής και πρώτος σπορεύς 
του Ριζοσπαστισμού Γεράσιμος Ανδρ. Λιβαδάς, Αθήνα 19672, σ. 33 (ωστόσο, η 
δημοσιευόμενη στις σσ. 75-91 του βιβλίου Αναφορά του Γ. Α. Λιβαδά προς τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων της Αγγλίας, στην οποία παραπέμπεται ο 
αναγνώστης, φέρει ημερομηνία 17 Ιουνίου 1852). 
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καταργώντας κάθε είδος προληπτικής λογοκρισίας.6 Έτσι, το 1849 
εμφανίστηκαν οι πρώτες πολιτικές εφημερίδες δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για πολιτικό διάλογο και προσδίδοντας συγκεκριμένο 
πολιτικό περιεχόμενο στην αντιπολίτευση του επτανησιακού λαού 
προς το καθεστώς.7 

Στην ίδια περίοδο στο Ιόνιο Κοινοβούλιο άρχισε η διαμόρφωση 
δύο παρατάξεων, των λεγόμενων Προστασιανών και των Φιλελεύ-
θερων. Οι πρώτοι, υποστηρικτές του καθεστώτος της βρετανικής 
Προστασίας ήταν στοιχεία συντηρητικά και αντιδραστικά, που 
προέρχονταν από τον χώρο της παλιάς γαιοκτητικής πλουτοκρατίας 
και άλλοι που για λόγους συμφέροντος είχαν συνταχθεί με αυτή τη 
μερίδα. Όργανα του καθεστώτος θεωρούσαν την ξένη προστασία 
απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και τά-
ξης. Από την άλλη μεριά, την παράταξη των φιλελεύθερων την α-
                                                                                                 

6. Μαρία Βλασσοπούλου, «Ξεφυλλίζοντας την Επίσημο Εφημερίδα του Η-
νωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (1848 - 1849)», Γαρδίκα-Κατσιαδάκη - 
Μπελιά (επιμ.), Επιστημονικό Συνέδριο, Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλά-
δα, τόμ. Α´, σ. 91-92 (και σημ. 11). 

7. H πρώτη πολιτική εφημερίδα ήταν Το Μέλλον που εκδόθηκε από τον Α. 
Γαήτα στη Ζάκυνθο (κυκλοφόρησαν 53 φύλλα από 1 Ιανουαρίου 1849 έως 15 
Μαρτίου 1851). Ακολούθησε η Πατρίς με κύριο συντάκτη Π. Βράιλα-Αρμένη 
στην Κέρκυρα (104 φύλλα από 15 Ιανουαρίου 1849 έως 13 Ιανουαρίου 1851) 
Ο Φιλελεύθερος με εκδότη τον Η. Ζερβό Ιακωβάτο στην Κεφαλονιά (πρώτο 
φύλλο 19 Φεβρουαρίου 1849), Αναγέννησις του Ι. Μομφερράτου (α΄ φύλλο 9 
Απριλίου 1849) και Ένωσις (α΄ φύλλο 16 Απριλίου 1849) και ακολούθησαν 
άλλες·Σπινθήρ (Ζάκυνθος), Ελλάς, Φιλαλήθης και Ριζοσπάστης (Κέρκυρα), Ο 
Χωρικός (Κεφαλονιά) κ.ά. Όλες ανήκαν στον φιλελεύθερο και στον προοδευτι-
κό χώρο. Αντίθετα, όργανα των υποστηρικτών του καθεστώτος ήταν οι συντη-
ρητικές εφημερίδες Ο Ανεξάρτητος (Κέρκυρα, από τις 2 Απριλίου 1849 έως τον 
Φεβρουάριο του 1850) και από το 1850 Η Επτάνησος (Κέρκυρα), Ο Φίλος του 
Λαού (Κέρκυρα), Ο Πέλεκυς (Κεφαλονιά) κ. ά. Για την εμφάνιση των πολιτι-
κών εφημερίδων στα Επτάνησα βλ. Ντ. Κονόμος, Επτανησιακός τύπος 1798-
1864 (Ημίφυλλα, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά), [Επτανησιακά Φύλλα, 
τόμ. Ε´], Αθήνα 1964. Βλ. επίσης τα ειδικά άρθρα των Γ. Γ. Αλισανδράτου, Ν. 
Σκιαδά, Σπ. Λουκάτου, Ν. Γ. Μοσχονά, Αννας Κοντονή, Παναγιώτας Μοσχο-
νά, Σπ. Ι. Ασδραχά, Λίντας Παπαγαλάνη, Θ. Καλαφάτη, Έρης Σταυροπούλου 
στο αφιέρωμα Ο Τύπος στα Επτάνησα της Αγγλοκρατίας, [Η Καθημερινή / Επτά 
Ημέρες], 30 Μαΐου 1999.  
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ποτελούσαν στοιχεία που ανεξάρτητα από την ταξική-τους προέ-
λευση είχαν ενταχθεί στον προοδευτικό ιδεολογικό χώρο. Γι’ αυ-
τούς, το καθεστώς της προστασίας ήταν προσωρινό αναγκαίο κακό 
που είχε προκύψει απο τις διεθνείς συγκυρίες. Το πολιτικό όραμα 
των προοδευτικών κύκλων ήταν η εθνική δικαίωση του επτανησια-
κού λαού. Σ’ αυτό το πλαίσιο άρχισε να διαμορφώνεται μια πολιτι-
κή ιδεολογία που αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για στοχευμένη 
πολιτική πράξη. Αρχικά η φιλελεύθερη παράταξη είχε ενιαία γραμ-
μή· στόχος ήταν η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, η αμφι-
σβήτηση του πολιτειακού σχήματος του Ιονίου Κράτους και μα-
κροπρόθεσμα η εθνική αποκατάσταση. Με τη διαφοροποίηση των 
πολιτικών τάσεων των προοδευτικών κύκλων διαμορφώθηκαν τα 
δύο πολιτικά κόμματα, των Μεταρρυθμιστών και των Ριζοσπα-
στών. Στο πρώτο μετείχαν προσωπικότητες υψηλού πολιτικού και 
πνευματικού επιπέδου (Ανδρέας Μουστοξύδης, Σωκράτης Κουρής, 
Πέτρος Βράιλας-Aρμένης, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Στέφανος 
Παδοβάς). Πρωτοβάθμιο αίτημα θεωρούσαν τη μεταρρύθμιση του 
Συντάγματος, την παραχώρηση συνταγματικών ελευθεριών με εκ-
συγχρονισμένο και φιλελεύθερο Σύνταγμα, ως απαραίτητη προϋ-
πόθεση για κάθε περαιτέρω διεκδίκηση εθνικού χαρακτήρα. Η έ-
νωση με την Ελλάδα αποτελούσε απώτερο στόχο της πολιτικής-
τους, που θα επιτυγχανόταν με τη διπλωματική πρακτική των ικε-
σιών προς το Στέμμα και τις Μεγάλες Δυνάμεις.8 

Aντίθετα, οι Ριζοσπάστες, συγκροτώντας το κατ’ εξοχήν κόμμα 
αρχών, λαϊκό και επαναστατικό, θεμελίωσαν εθνική πολιτική με 
αντικειμενικό στόχο την αναγέννηση συνόλου του ελληνικού έ-
θνους μέσα από ριζική πολιτική και κοινωνική αλλαγή. Για τους 
Ριζοσπάστες, τόσο η Συνθήκη του 1815 όσο και το καθεστώς της 
Προστασίας που είχε επιβάλει, ήταν άκυρα, διότι δεν είχε ζητηθεί η 
γνώμη του Επτανησιακού λαού. Γι’ αυτό και δεν θεωρούσαν απο-
δεκτή την κίνηση για μεταρρύθμιση του Συντάγματος. H μόνη α-
                                                                                                 

8. Άννα Κοντονή - Κ. Παπαθανασόπουλος, «Οι πολιτικές και εθνικές ιδέες 
των Μεταρρυθμιστών (1848-1851)», Πρακτικά Β´ Συνεδρίου «Επτανησιακού 
Πολιτισμού», «Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπό-
λοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος-19ος αι.», Αθήνα 1991, σσ. 310-319. 
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ποδεκτή λύση ήταν η άρση της προστασίας και η ένωση με την Ελ-
λάδα, όχι με ικεσίες αλλά κατ’ απαίτηση του λαού· και όχι απλά 
ένωση με την Ελλάδα αλλά συνένωση όλου του Ελληνισμού σε 
κράτος ελεύθερο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτές ήταν οι αρ-
χές της δημοκρατικής Μεγάλης Ιδέας του Ριζοσπαστισμού – πολύ 
διαφορετικής απο εκείνη που οραματιζόταν η αυλή του Όθωνα – 
για μια Ελλάδα χωρίς ξένες επεμβάσεις, ενιαία, με ισότητα και με 
κοινωνική δικαιοσύνη. Τις διακήρυτταν ιδεολόγοι όπως ο Φραγκί-
σκος Πυλαρινός, ο Θεόδωρος Καρούσος, ο Ιωσήφ Μομφερράτος, ο 
Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, ο Γεράσιμος Λιβαδάς. Κατα τον Πυλα-
ρινό η Ελλάδα έπρεπε να αποκρούει τις ξένες επεμβάσεις και να 
υιοθετήσει δημοκρατικό πολίτευμα σύμφωνα με τις αρχές της Γαλ-
λικής Επανάστασης και των πρώτων ελληνικών επαναστατικών 
συνταγμάτων. Ο Καρούσος, πάλι, διακήρυττε ότι «ὁ Ριζοσπαστι-
σμὸς εἶναι ἡ ἐνεστώσα φᾶσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ» και ότι η Ελληνική 
Επανάσταση δεν είχε τελειώσει αλλά ήταν ακόμη σε φάση εξέλι-
ξης, «δι’ αὐτῆς ἐρρίφθη αἰσίως ὁ θεμέλιος, ἐναπολείπεται δὲ ἤδη ἐπ’ 
αὐτοῦ νὰ ἀνεγερθεῖ τὸ πάνθεον ὅλων τῶν λαῶν τῆς Ἑλληνικῆς 
φυλῆς». Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας των Ριζοσπαστών αποκρυ-
σταλλώνεται απο τον Ιωσήφ Μομφερράτο και διατυπώνεται στο 
πρόγραμμα της εφημερίδας «Αναγέννησις»,  η οποία είχε ως στόχο 
την ανάπτυξη και την υποστήριξη των «ἀπαραγράπτων καὶ ἀνα-
παλλοτριώτων δικαιωμάτων τοῦ ἑπτανησιακοῦ, ὡς καὶ παντὸς ἄλλου 
ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἰς τὴν ἐθνικὴν αὐτοῦ ἀποκατάστασιν…» καθώς ε-
πίσης την καλλιέργεια και τη διάδοση «τῶν ὑγιῶν πολιτικῶν καὶ 
κοινωνικῶν ἀρχῶν» πάνω στις οποίες πρέπει να οργανωθεί  η ελ-
ληνική κοινωνία και που συνοψίζονται στο 

«δόγμα τῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ … καὶ εἰς τὸ δόγμα τῆς Ἰσότητος, 
Ἐλευθερίας καὶ Ἀδελφότητος, τὸ ὁποῖον μεταφερθὲν ἀπὸ τὸν χρι-
στιανικὸν εἰς τὸν πολιτικὸν κόσμον διὰ τῶν ἐνδόξων τοῦ γαλλικοῦ 
λαοῦ ἐπαναστάσεων, συνιστᾶ τὴν βάσιν τοῦ νεωτέρου διοργανι-
σμοῦ τῶν κοινωνιῶν…».9 

                                                                                                 

9. Π. Πανά, Βιογραφία Ιωσήφ Μομφερράτου, Αθήνα 1888, σ. 42 (το πλήρες 
πρόγραμμα της εφημερίδας δημοσιεύεται στις σσ. 40-43). 
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Η ιδέα της εθνικής ενότητας, που είχε πια ξαναγεννηθεί, διαδιδόταν 
ταχύτατα στα Ιόνια Νησιά χάρη στην πολιτική δραστηριότητα των 
φιλελεύθερων κύκλων και ειδικότερα όσων είχαν δραστηριοποιη-
θεί στο πλαίσιο του ριζοσπαστικού κόμματος.10 Κορυφαίες στιγμές 
της πολιτικής δράσης των κύκλων αυτών υπήρξαν ο παλλαϊκός ε-
ορτασμός της 25ης Μαρτίου 1848 στην Κεφαλονιά, όπου κυριάρ-
χησαν συνθήματα δημοκρατικά και διεθνιστικά για την Ελλάδα, τη 
Γαλλική Δημοκρατία και την ενοποίηση της Ιταλίας, καθώς και οι 
αντιβρετανικές διαδηλώσεις της Μ. Παρασκευής (9/21 Απριλίου 
1848) στο Αργοστόλι και η «Εξέγερση του Σταυρού» (14/26 Σε-
πτεμβρίου 1848) επίσης στην Κεφαλονιά.11 Το ριζοσπαστικό κίνη-
μα στα Επτάνησα διαμόρφωσε συστηματική και συγκροτημένη πο-
λιτική ιδεολογία με ευρύτατη απήχηση στον νησιωτικό πληθυσμό 
μετασχηματίζοντας την πολιτική θεωρία σε σύστημα αξιών, που 
προσφυώς χαρακτηρίστηκε από τον ιστορικό Σπύρο Λουκάτο ως 
«Επτανησιακή πολιτική σχολή των Ριζοσπαστών».12 

                                                                                                 

10. Σχετικά με τη δράση των πολιτικών παρατάξεων στο Ιόνιο Κοινοβούλιο 
βλ. Ν. G. Moschonàs, «I partiti e l’idea dell’unità nazionale nel Parlamento Jo-
nio» στον τόμο Indipendenza e unità nazionale in Italia ed in Grecia, Φλω-
ρεντία 1987, σσ. 133-143. 

11. Για τα πολιτικά γεγονότα στην Κεφαλονιά στα χρόνια 1848-1849 βλ. 
Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα 
έτη 1848 και 1849, Αθήνα 1980, όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία. 

12. Από την πλούσια βιβλιογραφική συγκομιδή για τον επτανησιακό Ριζο-
σπαστισμό, ας αναφερθούν εδώ: Π. Πανάς, Ριζοσπάσται και Βελτιώσεις εν Ε-
πτανήσω, Κεφαλληνία 1880. Η. Ζερβός Ιακωβάτος, Επτανησιακός Ριζοσπαστι-
σμός, Εισαγωγή – Eπιμέλεια Σπ. Μυλωνά, Αθήνα 1964. Γ. Γ. Αλισανδράτος, 
Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός. Σχέδιο για δοκίμιο πολιτικής ιστορίας, Φιλολο-
γική επιμέλεια - Εισαγωγικά - Σχόλια - Βιβλιογραφία Γ. Ν. Μοσχόπουλος, Ε-
ταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2006. Γ. Γ. Αλισανδράτος, Κείμε-
να για τον Επτανησιακό Ριζοσπαστισμό, Εκδοτική φροντίδα Δ. Αρβανιτάκης, 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2008. Σπ. Δ. Λουκάτος, Η Επτανησιακή πολιτική 
σχολή των Ριζοσπαστών, Γενική επιμέλεια Π. Πετράτος, Αργοστόλι, Σύνδε-
σμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 2009. Σπ. Δ. Λουκάτος, Ο Ριζοσπαστι-
σμός. Το ριζοσπαστικό κόμμα. Το ριζοσπαστικό κίνημα στα χρόνια του αγγλικού 
Προτεκτοράτου των Επτανήσων, 1815-1864, Επέτειοι λόγοι, Μελέτες, Επιστημο-
νικές ανακοινώσεις, Ομιλίες, Άρθρα, Αργοστόλι, Δήμος Αργοστολίου, 2010. 
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Oι εκλογές του Ιανουαρίου 1850 ανέδειξαν την Θ´ Βουλή, στην 
οποία μετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο των Με-
ταρρυθμιστών αλλά και οι πρώτοι βουλευτές από τον ριζοσπαστικό 
χώρο. Η νέα Βουλή αγωνίστηκε με επιμονή και θάρρος κατά των 
αυθαιρεσιών της εξουσίας, για τα δικαιώματα των πολιτών, για την 
επίλυση πολλών προβλημάτων και για την πραγματοποίηση της 
εθνικής αποκατάστασης των Επτανησίων. Ανάμεσα στα νομοθετή-
ματα ήταν η καθιέρωση της 25ης Μαρτίου ως εθνικής γιορτής, έπει-
τα από πρόταση του ριζοσπάστη βουλευτή Κεφαλονιάς Γεώργιου 
Τυπάλδου Ιακωβάτου, η απόφαση να στηθεί ανδριάντας στον Ι. 
Καποδίστρια, η κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών με εισήγη-
ση των μεταρρυθμιστών βουλευτών Ναπολέοντα Ζαμπέλη και Σω-
κράτη Κουρή κ.λπ. Πολλά νομοσχέδια και προτάσεις απορρίπτο-
νταν από τη Γερουσία και τον Αρμοστή, όργανα που αποτελούσαν 
την τροχοπέδη των εθνικών και πολιτικών διεκδικήσεων. Έτσι, η 
Γερουσία απέρριψε την απόφαση της Βουλής για την άμεση καθιέ-
ρωση της ελληνικής ως μόνης επίσημης γλώσσας του κράτους. Ο 
Αρμοστής, μάλιστα, δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί, όταν το θεωρού-
σε σκόπιμο, το δικαίωμα που του παραχωρούσε το Σύνταγμα να 
αναστέλλει τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Μέσα σε αυτό το πολι-
τικό κλίμα, στις 26 Νοεμβρίου 1850 έπειτα από πρόταση του ριζο-
σπάστη βουλευτή Κεφαλονιάς Ι. Τυπάλδου Καπελέτου: 

Ἡ πρώτη ἐλευθέρα Βουλὴ τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἑπτανήσου 
διακήρυξε ότι ἡ ὁμόθυμος, στερεὰ καὶ ἀμετέτρεπτος θέλησις τοῦ 
Ἑπτανησιακοῦ λαοῦ, εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῆς ἀνεξαρτησίας του καὶ 
ἡ Ἔνωσις αὐτοῦ μὲ τὸ λοιπὸν ἔθνος του, τὴν ἀπελευθερωμένην 
Ἑλλάδα.  

Η διακήρυξη είχε διεθνή απήχηση αλλά και ταυτόχρονα υψηλό κό-
στος.13 Ο Αρμοστής αντέδρασε με αναστολή των εργασιών και 
διάλυση της Βουλής. 

Οι νέες εκλογές του 1852, που έγιναν μέσα σε κλίμα τρομοκρα-

                                                                                                 

13. Βλ. αναλυτικότερα Λουκάτος, Η Επτανησιακή πολιτική Σχολή των Ριζο-
σπαστών, σσ. 167-177.  
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τίας και παρανομίας,14 ανέδειξαν τους Μεταρρυθμιστές ως πλειο-
ψηφία με την υποστήριξη του Αρμοστή Η. G. Ward. Η μειοψηφία 
των Ριζοσπαστών είχε μικρή επιρροή στο Κοινοβούλιο και όσα νο-
μοσχέδια πρότεινε απορρίπτονταν από την πλειοψηφία. Αλλά και 
οι μεταρρυθμίσεις του Συντάγματος που εισηγήθηκε ο Αρμοστής 
σε προγενέστερη συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής Π. Βράι-
λα Αρμένη, απορρίφθηκαν έπειτα από εκτενή συζήτηση. Έντονη 
κριτική ασκήθηκε στις διατάξεις που αφορούσαν στις δικαιοδοσίες 
της Υψηλής Αστυνομίας και σε ζητήματα περιορισμού της ελευθε-
ρίας δημόσιου λόγου.15 Παρά τους τρομερούς διωγμούς, τις συλ-
λήψεις, τις φυλακίσεις και τους εκτοπισμούς των Ριζοσπαστών,16 οι 
ενέργειες της κυβέρνησης και η ίδια η βρετανική πολιτική στα Ιό-
νια Νησιά γίνονταν αντικείμενο οξύτατης κριτικής στο Κοινοβού-
λιο. Αλλά και ο πολιτικός Τύπος καταδίκασε απερίφραστα τις με-
ταρρυθμίσεις ως πλάνες, απάτες, ενέδρες, παγίδες και πλεκτάνες 
προβάλλοντας ως μόνη αληθινή μεταρρύθμιση την απελευθέρωση 
από τον ξένο (εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, φ. 40, 30 Μαΐου 1851).17 

Μετά την ανάκληση του Ward και την άφιξη του νέου Αρμο-
στή J. Young, προκηρύχθηκαν εκλογές στα τέλη του 1856 για την 
ανάδειξη της ΙΑ´ Βουλής στην οποία επικράτησαν πάλι οι Μεταρ-
ρυθμιστές. Ήδη από τον Μάιο του 1856 είχε υποβληθεί στον νέο 
Αρμοστή από τον γενικό εισαγγελέα Δ. Κουρκουμέλη η εισήγηση 
της παραχώρησης στην Ελλάδα των πέντε νότιων νησιών και της 
διατήρησης της Κέρκυρας και των Παξών ως αποικιών του βρετα-
νικού Στέμματος. Η αποκάλυψη του σχεδίου αυτού, που υποστηρι-
ζόταν και από αναφορά με υπογραφές κερκυραίων η οποία κυκλο-
φόρησε στο νησί, συγκλόνισε τα πνεύματα των Επτανησίων. Παρά 
τη διαβεβαίωση της βρετανικής κυβέρνησης ότι δεν είχε την πρό-
θεση ούτε το δικαίωμα να προβεί στην αποικιοποίηση των δύο νη-
                                                                                                 

14. Η. Ζερβός Ιακωβάτος, Η Δεκακαλπία και ο ήρως αυτής, Κεφαλονιά 
1872. Βλ. και Λουκάτος, ό.π., σσ. 179-180. Πβλ. Αλισανδράτος, Επτανησιακός 
Ριζοσπαστισμός, σσ. 58-59. 

15. Βλ. Λουκάτος, ό.π., σσ. 183-184. 
16. Αλισανδράτος, ό.π., σσ. 60-61. 
17. Βλ. Λουκάτος, ό.π., σ. 183, σημ. 148. 
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σιών αλλά να διατηρήσει το καθεστώς της Προστασίας ενιαίο στα 
Ιόνια Νησιά, στο Κοινοβούλιο διεξήχθηκαν έντονες συζητήσεις 
που κατέληξαν στην καταδίκη του ζητήματος και στη διακήρυξη 
(20 Ιουνίου 1857) ότι η μόνη επιθυμία των Επτανησίων ήταν η κα-
τάργηση της Προστασίας και η ένωση με την ελεύθερη Ελλάδα, ότι 
οι βουλευτές ήταν έτοιμοι να το υπογράψουν με το αίμα-τους, ότι ο 
«ξενισμός» δεν θα είχε ποτέ υποστήριξη στα Επτάνησα και ότι μό-
νο η βία μπορούσε να διατηρεί την πολιτική κατάσταση που υπήρ-
χε.18 Στην ΙΑ´ Ιόνια Βουλή αναδείχθηκε η προσωπικότητα του ρι-
ζοσπάστη βουλευτή Ζακύνθου Κωνσταντίνου Λομβάρδου που έγι-
νε ο πρωταγωνιστής της ενωτικής κίνησης και ο ηγέτης των λεγό-
μενων νέων ριζοσπαστών.  

Η ιδέα της ένωσης είχε ευρύτατα διαδοθεί και είχε γίνει γενικά 
αποδεκτή το 1858, όταν διατυπώθηκε η άποψη ότι ο επτανησιακός 
λαός έπρεπε να υποβάλει ικεσίες προς το βρετανικό Στέμμα για να 
την επιτύχει. Αυτή η άποψη καλλιεργήθηκε από τον χώρο των Με-
ταρρυθμιστών και υιοθετήθηκε από το περιβάλλον του Κ. Λομ-
βάρδου, ενώ αντίθετα πολεμήθηκε αμέσως μετά την εμφάνισή-της 
από τους Ριζοσπάστες της Κεφαλονιάς (προκήρυξη της 5ης Μαΐου 
1858). Αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης ήταν η διάσπαση 
του κόμματος των Ριζοσπαστών.19 Η εφημερίδα Ο Κεραυνός, που 
εκδιδόταν από τον Π. Πανά, έγραφε χαρακτηριστικά στις 2 Σε-
πτεμβρίου 1858: 

Σταθεροὶ εἰς τὰς ἀνέκαθεν ὑπὸ τοῦ ῾Ριζοσπαστισμοῦ διακηρυχθεί-
σας ἀρχάς, ἤτοι εἰς τὴν ἐθνικὴν της Ἑπτανήσου ἀποκατάστασιν … 
καὶ εἰς τὴν δημοκρατικὴν τῆς Ἀνατολῆς ἀνἀπλασιν… θέλομεν πο-
λεμεῖ πᾶσαν κηρυττομένην ἐναντίαν ἀρχὴν ὡς ἀντεθνικήν … Ὡς 
ἐκ τούτου λοιπὸν καὶ αὐτὴν τὴν περὶ ἑνώσεως ἔκφρασιν, ὅταν δὲν 
συνδέεται μὲτὸ ἱερὸντῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ δόγμα … θεωροῦμεν 
… ὡς κήρυγμα μονομερὲς καὶ αντιπατριωτικόν … καὶ ὡς δέλεαρ 
τῆς ξενοκρατίας.  

                                                                                                 

18. Αλισανδράτος, Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός, σ. 62. Λουκάτος, Η Ε-
πτανησιακή πολιτική Σχολή, σσ. 185-187. 

19. Αλισανδράτος, Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός, σ. 64 κ.ε. 
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Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στην ιστορία που η πολιτική διορατι-
κότητα παίρνει διαστάσεις προφητείας. Η ένωση που προτεινόταν 
στο πλαίσιο της βρετανικής πολιτικής μεταστροφής – τον Νοέμ-
βριο του 1858 πραγματοποιήθηκε η αποστολή του W. Gladstone 
στα Επτάνησα – εξυπηρετούσε τα βρετανικά σχέδια και δεν αντα-
ποκρινόταν στο εθνικό και κοινωνικό όραμα των Ριζοσπαστών. Γι’ 
αυτό, ενώ έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς στην Κέρκυρα η νέα δια-
κήρυξη του Κοινοβουλίου για την ένωση (15/27 Ιανουαρίου 1859), 
οι Ριζοσπάστες βουλευτές της Κεφαλονιάς αποδοκίμασαν τον τρό-
πο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός του εθνικού ζητήματος.20 

Τον Φεβρουάριο του 1862 συγκροτήθηκε η ΙΒ´ Ιόνια Βουλή, 
στην οποία δημιουργήθηκε ισχυρό μέτωπο μεταξύ των οπαδών του 
Λομβάρδου, των συντηρητικών Μεταρρυθμιστών και των αντι-
δραστικών «προστασιανών». Στη νέα Βουλή συμμετείχαν και οι 
κεφαλλονίτες ριζοσπάστες βουλευτές Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και 
Ιωσήφ Μομφερράτος, οι οποίοι μετά τον διορισμό ως προέδρου 
της Γερουσίας του αντιδραστικού Δ. Καρούσου, υπέβαλαν την πα-
ραίτησή-τους. Αντιδρώντας ο μεταρρυθμιστής βουλευτής της Κέρ-
κυρας Σωκράτης Κουρής πρότεινε να ανακηρύξει η Βουλή τους 
δύο «εθνομάρτυρες» ριζοσπάστες βουλευτές πρόεδρο και αντιπρό-
εδρο αντίστοιχα του σώματος δικαιώνοντας «… ἅπαντας τοὺς ἀνα-
ξιοπαθοῦντας καὶ ὑποστάντας τὰς ἐξορίας, τοὺς καταδιωγμοὺς καὶ 
τὰς στερήσεις» και ικανοποιώντας «τὴν Ἑπτάνησον καὶ τὴν πολυπα-
θῆ Κεφαλληνίαν». Στη ΙΒ´ Βουλή κυριάρχησε το ζήτημα της εθνι-
κής αποκατάστασης της Επτανήσου και παρά τις διακηρυγμένες 
απο το βήμα της Βουλής επιφυλάξεις του Η. Ζερβού Ιακωβάτου 
και του Ι. Μομφερράτου και την πρόταση «αναστολής» της διεκδί-
κησης της ένωσης, επικράτησαν οι τάσεις των ενωτικών, τις οποίες 
συμμερίστηκαν οι οπαδοί του Κ. Λομβάρδου.21 Η διάσπαση του 
ριζοσπαστικού κόμματος ήταν πλέον οριστική. Οι «νέοι» Ριζοσπά-
στες υποστήριζαν απλά και μόνο την ένωση της Επτανήσου με το 
Ελληνικό Βασίλειο σε αντίθεση με τους «παλαιούς», ορθόδοξους 
Ριζοσπάστες, που όχι μόνον έμεναν προσηλωμένοι στις θεμελιώ-
                                                                                                 

20. Λουκάτος, Η Επτανησιακή πολιτική Σχολή, σσ. 188 κ.ε. 
21. Λουκάτος, ό.π., σσ. 201 κ.ε. 
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δεις πολιτικές και κοινωνικές αρχές του Ριζοσπαστισμού αλλά διέ-
βλεπαν τις προθέσεις της βρετανικής πολιτικής και τις επιπτώσεις 
που μακροπρόθεσμα είχε η επιδιωκόμενη λύση του ζητήματος για 
την Ελλάδα. 

Στις 25 Ιουλίου / 6 Αυγούστου 1863 με προκήρυξη του Αρμο-
στή Storks διαλύθηκε η Βουλή και ορίστηκαν εκλογές για τη συ-
γκρότηση της ΙΓ´ Ιόνιας Βουλής. Προκαθορισμένος σκοπός της 
νέας Βουλής ήταν η διακήρυξη της ένωσης των Νησιών με την Ελ-
λάδα, ζήτημα για το οποίο υπήρχε η συναίνεση του βρετανικού 
Στέμματος. Έχοντας αρνηθεί να πάρουν μέρος στις εκλογές ο Ζερ-
βός Ιακωβάτος και ο Μομφερράτος δεν μετείχαν στη Βουλή. Στις 
21 Σεπτεμβρίου / 3 Oκτωβρίου 1863 στη συνεδρίαση του Κοινο-
βουλίου διαβάστηκε ο λόγος του Αρμοστή Storks που γνωστοποι-
ούσε την πρόθεση της βασίλισσας να παραιτηθεί από την Προστα-
σία παραχωρώντας τα Ιόνια Νησιά στο Ελληνικό Βασίλειο και ζη-
τούσε απο τη Βουλή να εκφράσει με ψήφισμα την αποδοχή της 
προσάρτησης και τη συγκατάθεση για τα ζητήματα που θα προέκυ-
πταν. Πράγματι, στις 23 Σεπτεμβρίου / 5 Οκτωβρίου 1863, σε α-
νοικτή συνεδρίαση που την παρακολούθησε μεγάλος αριθμός πολι-
τών, αφού πρωτύτερα ο μητροπολίτης Κερκύρας Αθανάσιος ευλό-
γησε τις εργασίες του σώματος, η τελευταία Ιόνια Βουλή ψήφιζε πα-
νηγυρικά την Ένωση των Νησιών με την Ελλάδα. Το ψήφισμα διά-
βασε ο πρόεδρος της Βουλής Στέφανος Παδοβάς.22 

Είναι σπάνιο ιστορικό φαινόμενο ένας λαός να ψηφίζει και να 
αποδέχεται ομόθυμα την κατάργηση της πολιτικής αυτονομίας-του. 
Στην περίπτωση του επτανησιακού λαού η «αυτονομία» δεν ήταν 
παρά η φαινάκη της ξένης κυριαρχίας και συνεπαγόταν τη διάσπα-
ση του έθνους και τον κατακερματισμό των εθνικών δυνάμεων. Η 
πολιτική ενότητα που συγκροτούσε την Επτάνησο αποτελούσε 
σύλληψη που ανταποκρινόταν στα σχέδια και στις βλέψεις των ξέ-
νων δυνάμεων, γι’ αυτό και το πολιτειακό σχήμα του Ιονίου Κρά-
τους – ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους – α-
πορριπτόταν σαν λύση κίβδηλη, που εξυπηρετούσε ξένα συμφέρο-

                                                                                                 

22. Λουκάτος, ό.π., σσ. 223 κ.ε. Γ 
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ντα και σκοπιμότητες. Όπως σχολίαζε ο Γεώργιος Βερύκιος:  
Ἡ Ἑπτάνησος –ἱστορικὸν ὄνομα λυπηρὸν οὐχ ἧττον ἢ καὶ θυμη-
δές, μνήμην ἐμβάλλον ἡμῖν περὶ τῶν ξενικῶν καταπιέσεων καὶ 
τῶν κοινῶν παθημάτων …– ἐγένετο ἐν χαλεποῖς καιροῖς ξενικῶν 
δεσποτειῶν ἀποκύημα, αἳ ἐπενόησαν ἑπτὰ νήσους ἀλλήλων φύσει 
διαχωριζομένας καὶ διαφερούσας κατὰ τὰς κοινωνικὰς ἀνάγκας 
καὶ τὰ ἐπαρχιακὰ συμφέροντα παρὰ φύσιν συνάψαι εἰς μίαν αὐτο-
τελῆ καὶ ἀδιαἰρετον πολιτείαν.23  

Τα δύο εθνικά κόμματα των Μεταρρυθμιστών και των Ριζοσπα-
στών καλλιέργησαν και διέδοσαν στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα 
την εθνική ιδέα με το όραμα της πολιτικής και της κοινωνικής απο-
κατάστασης του Ελληνισμού. Έτσι, ο επτανησιακός λαός μπόρεσε 
να συλλάβει την έννοια της ανεξαρτησίας-του μόνο σε συνάρτηση 
με την ανεξαρτησία όλου του έθνους.24 
 

                                                                                                 

23. Γ. Βερύκιος, Απομνημονεύματα περί της πρώην Ιονίου Πολιτείας, Κεφα-
λονιά 1870, σ. 169. 

24. Σχετικά με το ζήτημα της διαμόρφωσης της εθνικής ιδέας στα Ιόνια Νη-
σιά βλ. Ν. Γ. Μοσχονάς, «Η έννοια της εθνότητας και η εθνική ιδέα στα Επτά-
νησα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999), σσ. 391-406. 
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Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης στον Ιόνιο χώρο 

O Ιόνιος χώρος, αναμφισβήτητα υπήρξε ένα ξεχωριστό κομμάτι 
του Ελληνικού κόσμου. Ελληνικός οπωσδήποτε και ορθόδοξος, 
ακολούθησε μια δυτικοευρωπαϊκή πορεία λόγω ιστορικών συγκυ-
ριών. Γι’ αυτό, από τους έλληνες ιστορικούς του 19ου αιώνα, χαρα-
κτηρίζεται μάλλον με μία αμήχανη διάθεση, στην προσπάθεια τους 
να τον κατατάξουν στη Δύση ή στην Ανατολή. 

Το 1204 ο Ιόνιος χώρος ξεκόβει από τον υπόλοιπο ελληνικό. 
Ακολουθούν δυόμισι αιώνες, που δεν θα μπορέσει η ιστορία να 
φωτίσει, λόγω έλλειψης πηγών. Είναι μια μεγάλη σκοτεινή παρέν-
θεση. Ξεκινώντας από την Κέρκυρα το 1386, την τύχη των νησιών 
του Ιονίου αναλαμβάνουν οι Βενετοί, ενώ μεσούντος του 15ου αιώ-
να, ο Ελληνισμός δέχεται τρία πλήγματα.  

Το 1453 η Βασιλεύουσα πέφτει στα χέρια των Οθωμανών και 
επτά χρόνια αργότερα, το 1460 την ίδια τύχη είχε και ο Μιστράς. 
Λίγο νωρίτερα, το 1449, σβήνει το Δεσποτάτο της Ηπείρου, με την 
κατάληψη της Άρτας. Κύματα προσφύγων κατακλύζουν την Κέρκυ-
ρα και αλλά νησιά του Ιονίου. Ευγενείς, μεγαλέμποροι, άνθρωποι 
των γραμμάτων και του πνεύματος, συρρέουν στα δυτικοκρατούμε-
να νησιά του Ιονίου, άλλοι για μόνιμη εγκατάστασή και άλλοι προ-
σωρινά, πριν διεκπεραιωθούν στην γειτονική Ιταλία και την υπόλοι-
πη Δυτική Ευρώπη. 

Η παρουσία στην Κέρκυρα του Ιωάννη Μόσχου και των γιών 
του Δημητρίου και Γεωργίου, του σπουδαιότερου από τους μαθη-
τές του Γεωργίου Πλήθωνα, του πρώτου νεοέλληνα πολιτικού, του 
θεωρητικού του νέου Ελληνισμού, του ανθρώπου που απευθυνόμε-
νος στον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Β΄ τον Παλαιολόγο θα του 
επισημάνει: «Εσμέν γαρ ουν, ων ηγείσθε τε και βασιλεύετε, Έλληνες 
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το γένος, ως ή τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί», υπήρξε κα-
ταλυτική για την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης στο Ιόνιο χώρο.  

Έτσι, ενώ στην Πόλη ο Πατριάρχης Γεννάδιος έκαιγε στην πυ-
ρά τα έργα του Πλήθωνα, εγκαινιάζοντας τη στροφή προς την Ανα-
τολή και την έναρξη των τετρακοσίων χρόνων που σφράγισαν τη 
μοίρα μας σαν έθνος, πληρώνοντας το αντίτιμο της στροφής αυτής 
μέχρι τη σημερινή κρίση. Αντίθετα στον Ιόνιο χώρο, θέριεψε ο λό-
γος του και απλώθηκε στη Δύση, που διψούσε να γνωρίσει τον 
πλούτο της αρχαίας σοφίας, άμεσα από τους απογόνους των δη-
μιουργών και αυτών που για χίλια και πλέον χρόνια τον διαφύλα-
ξαν σαν πολύτιμο θησαυρό. Έτσι στον Ιόνιο χώρο θέτονται οι βά-
σεις του νεοελληνικού πολιτισμού.  

Το σχολείο που ίδρυσε ο Μόσχος στην Κέρκυρα, μπορούμε να 
το χαρακτηρίσουμε ένα μικρό ελληνικό πανεπιστήμιο, όπου διδά-
σκονταν φιλοσοφία, ιατρική και κυρίως τους κλασικούς συγγρα-
φείς. Σπουδαίες προσωπικότητες από τον ελληνικό χώρο, αλλά και 
γνωστοί ουμανιστές από τη δυτική Ευρώπη, παρακολούθησαν τα 
μαθήματα του σοφού δασκάλου και γνώρισαν τους θησαυρούς της 
κλασικής ελληνικής γραμματολογίας. Η Κέρκυρα είχε καταστεί 
ένα σπουδαίο πνευματικό κέντρο. Στο εκτεταμένο και σφύζον ξω-
πόλι υπήρχαν τρείς αξιόλογες βιβλιοθήκες, γνωστές και έξω των 
ορίων του Ιονίου. Στο σχολείο των Μόσχων γνώρισε το μακρινό 
1490 την κλασσική ελληνική σοφία ο μεγάλος Έλληνας ουμανι-
στής, ο Μιχαήλ Τριβώλης, ο μετέπειτα μοναχός Μάξιμος, Μάξιμος 
Γραικός, ο φωτιστής των Ρώσων, ο άνθρωπος που όχι μόνον ανα-
μόρφωσε την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά έθεσε τις βάσεις 
της ρωσικής γραμματολογίας. Μια προσωπικότητα που οι δυτικοί 
ιστορικοί θα τη χαρακτηρίσουν ισάξια του Λουθήρου και εμείς θα 
τη γνωρίσουμε μόλις την εποχή του μεσοπολέμου, από τη μικρή 
εργασία του Νίκου Καζαντζάκη για τη Ρωσική Λογοτεχνία.   

Αποτελέσματα αυτής της πνευματικής άνθησης, η παρουσία α-
ξιόλογων πνευματικών ανθρώπων, που πρέπει να τους κατατάξου-
με στους πρωτοπόρους. Σ’ αυτούς οφείλουμε την αφύπνιση της ε-
θνικής μας συνείδησης και το ξεκίνημα της Ελληνικής Αναγέννη-
σης. Τρείς προσωπικότητες εκφράζουν το πνεύμα της εποχής. Ο 
Αντώνιος Έπαρχος, Ο Νικόλαος Σοφιανός και ο Ιωαννίκιος Καρ-
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τάνος. Η παιδεία και των τριών ξεκινάει από εδώ, από το Ιόνιο, εί-
ναι ελληνική, αλλά παράλληλα έχουν επαφή με τα ρεύματα της Δυ-
τικής Ευρώπης.   

Ο Αντώνιος Έπαρχος γεννήθηκε σε μία οικογένεια που του πρό-
σφερε τη δυνατότητα από τα παιδικά του χρόνια να γνωρίσει τα έρ-
γα της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας και τα έργα των πατέρων 
της εκκλησίας. Ο παππούς του Ανδρόνικος και ο θείος του Νικόλαος 
διακρίνονταν για την καλλιέργεια και τη μόρφωσή τους. Στο σπίτι 
τους βρίσκονταν μια αξιόλογη βιβλιοθήκη με σπάνιους κώδικες, που 
είχαν φέρει από τη βασιλεύουσα, όταν αναγκάστηκαν να της εγκα-
ταλείψουν. Δύο προβλήματα απασχολούσαν τον Έπαρχο, η τουρκι-
κή κατάκτηση του ελληνικού χώρου και η πνευματική κατάσταση 
των Ελλήνων. Την σωτηρία την περίμενε από τη Δύση. Οι επιστολές 
του σε σημαίνοντα πρόσωπα της Δυτικής Ευρώπης απέβλεπαν στο 
να κινήσει το ενδιαφέρον τους για το τουρκικό πρόβλημα.  

Η σύνταξη από το Νικόλαο Σοφιανό της Γραμματικής της κοινής 
Γλώσσης και το εγχείρημα του Ιωαννίκιου Καρτάνου για μετάφραση 
της Αγίας Γραφής, νομίζω σηματοδοτούν την αρχή, το ξεκίνημα της 
νέας εποχής για τον ελληνικό κόσμο. Το Νικόλαο Σοφιανό δεν τον 
ενδιέφερε το παρελθόν. Τον απασχολούσε το παρόν και κυρίως το 
μέλλον των Ελλήνων. Ξεκινώντας από την αμάθεια και τον πνευμα-
τικό λήθαργο των Ελλήνων μετά την άλωση, προσπάθησε να βρει 
τρόπο που θα μπορούσε να ανυψωθεί πνευματικά το γένος. 

Κοινοποιώντας στους πρόσφυγες Έλληνες λόγιους της Ιταλίας 
τις σκέψεις του, έγραφε: 

«να μεταγλωττίσει και να παραδώσει από τα βιβλία όπου να είναι 
χρήσιμα και ωφέλιμα εις το να ανακαινισθή και να αναπτερυγιάση 
από την τόσην απαιδευσίαν το ελεεινό γένος…». 

Αναφερόμενος ο Νικόλαος Σοφιανός στην κοινή γλώσσα, σημειώ-
νει με έμφαση: 

«σύγκειται (η κοινή γλώσσα) εκ λέξεων καθαρών δια ζώσης εκ των 
αρχαιοτάτων χρόνων μεταδοθεισών και έχει συντομίαν τινά θαυ-
μαστήν και τέτοιαν ευταξίαν και αρμονίαν και καλλωπισμόν όπου 
ως εγώ νομίζω, άλλη μηδέν είναι όπου καν να της σημώνη…». 
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Ο Ιωαννίκιος Καρτάνος, μια σημαντική προσωπικότητα της επο-
χής, ξεχασμένη για μας σήμερα. Γόνος αρχαιότατης αρχοντικής οι-
κογένειάς της Κέρκυρας. Η οικογένεια Καρτάνου, αρχοντική και 
παράλληλα ιερατική, έπαιξε στο νησί σημαντικό ρόλο. Ο ιερομό-
ναχος Ιωαννίκιος είναι ο συγγραφέας του πολύκροτου για την επο-
χή του, έργου Άνθος και αναγκαίον της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης 
που τάραξε την τότε κοινωνία και ιδιαίτερα την εκκλησία Ορθόδο-
ξη και Καθολική, γραμμένο στη δημώδη γλώσσα της εποχής. Ο ί-
διος γράφει ότι το έργο το έγραψε στη δημώδη γλώσσα γιατί επι-
θυμία του ήταν «…Να καταλάβουν πάντες οι χειροτέχναι και αμα-
θείς την Θείαν Γραφήν τι λέγει…». Ακολούθησαν διωγμοί, φυλακί-
σεις, αφορισμοί και από τις δύο πλευρές. Όμως το έργο του Καρ-
τάνου έγινε για αιώνες αγαπητό λαϊκό ανάγνωσμα. 

Η δυναμική αυτή του δεύτερου μισού του 15ου αιώνα συνεχί-
στηκε παρά το φοβερά γεγονότα του 1537, που κυριολεκτικά αφά-
νισαν σχεδόν το πληθυσμό των νησιών. Βρετανός προσκυνητής, 
περαστικός από τα νησιά του Ιονίου για τους Αγίους Τόπους στις 
αρχές του 16ου αιώνα σημειώνει «…Έδώ όλοι μιλούν ελληνικά και 
είναι πραγματικοί Έλληνες». 

Εκείνη την εποχή, καθιερώθηκαν και οι μεγαλοπρεπείς θρη-
σκευτικές τελετές, κυρίως εξωτερικής λατρείας που αποτέλεσαν 
και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι, όχι μόνον των αστικών κέ-
ντρων, αλλά και του κόσμου έξω των τειχών, που δεν έμεινε αμέ-
τοχος και ξένος σε όσα συνέβησαν στον αστικό χώρο. 

Άλλωστε, αψευδής και διαρκής μάρτυρας της εθνικής συνείδη-
σης το νέο κτήριο της Loggia, το σημερινό Δημαρχείο, που χτίστη-
κε στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Όταν ο παρεξηγημένος, εν 
πολλοίς, αρχαιότατος αυτοδιοικητικός θεσμός, το Μεγάλο Συμ-
βούλιο της πόλης της Κέρκυρα;, απεφάσισε να αποκτήσει ένα νέο 
κτήριο για να στεγάσει τις συνεδριάσεις του, δεν το κόσμησε με 
γλυπτά λεοντάρια του Αγίου Μάρκου, ούτε με οικόσημα αρχό-
ντων, αλλά με ανάγλυφες παραστάσεις αρχαίων ελληνικών κερκυ-
ραϊκών νομισμάτων.  

Ο ερχομός των προσφύγων από την Κρήτη στα μέσα του 17ου 
αιώνα θα τονώσει το εθνικό φρόνιμα και θα δώσει στο χώρο και 
νέες προϋποθέσεις για πνευματική αναγέννηση. 
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Αξιόλογοι κληρικοί και δάσκαλοι όπως ο Γεράσιμος Βλάχος, ο 
Αρσένιος Καλούδης, ο Καλλιόπιος Καλέργης, ο Νικόδημος Καρο-
φυλλάτος καταφεύγουν στα νησιά του Ιονίου συντελώντας στην 
αναθέρμανση της μελέτης των ελληνικών γραμμάτων στον ευρύτε-
ρο επτανησιακό χώρο. 

Μια πλειάδα Κρητών αγιογράφων συρρέει και εργάζεται στον 
Ιόνιο χώρο. Μέσα από το θαυμαστό έργο τους ξεπήδησε η επτανη-
σιακή ζωγραφική, που τον 18ο αιώνα, μας έδωσε έργα, των μεγά-
λων δασκάλων της τέχνης, Δοξαρά, Κουτούζη, Καντούνη, Πλακω-
τού, Παραμυθιώτη για να φθάσουμε στον Προσαλέντη και τους 
άλλους καλλιτέχνες που ανέδειξε ο χώρος το 19ο και τον 20ο αιώνα. 

Άλλωστε, ο 18ος αιώνας, ο αιώνας του διαφωτισμού, θα μας 
δώσει μια πλειάδα πνευματικών ανθρώπων που σπούδασαν σε δυ-
τικοευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ζυμώθηκαν με τα νέα ιδεολογικά 
ρεύματα, Ευγένιος Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Ηλίας Μη-
νιάτης αλλά και η Ισαβέλλα Θεοτόκη, η Μαρία Πετρετίνη και ο 
Μάριος Πιέρης, που ανήκουν βέβαια στην Ιταλική Γραμματολογία 
άλλα πάντα τόνισαν με έμφαση την ελληνική τους εθνική ταυτότη-
τα. Όλοι αυτοί άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στη διάδοση 
και προβολή του ελληνικού πνεύματος. 

Η παρουσία τόσων προσώπων του έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην 
πνευματική αφύπνιση του γένους αλλά και την πορεία του για ε-
θνική αποκατάσταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως επιστέγασμα ό-
λων αυτών των εργασιών που ξεκίνησαν το μακρινό 15ο αιώνα. 

Η αυγή του 19ου αιώνα θα είναι για τον επτανησιακό χώρο πε-
ρίοδος ανακατατάξεων. Η κατάλυση της Γαληνοτάτης Δημοκρατί-
ας του Αγίου Μάρκου από τα στρατεύματα του Βοναπάρτη και ο 
ερχομός των Γάλλων στην Κέρκυρα, σηματοδοτούν το τέλος μιας 
εποχής και το ξεκίνημα μιας άλλης. 

Με τη συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως την 21η Μαρτίου 
1800 αναγνωρίζεται το κράτος της Επτανήσου Πολιτείας. Παρά τις 
όποιες αδυναμίες του νέου κράτους, η δημιουργία του αναπτέρωσε 
το ηθικό των σκλαβωμένων Ελλήνων και ανανέωσε τις ελπίδες για 
απελευθέρωση της και την εθνική της αποκατάσταση. Ο πρώτος 
Πρόεδρος της Επτανησιακής Δημοκρατίας, ο Σπυρίδων-Γεώργιος 
Θεοτόκης, μια μεγάλη ξεχασμένη προσωπικότητα, θα αναφωνήσει:  
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«Αναγεννηθέν επί τέλους το έθνος μας, ιδού ανέκτησεν όνομα                
ελληνικόν, πατρίδα ελληνική και Ελληνική ελευθερίαν». 

Όμως, τα γεγονότα στη Δυτική Ευρώπη τρέχουν και οι συνέπειες 
τους φθάνουν και στο Ιόνιο. Η Επτάνησος Πολιτεία τον Ιούλιο του 
1807, είχε παραχωρηθεί στην Γαλλία ως αποικία της για επτά χρό-
νια, ώσπου ο Ναπολέων εξαναγκάζεται σε παραίτηση, και οι 
Βουρβώνοι επιστρέφουν. Οι νικητές σύμμαχοι υποχρεώνουν τη 
Γαλλία να περιοριστεί στα προ του 1789 σύνορά της. 

Το 1814, με την παράδοση της Κέρκυρας, συμπληρώνεται η 
κατάληψη των Ιονίων από τα συμμαχικά στρατεύματα και τον Ιού-
λιο του ίδιου χρόνου η διοίκηση των νησιών του Ιονίου ανατίθεται 
στον Βρετανό στρατηγό Τζέιμς Κάμπελ.  

Οι ευρύτατες δικαιοδοσίες της Αγγλικής Προστασίας, που προ-
βλέπονταν από τα άρθρα της Συνθήκης και το Σύνταγμα του 1817 
έθεσαν εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία του Ιονίου Κράτους και κα-
τέλυσαν, ουσιαστικά, την κρατική του υπόσταση. Οι αντιδράσεις 
είναι άμεσες και σκληρές. Θαρραλέοι βουλευτές, δημοσιογράφοι, 
αψηφώντας τις δημεύσεις τις διώξεις και την εξορία στα ερημονή-
σια του Ιονίου, στιγματίζουν με δριμύτητα από το βήμα της Βου-
λής και τις στήλες των εφημερίδων την αυθαιρεσία της Αγγλικής 
Προστασίας καθώς αυτή έχει αποκαλυφθεί, από την πρώτη κιόλας 
μέρα, ως η χειρότερη μορφή καταδυνάστευσης και τυραννίας.  

Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι που πλούσια γέννησε η Επτάνη-
σος αυτά τα χρόνια, θα επιζητούν σταθερά και άκαμπτα την εθνική 
αποκατάσταση. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα εντάσεων και πολιτικών 
αλλαγών των αρχών του 19ου αιώνα αρχίζει και στο Ιόνιο χώρο η 
κοινωνική αλλαγή, ενώ το ξέσπασμα της επανάστασης του 1821 
στέκεται αφορμή να δείξουν οι επτανήσιοι τα εθνικά τους αισθήμα-
τα με την ενεργή τους συμμετοχή.  

Η ίδρυση του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου της Ιονίου Α-
καδημίας από τον Άγγλο φιλέλληνα Φρειδερίκο Γκίλφορντ το 1824 
δίνει τη δυνατότητα σπουδών όχι μόνο στους νέους της Επτανήσου 
αλλά και τους νέους της άλλης Ελλάδας. 

Το 1836 ιδρύεται η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας. Τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της συμπίπτουν με το φιλελεύθερο και απελευ-
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θερωτικό κίνημα της Δυτικής Ευρώπης, γεγονός που σφράγισε ε-
ξαρχής τις πολιτικές τοποθετήσεις της. Η Εταιρία στάθηκε πρωτο-
πόρος τόσο στους εθνικούς αγώνες, όσο και στους αγώνες για την 
καθιέρωση της ελευθεροτυπίας και την επιβολή της ελληνικής, ως 
επίσημης γλώσσας του Ενωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων. 
Βρέθηκε, επίσης, στο προσκήνιο του κινήματος που κατέληξε στην 
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. 

Είναι λοιπόν φανερό, πως κάτω από την κυριαρχία ευρωπαϊκών 
κρατών, γνωστών για την κρατική και κοινωνική τους οργάνωση, 
όπως η Βενετία και η Μεγάλη Βρετανία, ο Ιόνιος χώρος δημιούρ-
γησε μία ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία έχοντας σταθερά στο πλευ-
ρό της το κύρος και την αγωνιστικότητα της Ελληνορθόδοξης Εκ-
κλησίας, όχι μόνο κατόρθωσε να διατηρήσει ζωντανή την εθνική 
της ταυτότητα, αλλά και να απορροφήσει τους ξένους, που σ’ αυτό 
το διάστημα εγκαταστάθηκαν στα νησιά. 

Γέννημα αυτού ακριβώς του κόσμου υπήρξε η μοναδική προ-
σωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Άτομο ανυπέρβλητου ηθι-
κού ύψους, διακρίθηκε για τον βαθύτατο και αγνό πατριωτισμό 
του. Ο άνθρωπος που έχτισε τα θεμέλια του νέου ελληνικού κρά-
τους με τίμημα την ίδια του τη ζωή.  

Στον πνευματικό τομέα, τον 19ο αιώνα, δεσπόζει η προσωπικό-
τητα του Διονυσίου Σολωμού. Η παρουσία στην Κέρκυρα του με-
γάλου εθνικού ποιητή, του δάσκαλου, του κορυφαίου της νεοελλη-
νικής γραμματείας, είναι καταλυτική. Την ίδια εποχή, μία ιδιόρ-
ρυθμη, μοναχική ψυχή, ζει στο νησί: πρόκειται για τον άλλον με-
γάλο ποιητή, τον Ανδρέα Κάλβο. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ο στό-
χος όμως ίδιος: η ευθύνη απέναντι στο μαχόμενο και αναγεννώμε-
νο έθνος. 

Ύστερα από επανειλημμένα διαβήματα και αγώνες, στις 28 
Φεβρουαρίου του 1850, έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη των 
βουλευτών της Ενάτης Βουλής, η οποία ήταν η πρώτη ελεύθερη 
και η οποία πολύ γρήγορα κατέδειξε το μεγάλο χάσμα ανάμεσα 
στην Προστασία και τους αντιπροσώπους του λαού. Οι βουλευτές 
απευθυνόμενοι στον παριστάμενο λόρδο αρμοστή στις 14 Μαΐου 
1850 θα του τονίσουν  
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«Ουδείς υπάρχει μεταξύ ημών, όστις να μη επιθυμεί την εθνικήν 
ανεξαρτησίαν, το αίσθημα τούτο πληροί την καρδίαν όλων ημών 
και απάντων των Επτανησίων…». 

Η άνοδος στον ελληνικό θρόνο του Γεωργίου Α΄, σηματοδοτεί την 
προσχώρηση της Ελλάδας στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας. Άμε-
σο αποτέλεσμα αυτού, η παραχώρηση στον Επτανησιακό λαό, εκ 
μέρους της Αγγλίας, του δικαιώματος Ένωσης, όπως συμφωνείται 
στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, την 1η Αυγούστου 1863. 

Και επιτέλους, στις 21 Μαΐου του 1864, στο μεγάλο ιστό του 
Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας, πρωτεύουσας του Ηνωμένου 
Κράτους των Ιονίων Νήσων, υψώθηκε η Γαλανόλευκη. 

Ιστορικές συγκυρίες ανάγκασαν τον κόσμο του Ιονίου να συμ-
βιώσει για πέντε και πλέον αιώνες με λαούς της Δυτικής Ευρώπης, 
δίνοντάς του τη δυνατότητα μέσα από τον συγκερασμό του ανατο-
λικού ελληνικού πολιτισμού με το δυτικό-λατινικό, να αναπτύξει 
έναν πολιτισμό που είναι ελληνικός και ορθόδοξος, αλλά παράλλη-
λα ευρωπαϊκός, συμμετέχοντας καίρια στην αναγέννηση του έ-
θνους, σ’ αυτό που χαρακτηρίζουμε νεοελληνικό πολιτισμό. 
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Το επτανησιακό ζήτημα στην Ελληνική πολιτική 
(1833-64) 

Το πολιτικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για την Επτάνησο χρονολο-
γείται από το 1833. Την 27 Μαΐου 1833 πραγματοποιήθηκε, με βα-
σιλικό διάταγμα, ο διορισμός του Βαυαρού I. L. Faber ως Προξέ-
νου της ανεξάρτητης Ελλάδας στην Κέρκυρα.1 Με νέο διάταγμα 
δύο περίπου μήνες αργότερα ο Faber ορίστηκε Γενικός Πρόξενος 
με διευρυμένες αρμοδιότητες σε όλα τα Ιόνια Νησιά.2 Η σκοπιμό-
τητα αυτού του διορισμού δεν ήταν πολιτική, αλλά –όπως αναφε-
ρόταν στο δεύτερο βασιλικό διάταγμα– ο Faber θα εξυπηρετούσε 
«τα γενικά συμφέροντα του εμπορίου» του ελληνικού βασιλείου σε 
αυτά τα νησιά.3 Εν προκειμένω, ο Γενικός Πρόξενος της Κέρκυρας 
συγκαταλεγόταν ρητά στη χορεία των «εμπορικών προξένων» 
(Handelskonsuln) του αρτισύστατου βασιλείου στην Αγκώνα, στην 
Cività Vecchia (Αγία Έδρα), στη Μασσαλία, στην Κέρκυρα και 
στη Σμύρνη,4 δηλ. στα κύρια «εμπορικά μέρη της Ανατολής» 
(Levant).5 Χαρακτηριστική είναι η αιτιολόγηση που χρησιμοποιεί ο 
Σπυρίδων Τρικούπης (πρεσβευτής στο Λονδίνο) σε επιστολή του 
προς τον Μάουρερ, όπου εισηγείται τον διορισμό άμισθου προξε-

                                                                                                 

1. ΑΥΕ, 1833, 36/4, εν Ναυπλίω 27 Μαΐου/8 Ιουνίου 1833/ αρ. 4587. Λένα 
Διβάνη, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947): Απόπειρα πατριδο-
γνωσίας, Αθήνα 2000, σ. 173. 

2. ΑΥΕ, 1833, 36/4, εν Ναυπλίω 5/17 Αυγούστου 1833/ αρ. 4678, και διορι-
στήριο έγγραφο με υπογραφή του Μάουρερ (6/18 Αυγούστου 1833/ αρ. 6257). 

3. ΑΥΕ, 1833, 36/4, εν Ναυπλίω 5/17 Αυγούστου 1833/ αρ. 4678. 
4. ΑΥΕ, 1833, 35/1β´, εν Ναυπλίω 9/21 Απριλίου 1833/ αρ. 3338. 
5. ΑΥΕ, 1833, 35/1α´, εν Ναυπλίω 1/13 Μαρτίου 1833/ αρ. 1756 (αντίγραφο). 
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νικού πράκτορα στη Ζάκυνθο: «Το νησί της Ζακύνθου είναι σε συ-
νεχή επικοινωνία με το Βασίλειον της Ελλάδος και το εμπόριό μας 
απαιτεί τον ορισμό ενός πράκτορος σε αυτό το νησί»∙ως πλέον κα-
τάλληλο για αυτήν τη θέση πρότεινε τον Ιωάννη Λεκατσά (Jean 
Lecazza), ο οποίος ήταν υποδιευθυντής του τελωνείου του νησιού.6 

Επομένως, η άσκηση αλυτρωτικής πολιτικής δεν συμπεριλαμ-
βανόταν στους ιδρυτικούς σκοπούς του ελληνικού προξενικού δι-
κτύου στην Επτάνησο. Ωστόσο, στην πράξη η παρουσία Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στην Κέρκυρα συνδέθηκε εξαρχής άρρηκτα 
με τους εθνικούς πόθους των Ελλήνων. Όπως πληροφόρησε ο 
Faber τον Γραμματέα επί των Εξωτερικών και του Βασιλικού Οί-
κου (Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο), το κριτήριό του για την επιλογή 
των υποπροξένων (σε Ζάκυνθο και Λευκάδα) και των «εμπορικών» 
προξενικών πρακτόρων (σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Παξούς και Κύθη-
ρα) ήταν η προσήλωση αυτών των ατόμων προς την Ελλάδα και οι 
θυσίες που είχαν κάνει για αυτήν. Για παράδειγμα, ως υποπρόξενο 
στη Ζάκυνθο πρότεινε τον Διονύσιο Λεονταρίτη, αδελφό του Πα-
ναγιώτη Λεονταρίτη, ο οποίος είχε φυλακιστεί για κάποιο διάστη-
μα (από τις αγγλικές αρχές), επειδή είχε στείλει πολεμοφόδια στους 
πολιορκημένους του Μεσολογγίου, και ως εκ τούτου είχε γίνει 
γνωστός στο Πανελλήνιο για τον πατριωτισμό του.7 Ο Faber διευ-
κρίνισε ρητά προς τον διάδοχο του Μαυροκορδάτου στη Γραμμα-
τεία των Εξωτερικών (Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή) ότι το κριτήριο 
των επιλογών του ήταν ο εθνισμός (mon system ét aità employer 
des grecs, àcause de la sympathie de la nation) και ο πατριωτισμός 
που απέδειξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα στη διάρκεια της Ελλη-
νικής Επανάστασης. Δυστυχώς όμως, η Ιόνιος Κυβέρνηση αρνήθη-
κε αυτούς τους διορισμούς, με την αιτιολογία ότι το Ιόνιο Σύνταγ-
μα (του 1817) δεν επέτρεπε σε κανέναν Ιόνιο υπήκοο να ασκεί λει-
τουργίες υπέρ ξένης Δύναμης.8 Η εξέλιξη αυτή είχε αρνητικές συ-
                                                                                                 

6. ΑΥΕ, 1833, 35/1β´, εν Ναυπλίω 7/19 Οκτωβρίου 1833 (γαλλιστί). 
7. ΑΥΕ, 1833, 35/1β´, I. L. Faber προς Αλ. Μαυροκορδάτο, Corfou, 23 Δε-

κεμβρίου 1833/ αρ. 31 (γαλλιστί). 
8. ΑΥΕ, 1834, 39/9, I. L. Faber προς Ιάκωβο Ρίζο, Corfou, 27 Αυγούστου 

1834/ αρ. 108 (γαλλιστί). 
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νέπειες για τον Faber, ο οποίος επιπλήχθηκε για υπέρβαση των κα-
θηκόντων του και για «αυθαιρεσίες» στο ζήτημα του διορισμού 
των υφιστάμενων υποπροξένων και προξενικών πρακτόρων, και 
τελικά απομακρύνθηκε οριστικά από τη θέση του στα μέσα του 
1834.9 

Η κατεύθυνση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στα Επτά-
νησα παρέμεινε η ίδια το επόμενο διάστημα μέχρι το 1848-49. Οι 
κατά τόπους υποπρόξενοι και προξενικοί πράκτορες της Ελλάδας 
ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο, τη ναυτιλία και το λα-
θρεμπόριο μεταξύ των νοτίων Επτανήσων και των απέναντι ελλη-
νικών παραλίων.10 Οι εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς δεν άλλαξαν ου-
σιωδώς την ελληνική εξωτερική πολιτική.11 Παρά τις αιτιάσεις των 
Άγγλων, οι οποίοι απέδωσαν τις εξεγέρσεις σε υποκίνηση του 
Όθωνος,12 κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τις ελληνικές δι-
πλωματικές πηγές. Αντιθέτως μάλιστα, κατά την επίσκεψη του 
Γλάδστωνος στην Αθήνα (Ιανουάριος 1849) τόσο ο Όθωνας όσο 
και η Αμαλία απέφυγαν διακριτικά οποιαδήποτε αναφορά στις Ιο-
νικές υποθέσεις, γεγονός που οδήγησε τον Γλάδστωνα να αναθεω-
ρήσει την άποψή του, ότι οι δυσχέρειες της Προστασίας οφείλο-
νταν σε σκοτεινές πλεκτάνες της Αθήνας.13 Προκειμένου να διαλύ-
                                                                                                 

   9. ΑΥΕ, 1834, 36/4, δύο βασιλικά διατάγματα του Όθωνα, εν Ναυπλί-
ω9/21 Μαρτίου και 13/30 Αυγούστου 1834 και ο Γραμματέας επί των Εξωτερι-
κών προς τον παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω Βασιλικό Επίτροπο της Επικρατεί-
ας, Αθήναι 19/31 Δεκεμβρίου 1834/ αρ. 3778. 

10. ΑΥΕ, 1835, 39/9, Ο υποπρόξενος της Ελλάδας στη Ζάκυνθο Κωνστα-
ντίνος Καναλέτιος προς τον ενεργούντα προσωρινώς χρέη πράκτορος εις Κύ-
θηρα, Ζάκυνθος 2/14 Αυγούστου 1835/αρ. 35 αντίγραφο. ΑΥΕ, 1835, 36/9, Ο 
Γραμματέας επί των Εξωτερικών προς τον Κ. Καναλέτιον, εν Αθήναις 1/13 Ο-
κτωβρίου 1835/αρ. 1857. 

11. Για τις εξεγέρσεις του Σταυρού και της Σκάλας βλ. Ν. Μοσχονάς, «Το 
Ιόνιο Κράτος», στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΓ´, Αθήναι: Εκδοτική 
Αθηνών, 1977 [ανατ. 2000], σσ. 205-208. Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυ-
ρινού, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα έτη 1848 και 1849, εκδ. Εταιρία 
Κεφαλληνιακών Ερευνών, Αθήνα 1980, σ. 103 κ.ε. 

12. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, ό.π., σσ. 106-107, 176. 
13. Robert Holland και Diana Markides, Οι Βρετανοί και οι Έλληνες: Αγώνες 

εξουσίας στην ανατολική Μεσόγειο, 1850-1960, μετ. Έλια Κυφωνίδου, Αθήνα 
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σει τα σύννεφα στις σχέσεις Αθηνών – Λονδίνου, ο νέος Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στις Ιόνιες Νήσους διαβεβαίωσε τον Αρμο-
στή Ουάρδο [Sir Henry George Ward] ότι επιθυμούσε να διατηρή-
σει καλές σχέσεις «μετά της Ιονικής Κυβερνήσεως» και ότι «τοιαύ-
την» έτρεφε και η ελληνική κυβέρνηση «επιθυμίαν».14 Η θέση της 
ελληνικής κυβέρνησης ήταν βεβαίως δύσκολη, καθότι δεχόταν πιέ-
σεις από τον ομογενή πληθυσμό. Έναν περίπου χρόνο μετά την κα-
ταστολή της εξέγερσης της Σκάλας, ο υποπρόξενος της Κεφαλο-
νιάς ανέφερε προς το προϊστάμενο Υπουργείο: «ο Ιονικός Λαός 
στενάζει, παρηγορούμενος μόνον διά της προς την Μητέρα Ελλάδα 
στροφής των βλεμμάτων του, προσμένων την εις έν κέντρον συσσω-
μάτωσιν απάσης της Ελληνικής Φυλής», σημειώνοντας ότι επαπει-
λείτο «να διαδοθή νέον επαναστατικόν κίνημα».15 Τα πνεύματα ή-
σαν ιδιαίτερα οξυμμένα στην Κεφαλονιά, όπου «το Εθνικόν αίσθη-
μα» υπερέβαινε «πάντα όρον παντός άλλου Ελληνικού μέρους […] 
από του πρώτου σχεδόν έως τον έσχατον άλλη ιδέα […] δεν τον κα-
τακυρίευε […] ειμή μόνον και μόνον η ιδέα της ενώσεως μετά της 
μητρός Ελλάδος».16 

Παρά τις ισχυρές πιέσεις που δεχόταν από τον ντόπιο πληθυσμό, 
η ελληνική διπλωματία τήρησε στάση εφεκτική απέναντι στο ενωτι-
κό κίνημα. Διαφαίνεται δηλαδή μια προτίμηση των Ελλήνων διπλω-
ματών προς το μεταρρυθμιστικό ρεύμα και επιφυλάξεις της προς τον 
επτανησιακό ριζοσπαστισμό. Οι επιφυλάξεις αυτές είχαν βεβαίως να 
κάνουν με την τακτική ως προς τον τελικό στόχο της Ένωσης και όχι 
ως προς το ιδεολογικό περιεχόμενο του ριζοσπαστισμού αυτό καθ’ 
εαυτό. Συγκεκριμένα, ο υποπρόξενος της Κεφαλονιάς μετέφερε το 
1850 προς τον πολιτικό προϊστάμενό του στην Αθήνα ότι «αληθώς 
πατριώται Ελληνικώτατα φρονούντες» τον εβεβαίωσαν πως: 

                                                                                                                                                                                                                                              

2011, σ. 67. 
14. ΑΥΕ, 1851, 36/4, Δημήτριος Παπιολάκης προς τον Π. Δεληγιάννη, εν 

Κερκύρα, 26 Ιανουαρίου/26 Φεβρουαρίου 1851/ αρ. 3. 
15. ΑΥΕ, 1850, 36/9, Ιωάννης Μήλιος προς το επί των Εξωτερικών Υπουρ-

γείο, εν Κεφαλληνία, 8 Αυγούστου 1850/ αρ. 42. 
16. ΑΥΕ, 1850, 36/9, Ιω. Μήλιος προς ΥΠΕΞ, εν Κεφαλληνία, 2 Μαΐου 

1850/ αρ. 62/21. 
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τα των Ριζοσπαστών κινήματα αγκαλά και να είναι απαύγασμα 
Ελληνικωτάτης ψυχής, μολοντούτο είναι της Αγγλικής πολιτικής 
αποτέλεσμα όπως διά της εξάψεως του Εθνικού τούτου αισθήμα-
τος του λαού αφ’ ενός, και διά της αρνήσεως αφ’ ετέρου πάσης 
προς στερέωσιν των παραχωρήσεων θεσμοθεσίας φέρει τον λαόν 
εις απελπισίαν να κάμη και νέον στασιαστικόν κίνημα το οποίον 
αποπειράται να επεκτείνη και εις τας άλλας μεγάλας νήσους διά 
να έχη ούτω λόγον, ή τας παραχωρήσεις να αποσύρη ή και την 
παύσιν της Προστασίας να κηρύξη κατ’ αντίθετον όμως τρόπον, 
δηλαδή να καταστήση την Επτάνησον αποικίαν της Αγγλίας.17 

Στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών (ΑΥΕ) δεν 
ανευρίσκεται απάντηση και επίσημη τοποθέτηση της Αθήνας στο 
συγκεκριμένο θέμα πολιτικής τακτικής. Μάλιστα, τα αμέσως επό-
μενα χρόνια παρατηρείται μάλλον ουδετερότητα των αντιπροσώ-
πων του ελληνικού κράτους στην Κέρκυρα έναντι των συγκρούσε-
ων μεταξύ «ριζοσπαστών» και «μεταρρυθμιστών» (ή «μετριοφρό-
νων») στην Ιόνιο Βουλή.18 Πάντως, οι μετέπειτα εξηγήσεις του 
Αθανασίου Μιαούλη στο ελληνικό κοινοβούλιο (1861, βλ. παρα-
κάτω) αφήνουν να διαφανεί ότι η ελληνική πλευρά τηρούσε μέχρι 
το 1863 στάση αναμονής στο Επτανησιακό Ζήτημα και επομένως 
πρακτικά έκλινε προς την τακτική των Επτανησίων μεταρρυθμι-
στών, οι οποίοι ακολουθούσαν μια μετριοπαθή και νομιμόφρονα 
στάση απέναντι στις βρετανικές αρχές, προτάσσοντας τις συνταγ-
ματικές μεταρρυθμίσεις και αποσκοπώντας στη σταδιακή ενσωμά-
τωση της Επτανήσου στο ελληνικό κράτος μέσα από κοινοβουλευ-
τικές και λοιπές θεσμικές διαδικασίες.19 

Ενώ αυτά συνέβαιναν σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, εντός του 
                                                                                                 

17. ΑΥΕ, 1850, 36/9, Ιω. Μήλιος προς ΥΠΕΞ, εν Κεφαλληνία, 2 Μαΐου 
1850/αρ. 62/21. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, ό.π., σσ. 235, 256-257. 

18. Πβλ. ΑΥΕ, 1852, 36/4, Δ. Παπιολάκης προς Α. Πάϊκον (Υπουργό επί 
των Εξωτερικών Σχέσεων), εν Κερκύρα 17/29 Φεβρουαρίου και 22 Φεβρουα-
ρίου/5 Μαρτίου 1852/ αρ. 1050-1051. ΑΥΕ, 1853, Δ. Παπιολάκης προς Α. 
Πάϊκον, εν Κερκύρα, 23 Μαρτίου/4 Απριλίου 1853/αρ. 1794. 

19. Για το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα στα Επτάνησα βλ. Μοσχονάς, «Το Ιό-
νιο Κράτος», ό.π., σσ. 208-209. Διβάνη, ό.π., σ. 175, όπου σχετική βιβλιογρα-
φία. 
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ελληνικού κοινοβουλίου οι εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς έγιναν θέμα 
συζήτησης το 1849 με αφορμή την επερώτηση (12 Ιανουαρίου) ε-
νός πληρεξουσίου (του οποίου το όνομα δεν κατονομάζεται στα 
πρακτικά) σχετικά μετον εκτοπισμό δύο Επτανησίων πολιτικών 
προσφύγων στο εσωτερικό της χώρας (μακράν της Πάτρας και της 
μεθόριου προς την Επτάνησο) και τον περιορισμό τους υπό αστυ-
νομική επιτήρηση στο Ναύπλιο. Το ζήτημα των «αδελφών Ιονίων» 
κορυφώθηκε στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου, οπότε ο Υπουργός 
των Εσωτερικών (Δημήτριος Χρηστίδης) έδωσε εξηγήσεις, ότι  

«η κυβέρνησις καθήκον ενόμισε να ενδώση [στην απαίτηση του 
πρεσβευτή της Αγγλίας, ο οποίος ζητούσε «την εις τα ενδότερα 
του κράτους μετάθεσιν αυτών»], μη θέλουσα να εγερθώσιν υπό-
νοιαι, ότι επιχαίρει ή συντρέχει εις τα συμβάντα, αλλ’ αφ’ ετέρου 
συνεμερίσθη και την των προσφύγων ανάγκην»,  

μεταφέροντάς τους οικειοθελώς στο Ναύπλιο·  
«ούτω δε, συμβιβάζουσα η Κυβέρνησις το πράγμα, ηθέλησε 
να διασκεδάση πάσαν υπόνοιαν, αν και άλλως πάντες έχομεν 
συμπαθείας υπέρ των ομογενών ημών».  

Οι εξηγήσεις του αρμόδιου υπουργού, ότι ουσιαστικά δεν «έλαβε 
χώραν εκτοπισμός», δεν κατασίγασαν την οργισμένη αντίδραση 
των αντιπολιτευόμενων βουλευτών, οι οποίοι συνέχισαν να καταγ-
γέλλουν με δριμύτητα ότι «δι’ αστυνομικών μέτρων καταδιώκονται 
ομογενείς αδελφοί, οίτινες τρέφουσιν εις τα στήθη των το αυτό αί-
σθημα, τον αυτόν Ελληνισμόν [ενν. με τους Έλληνες του βασιλεί-
ου]», ότι «προσβάλλεται η ελληνική τιμή» και ότι η κυβέρνηση (του 
ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη) χρησιμοποίησε μέτρα τα οποία 
είχε μεταχειρισθεί παλαιότερα (το 1797 και το 1821) η Αυστρία, 
«ότε παρέδιδε τον Φερραίον μας, ότε εδέσμευε τον Υψηλάντην». 
Μάλιστα, η μακροσκελής συζήτηση, που ξεκίνησε από το ζήτημα 
των πολιτικών προσφύγων, ώθησε έναν άλλον πληρεξούσιο να ε-
ξυμνήσει την «επανάστασιν της Κεφαλληνίας» και τον ηρωϊσμό των 
Επτανησίων «ομογενών» και να προτρέψει την κυβέρνηση να ζη-
τήσει από την Αγγλία την παραχώρηση της Επτανήσου στη «μητέ-
ρα» Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος βουλευτής πρότεινε τη μεσολάβηση 
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της Ελλάδας και τη συγκρότηση «εκτάκτου αποστολής» προς το 
Λονδίνο. Η πρότασή του όμως, που τέθηκε σε ψηφοφορία, απορ-
ρίφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής.20 Η φημολογούμενη ανά-
μειξη της Ελλάδας στις εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς και η προστα-
σία των πολιτικών προσφύγων από το ελληνικό κράτος επιδείνω-
σαν τις ελληνοβρετανικές σχέσεις και αποτέλεσαν έναν επιπλέον –
έστω και δευτερεύοντα– λόγο για τον ναυτικό αποκλεισμό της Ελ-
λάδας από τον βρετανικό στόλο της Μεσογείου το 1850 (τα περί-
φημα «Παρκερικά»).21 

Η επίσκεψη του Γλάδστωνος στα Επτάνησα (1858) δημιούργη-
σε νέα δεδομένα στο Ιονικό Ζήτημα, αλλά δεν μετέβαλε ωστόσο 
την επίσημη ελληνική πολιτική. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερι-
κών ήταν, ασφαλώς, πλήρως πληροφορημένο για τις εξελίξεις στην 
Επτάνησο, για το σχέδιο Young22 και το θερμό πατριωτικό πνεύμα 
που εκδηλώθηκε κατά την εκεί περιοδεία του Έκτακτου Απεσταλ-
μένου της Βρετανίδος Ανάσσης,23 αλλά συνέχισε να τηρεί επιφυ-
λακτική στάση απέναντι στο αίτημα της Ένωσης. Η στάση αυτή 
ερμηνεύεται από την επισήμανση του Σ. Τρικούπη, ότι «η επικρα-
                                                                                                 

20. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της 
δευτέρας βουλευτικής περιόδου, εν Αθήναις 1849, τόμ. Α´, σσ. 339 και τόμ. Β´, 
σσ. 678-679, 726-741. 

21. David Hannell, «Lord Palmerston and the ‘Don Pacifico Affair’of 1850: 
The Ionian connection», European History Quarterly 19/4 (Οκτώβριος 1989), 
σσ. 495-500, 504. Πβλ. Βασίλειος Σφυρόερας, «Περίοδος εσωτερικών ανωμα-
λιών και εξωτερικών πιέσεων (1847-1853)», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
τόμ. ΙΓ´, ό.π., σσ. 139-141. Διβάνη, ό.π., σ. 178 (υποσ. 93). 

22. ΑΥΕ, 1858, 36/4, Σ. Τρικούπης προς Α. Ρ. Ραγκαβή, εν Λονδίνω 6/18 
Νοεμβρίου 1858/ αρ. 125, και Ν. Βιτάλης προς Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, Κερ-
κύρα 17/29 Νοεμβρίου 1858/ αρ. 10236, όπου περιγράφεται η δημοσιοποίηση 
και το περιεχόμενο του σχεδίου του Ύπατου Αρμοστή Sir John Young. Για το 
σχέδιο Young βλ. επίσης Διβάνη, ό.π., σσ. 176-177. 

23. ΑΥΕ, 1858, 36/4, Ιω. Μήλιος προς Ι. Ραγκαβή, Αργοστόλι 28 Νοεμβρί-
ου 1858/αρ. 10234, όπου ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών πληροφορείται 
ότι ο Γλάδστων έγινε δεκτός στην Κεφαλονιά με κραυγές «Ζήτω η Ένωσις, Ζή-
τω ο Γλάδστων» και του επιδόθηκε ενωτικό ψήφισμα «γεγραμμένον χρυσοίς 
γράμμασι επί υφάσματος μεταξωτού λευκού, έχοντος εις τας άκρας κυανάς ται-
νίας». 
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τούσα γνώμη ενταύθα [στη βρετανική πρωτεύουσα] είναι βεβαίως η 
διατήρησις της προστασίας».24 Ο Έλληνας διπλωματικός αντιπρό-
σωπος στο Λονδίνο δεν παρέλειψε να εγκωμιάσει «τον ειλικρινή 
και θερμόν φιλελληνισμόν» του Γλάδστωνος και να διαβεβαιώσει 
ότι η αποστολή του θα συντελούσε «εις την βελτίωσιν της πολιτικής 
καταστάσεως των εν Επτανήσω ομογενών»,25 αλλά η ανυποχώρητη 
στάση του Λονδίνου δημιουργούσε δικαιολογημένες επιφυλάξεις 
στην Αθήνα ως προς την έγερση εδαφικών απαιτήσεων. Χαρακτη-
ριστικές είναι οι οδηγίες που έστειλε το 1859 η Αθήνα προς τον 
Γενικό Πρόξενο της Κέρκυρας αναφορικά με τη συμμετοχή του 
στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου, τον οποίον διοργά-
νωνε επιτροπή των Ριζοσπαστών στον ναό της Θεοτόκου Αντιβου-
νιώτισσας και όπου γινόταν «δέησις υπέρ της Ενώσεως μετά της μη-
τρός Ελλάδος»: «να μη δοθή η ελαχίστη αφορμή παρεξηγήσεων» με 
τις αρχές της Προστασίας.26 

Το Επτανησιακό Ζήτημα επανήλθε στις συζητήσεις της ελληνι-
κής Βουλής το 1861 με αφορμή την επερώτηση ενός πληρεξουσίου 
προς τον πρωθυπουργό και προσωρινώς Υπουργό Εξωτερικών Α-
θανάσιο Μιαούλη εάν ίσχυε ο ισχυρισμός του Γλάδστωνος στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, ότι «οι Έλληνες δεν είναι σύμφωνοι εις το 
περί ενώσεως μετά των Επτανησίων ζήτημα». Η επερώτηση αυτή 
είχε, ασφαλώς, ρητορικό χαρακτήρα και πραγματικό στόχο να επα-
ναφέρει το «Ιονικόν ζήτημα» στην πολιτική επικαιρότητα και να 
υποχρεώσει τον αρμόδιο υπουργό να εκφράσει την επιθυμία, «το 
                                                                                                 

24. ΑΥΕ, 1858, 36/4, Σ. Τρικούπης προς Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, εν Λον-
δίνω 4/16 Δεκεμβρίου 1858/ αρ. 135, όπου αναφέρεται εισέτι δήλωση του Υ-
πουργού των Αποικιών Λόρδου Carnarvon, ότι «ποτέ η Αγγλική Κυβέρνησις δεν 
εφαντάσθη να παραιτηθή της προστασίας». Βλ. και ό.π., εν Λονδίνω 17/29 Νο-
εμβρίου 1858/αρ. 127, ο Σπ. Τρικούπης αναφέρει, βάσει ενός φύλλου των 
Times, ότι «η κοινή γνώμη εν Αγγλία εξεφράσθη και εκφράζεται εν γένει υπέρ της 
διατηρήσεως της πολιτικής καταστάσεως των νήσων όπως έχει». 

25. ΑΥΕ, 1858, 36/4, Σ. Τρικούπης προς Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, εν Λον-
δίνω 22 Οκτωβρίου/3 Νοεμβρίου 1858/ αρ. 119. 

26. ΑΥΕ, 1859, Ν. Βιτάλης προς Α. Ρ. Ραγκαβή, Κερκύρα 21 Φεβρουαρίου 
και 28 Μαρτίου 1859/ αρ. 57 εμπιστευτικό, και 115, και απάντηση του ΥΠΕΞ, 
εν Αθήναις 5 Μαρτίου 1859/ αρ. 1731. 
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ελληνικόν Έθνος ν’ ασπασθή την μετ’ αυτού προτεινομένην ένωσιν 
των αδελφών Επτανησίων», και εν τέλει να τον εξαναγκάσει να α-
ναλάβει την πρωτοβουλία «εις το να εκφράση, όταν το πλήρωμα του 
χρόνου έλθη, εις τας Δυνάμεις ότι οι ελεύθεροι Έλληνες δεν δύνανται 
να ζήσωσι χωρισμένοι από των λοιπών αδελφών των» ιδίως κατ’ 
εκείνη την ευνοϊκή χρονική συγκυρία, όταν με αφετηρία το ιταλικό 
Risorgimento συζητείτο «εν τη Ευρώπη το μέγα των εθνικοτήτων 
ζήτημα» και λυόταν «υπέρ αυτών». Ο Αθ. Μιαούλης βρέθηκε έτσι 
υποχρεωμένος να δηλώσει ρητά ότι  

«ούτε η ελληνική Κυβέρνησις ούτε κανείς των Ελλήνων δύναταί 
ποτε να φρονήση κατά της ενώσεως ου μόνον των επτανησίων 
αλλά και οιασδήποτε άλλης μερίδος της όλης ελληνικής φυλής»∙ 
«η ελευθέρα Ελλάς έχει ανάγκην παντός ελληνικού ατόμου, πάσης 
ελληνικής χώρας, όσον μικρά και αν ήναι [αυτή]».  

Όπως διευκρίνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός (και ΥΠΕΞ), ο λόγος 
που η συγκεκριμένη και οι προηγηθείσες κυβερνήσεις δεν ήταν δυ-
νατόν να εκφρασθούν ανοικτά «υπέρ της ενώσεως» ήταν «τα αι-
σθήματα του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης», τα οποία οφείλο-
νταν «εις Μεγάλην Ευεργέτιδα Δύναμιν» (την Αγγλία). Η «πολιτική 
φρόνησις» ήταν αυτή που ανάγκαζε τους Έλληνες κυβερνώντες να 
καταπνίξουν τη φωνή του πατριωτισμού τους και όχι η απάθεια 
προς «κοινούς στεναγμούς» των υποδούλων «αδελφών»: 

«Ο πατριωτισμός, Κύριοι, εμφωλεύει εις τα στήθη όλων των Ελ-
λήνων […], αλλ’ ο πατριωτισμός, ο αληθής πατριωτισμός πρέπει 
να συνοδεύηται υπό της πολιτικής φρονήσεως, άνευ της οποίας η 
καλή των μεγάλων ζητημάτων έκβασις και επομένως η εκ τούτων 
δυναμένη να προκύψη ωφέλεια καθίσταται πάντοτε προβληματική, 
η δε ζημία πιθανοτάτη και πολλάκις ακαταλόγιστος. […] 

Ευγνωμοσύνης όθεν ένεκα επνίξαμεν μέχρι σήμερον παν αί-
σθημα πατριωτισμού, περιφρονήσαμεν παν δέλεαρ συμφέροντος 
και εκωφεύσαμεν εις τα παράπονα των αδελφών μας, των υπό τον 
κατακτητήν έτι δουλευόντων, ενώ τα παθήματά των είναι δι’ ημάς 
τοσαύτα ηθικά βασανιστήρια, και των θυμάτων αι ψυχαί ως άλλοι 
εφιάλται ταράττουσι τον ύπνον ημών, σπανίως δε και συνεσταλμέ-
νως εκλέψαμεν την ευκαιρίαν διά να απομάξωμεν τα δάκρυα των 
αδελφών μας και να επιδέσωμεν τα τραύματα αυτών, επιχέοντες 
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βάλσαμον. Η ηχώ μόνον ενόνει σταθερώς και πάντοτε τους κοι-
νούς στεναγμούς τα δε λαθραία ημών δάκρυα είναι η απόδειξις 
της αιδούς διά την άκαρπον συμπάθειάν μας». 

Μέσα στον συναισθηματικά έντονα φορτισμένο λόγο του, ο υιός 
του ένδοξου ναυάρχου της Επανάστασης εξήγησε την ουσία της 
ελληνικής πολιτικής στο Επτανησιακό:  

«Ωπλίσθημεν όθεν με την υπομονήν του Ιώβ και περιμένομεν το 
πλήρωμα του χρόνου, καθ’ ον επανακάμψει ο χρυσούς αιών της 
ελευθερίας και καθ’ ον ο ήλιος φαιδρός θέλει χαιρετήσει ελεύθερα 
τα θερμά τέκνα της μεγάλης Ελλάδος».  

Αυτή η στάση αναμονής υπαγορευόταν πολλώ μάλλον από την πι-
κρή εμπειρία του Κριμαϊκού Πολέμου, όταν η Ελλάδα βρέθηκε για 
άλλη μία φορά αποκελισμένη από θαλάσσης από τον συμμαχικό 
αγγλογαλλικό στόλο («Τοιαύτη ήτο η απόφασις του ελληνικού έ-
θνους μετά την ατυχή εκείνην εποχήν του 1854»).27 Πράγματι, καθ’ 
όλο το 1861 η επίσημη αγγλική θέση στο Επτανησιακό δεν είχε με-
ταβληθεί και τόσο ο Υπουργός των Αποικιών (ο Δούκας του 
Newcastle) όσο και ο Γλάδστων (τότε Υπουργός των Οικονομι-
κών) δήλωναν κάθετα αντίθετοι στην άρση της Προστασίας, κάτι 
που θα συνιστούσε «έγκλημα κατά της ασφαλείας της Ευρώπης».28 

Ουσιαστικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα αναφορικά με το 
Επτανησιακό πυροδότησε ο βασιλικός λόγος της Βικτωρίας στο 
βρετανικό κοινοβούλιο στις 5 Φεβρουαρίου 1863 (ν.η.), με τον ο-
ποίο η Βρετανίδα Βασίλισσα αποδέχθηκε την παραχώρηση των 
Επτανήσων στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις.29 Στις 20 Μαρτίου 
                                                                                                 

27. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής κατά την πρώτην σύνοδον της 
εβδόμης βουλευτικής περιόδου, τόμ. Α´, εν Αθήναις 1861, σσ. 459, 495-498 (25 
και 29 Μαΐου 1861). Για την ηχώ του Risorgimento στα Επτάνησα και στον 
υπόλοιπο ελληνικό χώρο βλ. Α. Ι. Λιάκος, Η Ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη 
Ιδέα, 1859-1862, Αθήνα: εκδ. Θεμέλιο, 1985 σσ. 103, 114-118. 

28. Σπ. Γ. Πλουμίδης, «Το Επτανησιακό Ζήτημα στη Βουλή των Κοινοτή-
των, 1861-1863: Η ηθική διάσταση», στα Πρακτικά του επιστημονικού συνεδρί-
ου «Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004», (Αθήνα, 24-27 Φε-
βρουαρίου 2004), τόμ. Α´ (Ιστορία), Αθήνα 2005, σσ. 228-229. 

29. Πλουμίδης, ό.π., σ. 230. 
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1863 (π.η.) η ελληνική Βουλή αποδέχθηκε τελικά σχέδιο ψηφίσμα-
τος του Ευσταθίου Αντύπα (πληρεξουσίου κεφαλληνιακής κατα-
γωγής) «υπέρ της ταχίστης ενώσεως της Επτανήσου μετά της μητρός 
ελευθέρας Ελλάδος».30 Το 1863-64 τα μόνα ζητήματα που απασχό-
λησαν το ελληνικό κοινοβούλιο ήταν η κατεδάφιση των φρουρίων 
της Κέρκυρας (κατ’ απαίτησιν της Αυστρίας και της Τουρκίας) και 
η ουδετεροποίηση των βορείων Επτανήσων (των Παξών και της 
Κέρκυρας), ζητήματα δηλ. δευτερεύοντα που δεν είχαν να κάνουν 
με την Ένωση per se, η οποία ήταν πλέον τετελεσμένο γεγονός 
(«οριστική και αμετάκλητος»), αλλά με την τεχνική διευθέτησή της 
(με τη μεταβολή ή την τροποποίηση «ουσιωδώς των ατιμωτικών 
αυτής όρων» κατά τον ΥΠΕΞ Πέτρο Δεληγιάννη).31 

Εν τέλει, το Επτανησιακό Ζήτημα επιλύθηκε το 1864 υπέρ των 
Ελλήνων με πρωτοβουλία και χάρη στους αγώνες των ιδίων των Ε-

                                                                                                 

30. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β´ των Ελλήνων Συνελεύσε-
ως, τόμ. Β´, Αθήναι 1863, σσ. 102-103, 301-302. Το Ψήφισμα αυτό (ΚΖ´) είχε 
στα επίμαχα σημεία του ως εξής: 

Η εν Αθήναις Β´ των Ελλήνων Συνέλευσις 

Ψηφίζει 
Έχουσα υπ’ όψιν τας περί άρσεως της προστασίας της Μεγάλης Βρετανίας 
επί των Ιονίων νήσων δηλωθέντα διά του βασιλικού λόγου εν ταις Βρετα-
νικαίς Βουλαίς υπό της Σεπτής Ανάσσης της Μεγάλης Βρετανίας, ως και τα 
περί του αυτού αντικειμένου ανακοινωθέντα προς την Προσωρινήν Κυβέρ-
νησιν υπό του εν Αθήναις εκτάκτου απεσταλμένου της ευεργέτιδος ταύτης 
Δυνάμεως. [...] 

Ψηφίζει 
1) Ευχάς εγκαρδίους εκφράζει το Ελληνικόν Έθνος, όπως όσον ένεστι τά 
χιονίδη την αδελφήν Επτάνησον συνηνωμένην μετά της νυν ελευθέρας Ελ-
λάδος, υπό το Συνταγματικόν σκήπτρον του Γεωργίου του Α´ Βασιλέως 
των Ελλήνων. […] 

31. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β´ των Ελλήνων Συνελεύσε-
ως, τόμ. Δ´, Αθήναι 1863, σσ. 108-109, 141, 158, 161, 221, 243, 333, 405, 482 
(συνεδριάσεις της 15, 22 και 25 Νοεμβρίου, 13 και 18 Δεκεμβρίου 1863, 13-14 
Ιανουαρίου 1864). Πβλ. Α. Μ. Ιδρωμένος, Πολιτική Ιστορία της Επτανήσου 
(1815-1864), Κερκύρα 1935, σσ. 141-142. Μοσχονάς, «Η Ένωση της Επτανή-
σου με την Ελλάδα», ό.π., σ. 234, Διβάνη, ό.π., σσ. 181, 183. 



ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ 

214 

πτανησίων. Ο ριζοσπαστικός εθνικισμός και η δυναμική αντίδραση 
των Επτανησίων Ριζοσπαστών προς την Προστασία, που καθιστού-
σαν τα Ιόνια νησιά ουσιαστικά ακυβέρνητα,32 σε συνδυασμό με την 
εύστροφη διπλωματική κίνηση των «ελευθέρων» Ελλήνων να εκλέ-
ξουν πανηγυρικά με δημοψήφισμα τον πρίγκιπα Αλφρέδο (δευτερό-
τοκο υιό της Βικτωρίας) ως βασιλιά τους (5 Δεκεμβρίου 1862), κάτι 
το οποίο δημιούργησε εύλογα φιλελληνικά αισθήματα στο Λονδί-
νο,33 αποτελούν τις δύο βασικές αιτίες της ευτυχούς κατάληξης αυ-
τού του εθνικού ζητήματος των Ελλήνων. Όπως τόνισε ο πληρεξού-
σιος (και πρώτος πρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου) Κωνστα-
ντίνος Σχινάς κατά την υποδοχή των 66 Επτανησίων βουλευτών στις 
22 Ιουλίου 1864 στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι Επτανήσιοι ήταν ε-
κείνοι που σάλπισαν «κραταιοφώνως το κήρυγμα της ενώσεως».34 Η 
«εν Αθήναις Β´ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις» με ψήφισμά της, 
που συνέταξε ο Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος, χαρακτήρισε την 
«ειρηνικήν ένωσιν» των Επτανήσων «έργον πατριωτισμού μεν εθνι-
κού, πολιτικής δε σοφής και δικαίας, συμφώνως προς τας αρχάς των 
εθνοτήτων, της ηθικής και της προόδου», και εξέφρασε την ευγνω-
μοσύνη της «πάσαις ταις συνεργασαμέναις Δυνάμεσι», ενώ παράλλη-
λα δεν παρέλειψε να κηρύξει ότι «η ευχή και ο πόθος του Πανελλη-
νίου είναι η διά των συνθηκών ειρηνική ένωσις Κρήτης, Θεσσαλίας 
και Ηπείρου μετά της Ελλάδος», εναποθέτοντας επί τούτου τις ελπί-
δες της «εις την θείαν πρόνοιαν και εις την δικαίαν και ευμενή από-
φασιν των Δυνάμεων της Ευρώπης».35 Αντίθετα λοιπόν από τις 
προσδοκίες των Μεγάλων Προστατιδών Δυνάμεων και ιδίως της 
Αγγλίας, η Ένωση της Επτανήσου δεν έθεσε τέρμα στον ελληνικό 
                                                                                                 

32. Bruce Knox, «British policy and the Ionian Islands, 1847-1864: Nation-
alism and imperial administration», The English Historical Review XCIX/392 
(Ιούλιος 1984) σσ. 503, 528. Γ. Α. Σουρής, «Ο Γλάδστων στα Επτάνησα: Ενω-
τικό κίνημα και βρετανικά αδιέξοδα», Τα Ιστορικά 6, τχ. 11 (Δεκέμβριος 1989), 
σσ. 278, 312. 

33. Πλουμίδης, ό.π., σσ. 231-234. 
34. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β´ των Ελλήνων Συνελεύσε-

ως, τόμ. Ε´, Αθήναι 1864, σ. 287. 
35. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β´ των Ελλήνων Συνελεύ-

σεως, τόμ. Ε´,  σ. 292 (συνεδρίαση της 22 Ιουλίου 1864). 
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αλυτρωτισμό, αλλά αντίθετα αποτέλεσε το εφαλτήριο για την πλη-
ρέστερη εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας.36 Χαρακτηριστικά είναι 
τα όσα δήλωσε την ίδια ημέρα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης από του 
βήματος της ελληνικής Βουλής:  

«ο Ιόνιος λαός, εγκαρτερών εις την ιδέαν της εθνικής αποκατα-
στάσεώς του, είχε προ οφθαλμών πάντοτε την διά της λύσεως του 
Επτανησιακού ζητήματος έναρξιν της λύσεως του μεγάλου ελ-
ληνικού ζητήματος».37  

Η Ένωση του 1864 ήταν επομένως ένας αναβαθμός στην όλη κλί-
μακα της «εθνικής αποκαταστάσεως» και ο προάγγελος της Ένω-
σης της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης 
κλπ. με την Ελλάδα.38 Η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα 
επισφραγίστηκε από την καθιέρωση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν 
του Διονυσίου Σολωμού ως εθνικού ύμνου των Ελλήνων κατ’ «υ-
ψηλήν απόφασιν του βασιλέως» (Γεωργίου Α´)·όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο Υπουργός των Ναυτικών Δημήτριος Μπουντούρης σε 
αναφορά του προς το Υπουργείο των Εξωτερικών (4 Αυγούστου 
1865), ο Ύμνος του Ζακύνθιου ποιητή αποτέλεσε τον «περιφανή 
και ωραίον σύνδεσμον του πρώην Ιονικού Κράτους και της Μη-
τρός Ελλάδος».39 Τελικώς, η Επτάνησος «κόρη» ήταν αυτή που 
ήλθε και αγκάλιασε στοργικά τη «μητέρα» Ελλάδα και όχι το αντί-
στροφο. Η προσφιλής και πολυαγαπημένη αυτή «κόρη» ανήκει έ-
κτοτε στη μεγάλη ελληνική οικογένεια και δεν πρόκειται ποτέ να 
την αποχωριστεί. 

                                                                                                 

36. Domna N. Dontas, Greece and the Great Powers 1863-1875, εκδ. Insti-
tute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 24. Χ. Χ. Κύρκος, Η «Β´ εν Α-
θήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις»: Οι ιστορικοπολιτικοί στόχοι της Ε-
θνοσυνέλευσης και ο βρετανικός παράγοντας, University Studio Press, Θεσσα-
λονίκη 2006, σσ. 53-58, 156-158. 

37. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β´ των Ελλήνων Συνελεύσε-
ως, τόμ. Ε´, σ. 290 (ό.π.). Υπογράμμιση του γράφοντος. 

38. Ο Ανδρέας Ιδρωμένος (ό.π., σ. 5) κάνει γλαφυρό λόγο για «συγχώνευ-
σιν» της Επτανησιακής Πολιτείας «εις την μεγάλην εθνικήν ζωήν». 

39. Κ. Α. Πετρονικολός, Ο εθνικός ύμνος των Ελλήνων, εκδ. Φαιστός, Αθή-
να 1977, σσ. 46-47. 
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ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 

Η Ένωση των δύο κρατών στη λογοτεχνία 

Σύρτε, ω ξένοι! 
φευγάτε, και ανίσως 
από τούτα τα ελεύθερα μέρη 
τ’ αγεράκι έναν ήχο σάς φέρει 
δε θα νάναι κατάρας βοή. 

Γ. Μαρκοράς, «Τα κάστρα μας» 

Η Ένωση της Επτανήσου υπήρξε κορυφαία πολιτική πράξη που 
δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη ούτε από τους λογοτέχνες 
ούτε από τη λαϊκή μούσα. Ενέπνευσε κατά τη μακρά κυοφορία της, 
τραγουδήθηκε ποικιλότροπα στην πραγμάτωσή της και αποτιμήθη-
κε ως εθνικό γεγονός ή ως πρότυπο για την επίλυση του αλυτρωτι-
κού, στη συνέχεια. Τα προμηνύματά της είναι αγωνιστικά και πα-
τριωτικά η υλοποίησή της αποτυπώθηκε ως άφατη χαρά αλλά και 
πόνος και λύπη από τις ανατροπές ή τις ματαιώσεις πολλών πτυχών 
του οράματος∙ τα επακόλουθα στην πλειονότητά τους λειτούργη-
σαν και λειτουργούν επετειακά, συνεπώς φρονιματιστικά και προ-
τυπικά. Αν εξαιρέσει κανείς την τελευταία περίπτωση, η οποία α-
ναφέρεται στο γεγονός καθαυτό post res, δηλαδή ως ιστορικό συμ-
βάν, η πρώιμη και η συγχρονική λογοτεχνική θεώρηση της Ένωσης 
αναδείχθηκε μέσω σημαντικών προσώπων, πολιτικών ομάδων και 
ιστορικών δεδομένων, που προκάλεσαν την εντύπωση, εξήψαν το 
φρόνημα και κίνησαν τον θαυμασμό αλλά και που ανησύχησαν ή 
διέψευσαν προσδοκίες. 

Θα προτάξω ένα πρόκριμα της Ενώσεως,·το τέλος από το ποί-
ημα του Γεωργίου Τερτσέτη «Το όνειρον του βασιλέως».1 Είναι 
                                                                                                 

1. «Το όνειρον του βασιλέως κατά τον Σεπτέμβριον μήνα του 1853», στο: 
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μια κάθοδος στον Κάτω κόσμο, μίμηση της δαντικής Θείας κωμω-
δίας. Ο Όθων μυείται στα της βασιλείας, συνοδευόμενος από τον 
Ιωάννη Καποδίστρια στην κατοικία των νεκρών. Εξερχόμενος, έχει 
συλλάβει το αλυτρωτικό του σχέδιο, που αποτελεί και την πε-
μπτουσία του ονείρου του: 

[...] Πιστεύω τα ονείρατα, θεόθεν τ’ όνειρό μου, 
το πού ’ν το δίκιο εγνώρισα και ο σκοπός του γένους, 
ή θε να ζήσω βασιλιάς μεγάλης βασιλείας, 
ή οι λαοί μου μάρτυρα θα με δοξολογήσουν». 
Ήτον ο μήνας τρυγητής, ο μήνας ο αφράτος, 
που τ’  όνειρόν του ο βασιλιάς, καθώς το γράφω, είδε. 

Η πορεία προς την  Ένωση καθαγιάστηκε με τις θυσίες των Ριζο-
σπαστών, της πιο διακεκριμένης πολιτικής ομάδας που έθεσε ως 
αδιαπραγμάτευτο όρο την χωρίς παραχωρήσεις υλοποίησή της. Σ’ 
αυτούς αναφέρεται ο Γεώργιος Μαρτινέλης στο εκτενές στιχούρ-
γημά του «Οι μάρτυρες της Κεφαλονιάς», όπου παρουσιάζει την 
ηρωική διαδρομή τους. Παραθέτω την αρχή και το τέλος:2 

Της ανδρικής Κεφαλονιάς κ’ ηρωικών προγόνων 
ένδοξα τέκνα∙ πρώτοι σεις την εθνική σημαία 
’ς την πλακωμένη Επτάνησο ’ξαπλώσετε με θάρρος. 
Ναι, πρώτοι σεις, μ’ ατρόμητη καρδιά και με βροντώδη 
φωνή, που ευθύς επνίγηκε ’ς των φυλακών τα βάθη, 
εχαιρετήσετε θερμά την ένδοξη Μητέρα, 
που τα δεσμά συντρίβοντας είχε την γη τρομάξη. 
Σεις εφυτέψετε βαθυά μες του λαού τα σπλάχνα 
ελευθεριάς αισθήματα, τιμής, φιλοπατρίας,  

 [...] 
Εκείν’ η σπίθα η δυνατή της φλογερής ψυχής σας 
 έγινε τέλος μια φωτιά, που ’σπάρθηκε τριγύρω 

                                                                                                                                                                                                                                              

Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Επιμ. Γ. Θ. Ζώρα, Βασική Βιβλιοθήκη 
αρ. 14, Αθήναι: Αετός Α.Ε., 1953, σ. 156. Διατηρήσαμε την ορθογραφία και τη 
στίξη των πηγών των παραθεμάτων. 

2. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Γεώργιος Μαρτινέλης (1836-1896). ΄Ενας εκπρό-
σωπος του κερκυραϊκού ριζοσπαστισμού», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερ-
κύρας 26 (2004), σ. 87-102. 
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εις όλη την Επτάνησο, κάθε καρδιά ν’ ανάψη. 
Ναοί και χώραις και χωριά και σπίτια και καλύβια, 
όλα μια μόν’ ηχούσανε λέξι τερπνή κι’ αγία: 
Ένωσι! μόνον Ένωσι! Κι’ άνδρες, παιδιά, γυναίκαις 
 αντάμα την εφώναζαν κι’ αδελφικά ’φιλιώνταν.  

«Ο ασπασμός προς την μητέρα Ελλάδα»3 του Αριστοτέλη Βαλαω-
ρίτη συντέθηκε, όταν ο ίδιος ο ποιητής, ο Στέφανος Παδοβάς και ο 
Κωνσταντίνος Λομβάρδος, ως εκπρόσωποι της Ιονίου Βουλής, με-
τέβησαν στην Αθήνα, μετά την πραγματοποίηση της Ένωσης, για 
να διακηρύξουν την αφοσίωση του λαού της Επτανήσου: 

Άνοιξε, μάννα μας γλυκειά, την άφθαρτη καρδιά σου 
κι αγκάλιασέ τα τα φτωχά, τα μαύρα τα παιδιά σου. 
Σφίξε μας, μάννα, σφίξε μας. Γυμνά, ξαρματωμένα 
σα νάτανε κατάδικα, σαν νάταν νικημένα, 
έρχονται μες στον κόρφο σου. Δώσε μας την ευχή σου 
και σβύσε πάσα μας πληγή μ’ ένα θερμό φιλί σου.  

[...] 
Ευλογημένη τρεις φοραίς, ευλογημέν’ η μέρα 
που ευρήκαμε τον κόρφο σου, γλυκειά γλυκειά μητέρα! 

Τον ενωτικό πόθο του επτανησιακού λαού αποδίδει λυρικά ο Κω-
στής Παλαμάς στο ποίημα «Τραγούδι των Εφτά Νησιών»:4 

«Σαράντα χρόνια πέρασαν. Ω μάννα μας, η αγκάλη 
 του ξένου είναι βραχνάς∙ 
αίμα για σένα χύσαμε και γίνηκε κοράλλι 
 για σένα μην ξεχνάς. 
Του κάκου ο ξένος με λογής δολώματα και βρόχια 
 και μάγια μάς τραβά. 
Από της γης τους θησαυρούς, μάννα, η δική σου φτώχια 
 στοιχίζει πιο ακριβά. 

                                                                                                 

3. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Έργα. Πρόλογος Αρ. Καμπάνη, εν Αθήναις: 
Εκδοτικός Οίκος «Ελευθερουδάκης», 1924, τ. Α΄, σ. 139, 142. 

4. Κωστή Παλαμά, Άπαντα, τ. 5, σ. 343-344. Βλ. και σ. 304, «Τί τραγουδάν 
οι Ραγιάδες»: «[...] Μια Ελλάδα ξαναχάραξε, / τον ύμνο η Ρωμιοσύνη / τον ανα-
στάσιμο / ψέλνει, σκοπούς τα Εφτάνησα / μελωδικούς ταιριάζουν, / Ραγιάδες Ρα-
γιάδες». 
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Παρά του ξένου φόρεμα κι αρχοντικό στεφάνι 
 με λάμψη περισσή, 
κάλλιο, ω μητέρα,να είμαστε σαν τα χορτάρια, φτάνει 
 να μας πατάς Εσύ». 

Για τις ημέρες των κρίσιμων αποφάσεων διαθέτουμε πολλές 
μαρτυρίες. Τα ημερολογιακά κείμενα του Παναγιώτη Σαμαρτζή, Οι 
καθημερούσιες ειδήσεις, όπως τα επέγραψε, περιγράφουν γλαφυρά 
διάφορες σκηνές:5 
Στις 15 Ιανουαρίου του 1864, στην Κέρκυρα: 

Η ημέρα καθ’  ην έμελλε να προταθή εις την Βουλήν το ζήτημα 
περί Ενώσεως, όπου ο λαός το έμαθε και άμα ήνοιξαν αι θύραι 
του Βουλευτηρίου εγιόμισε διά μιας. Και ήσαν όλοι οι Βουλευταί 
και αφού ωμίλησαν διάφορα, προς τας 4 μ.μ. εσηκώθησαν όρθιοι 
με τας χείρας επάνω, προτείνοντες μεγαλοφώνως την Ένωσιν της 
Επτανήσου μετά της Ελλάδος, φωνάζοντες και λέγοντες: «Εξ ονό-
ματος του λαού προτείνομεν την Ένωσιν». Και όλοι το είπαν και 
όσοι δεν ήθελον εφώναζαν κι’ αυτοί στανικώς. Και ευθύς ο λαός 
εφώναξε «Ζήτω η Ένωσις, Ζήτωσαν οι Βουλευταί της Ενδεκάτης 
Βουλής, Ζήτω ο Λομβάρδος». 

Στις 16 Ιανουαρίου: 
Έγινε γενική φωταψία καθ’ όλην την πόλιν και τα προάστεια 
διά την επικύρωσιν της Ενώσεως παρά της Ενδεκάτης Βου-
λής και όλοι οι κώδωνες των Εκκλησιών εσήμαιναν κάθε 
στιγμήν και όλη η αγορά ήτο πεφωτισμένη.  

Στις 20 Μαΐου, κατά την αποχώρηση των Άγγλων: 
 Εφανερώθη προς το μέρος της γεφύρας του Παλαιού Φρουρίου εν 
νέφος μελισσών, όπου πλήθος λαός εθεώρησε έκθαμβος, οι δε Άγ-
γλοι τας έδιωχναν, αλλ’ αύται εισήλθον εντός του Φρουρίου και 
ακολούθως διεσκορπίσθησαν. Πλην καλός οιωνός!... 

Εμβαρκαρίσθησαν δύο λόχοι [Άγγλων...]. Και ήτο πλήθος λαού 
παντού, εις Μανδρακίνα, Contra Fossa και εθεώρουν. Και ενώ έμ-
βαιναν οι στρατιώται εις τας μαόνας, εχαιρετούσαν τον λαόν και ο 

                                                                                                 

5. Μια πόλη στη λογοτεχνία. Κέρκυρα. Επιλογή κειμένων Θεοδόσης Πυλαρι-
νός, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003, σ. 310-314 και 315. 
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λαός δεν τους απεκρίνετο, μόνον τους ύβριζεν λέγοντάς τους μύρια. 

Και ο Γεράσιμος Χυτήρης6 διέσωσε ένα επεισόδιο από την αναχώ-
ρηση των Άγγλων, σύμφωνα με μαρτυρία της πεζογράφου και ποι-
ήτριας Ειρήνης Δεντρινού, σχετικό με την αριστοκράτισσα γιαγιά 
της. Όταν αντίκρισε στην αλλαγή φρουράς τους κοντούς, άγαρ-
μπους και τσαλακωμένους ΄Ελληνες στρατιώτες δίπλα στους κομ-
ψούς αποχωρούντες Άγγλους με τις φρεσκοσιδερωμένες στολές, 
δεν άντεξε στο θέαμα και κλαίγοντας είπε:  

Αχ, τι πάθαμε... Μα γιατί να μας κάμει αυτό το κακό  η Αγγλία; 
Μήπως δεν την αγαπούσαμε; Μήπως δεν την εκτιμούσαμε; Ανά-
θεμα στους Ριζοσπάστες!... 

Ο ίδιος, αντλώντας από εφημερίδα της εποχής, περιγράφει7 την ά-
φιξη του νεαρού βασιλιά Γεωργίου στην Κέρκυρα, στις 25-5-1864:  

Ότε ο ατμοδρόμων εισέπλεεν εις τον λιμένα, άπαντα τα εν αυτώ 
πλοία εχαιρέτησαν αυτόν και αντεχαιρετήθησαν υπ’ αυτού δι’ α-
πείρων κανονιοβολισμών. Εν μέσω του κρότου [...] και των εν-
θουσιωδεστάτων ανευφημιών εξήλθεν ο Βασιλεύς [...] και κυκλω-
θείς υπό απείρου πλήθους λαού, ομοιάζοντος προς  μέγα κύμα, 
ούτινος επιφάνεια μεν ήσαν οι πίλοι, αφρός δε τα σειόμενα λευκά 
ρινόμακτρα και τα υπό των κυριών ραινόμενα άνθη, ζαχαρωτά 
και μύρα, συνωδεύθη εις τον ναόν του Αγ. Σπυρίδωνος, ένθα ετε-
λέσθη δοξολογία υπό του Μητροπολίτου. 
[...] Ο λαός έκλαιεν από χαράς, καθορών την εκπλήρωσιν των 
πόθων του, των αγώνων του, της ακαταδαμάστου καρτερίας του. 

Τότε κυκλοφόρησε σε φυλλάδιο τον ποίημα του Γεράσιμου Μαρ-
κορά «Ο ερχομός του Γεωργίου Α΄ στην Κέρκυρα». Θα καταχωρί-
σω τρεις μόνο, διάσπαρτες, στροφές του:8 

Ω! Βασιλιά,δεν έβλεπε 

                                                                                                 

6. Γερ. Χυτήρης, «Ανάθεμα στους Ριζοσπάστες», στο: Σημειώσεις ενός Κερ-
κυραίου. Εισαγωγή – επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθήνα: Εκδόσεις Γαβρι-
ηλίδης, 2010, σ. 72. 

7. Χυτήρης, «Η άφιξη του Γεωργίου Α΄ στην Κέρκυρα», ό.π., σ. 442-443. 
8. Μαρκοράς, Άπαντα. Αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, Αθήνα: Εκδόσεις Πηγής, 

1950, σ. 83-85. 
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η αθώα καρδιά σου πέρα 
έν’ ακρογιάλι αγνώριστο, 
όλο ευωδιά και φως; 
Ιδές το τέτοια μέρα 
στα βλέμματά σου ομπρός. 
Χαίρε ακριβέ! Σαν άγγελος, 
πόχει στη γη να φέρει 
όσα ο θεός του πρόσταξε 
μηνύματα ιλαρά, 
επάτησες τα μέρη 
που σ’  έκραζαν θερμά. 
Να ιδεί καθένας χαίρεται 
την εθνική του ιδέα, 
που σάρκα επήρε κ’ έκαμε 
εικόνα της αγνή 
μίαν όψη τόσο νέα 
και τόσο αγγελική. 

Από την ίδια άφιξη εμπνευσμένος ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης συν-
θέτει το ποίημα «Αφιέρωσις τη Αυτού Μεγαλειότητι τω βασιλεί 
των Ελλήνων Γεωργίω Α΄». Είναι η σύζευξη του προσώπου του 
νεαρού άνακτα με τους μεγαλοϊδεατικούς στόχους, που συνδέθη-
καν με την απόδοση των Επτά νησιών ως αίσια αρχή του αλυτρω-
τικού:9 

Ήθελα νάμαι πέλαγο, τα κύματά του νάχω 
και νάρθω στα ποδάρια Σου, στου Θρόνου Σου το βράχο, 
το δροσερό τους τον αφρό, την άγρια βοή τους, 
τανδρειωμένα σπλάχνα τους, τη φοβερή ψυχή τους, 
τη γαλανή τους τη θωριά, την παντοδυναμία, 
να Σου τα δώσω σήμερα να γένης τρικυμία. 

 [...] 
Τότε χαρούμενο κ’ εγώ το στόμα, πώλο βόγγει, 
θ’ ανοίξω και τη δόξα Σου γλυκά θα τραγουδήσω. 
Τότε μ’ ένα δαφνόκλαρο κ’ εγώ θε να στολίσω 
το μαύρο μου το μέτωπο και θάρθω στα ποδάρια 

                                                                                                 

9. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Έργα, ό.π., τ. Α΄, σ. 134, 136. 
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του Θρόνου Σου μ’ αγράμπελαις, με κρίνους, με βλαστάρια. 
Σήμερα δέξου τα φτωχά τα νεκρολούλουδά μου, 
δέξου το δεντρολίβανο πανάθρεψε η καρδιά μου. 

Μεσσιανικό τόνο έχει και το ποίημα «Κύπρος» του κερκυραίου ρι-
ζοσπάστη Γ. Μαρτινέλη.10 Η Κύπρος, σημειωτέον, αγγλοκρατού-
μενη, ομοιοπαθής της Επτανήσου, διεκδίκησε την ελευθερία της 
έχοντας ως πρότυπο το επτανησιακό μοντέλο: 

Επαίχθη ο κόσμος κι άρπαξε την Κύπρο ο προδότης 
ο Άγγλος, που δεν έφριξε την Πάργα να πουλήση, 
ο χριστομάχος χριστιανός, του απίστου ο συνωμότης, 
που την πολύπαθη φυλή γυρεύει ν’ αφανίση. 
Ξευγενισμένος δήμιος ο άγγλος στρατιώτης, 
τολμάει τ’ ανθρώπου την πνοή ’ς την Κύπρο να εμποδίση 
και σφίγγοντας την άλυσο, που θλίβει τον λαιμό της, 
άλλο δεν έχει επάγγελμα ’ς τον τούρκο να φθονήση. 
Αλλά κ’ εκείθε μ’ εντροπή θάλθη καιρός να φύγη, 
καθώς εβιάσθη τα νησιά ν’ αφήση του Ιονίου, 
γιατί ο χρυσός την δύναμη του ελληνισμού δεν πνίγει. 
Θα φύγη κ’ αισθανόμενος την φονική τρομάρα 
όταν τον εύρη ο κεραυνός της δίκης του Κυρίου, 
θα ενθυμηθή την άσπονδη του ελληνισμού κατάρα. 

Οι Άγγλοι, πιεζόμενοι από την Αυστροουγγαρία, αποφασίζουν 
φεύγοντας από την Κέρκυρα, την ανατίναξη των φρουρίων της, 
ανακηρύσσοντάς την ως ουδέτερη ζώνη.11 Οι κάτοικοι του νησιού 
θεωρούν τα φρούρια ως «την ωραιοτέραν αυτών ιδιοκτησίαν», 
σύμφωνα με τη φράση του Σπυρίδωνα Τρικούπη, και ξεσπούν σε 
κατάρες «οσάκις ησθάνοντο τον κλονισμόν της γης, αντισειομένου 
του τείχους». Ο Γεράσιμος Μαρκοράς, αυτόπτης μάρτυς, της κατα-
στροφής, περιγράφει με πόνο ψυχής και οργή το λαϊκό αίσθημα, 
στο ποίημά του «Τα κάστρα μας:»:12 
                                                                                                 

10. Θεοδόσης Πυλαρινός, «‘Επαίχθη ο κόσμος…’», Μικροφιλολογικά 20 
(Φθινόπωρο 2006), σ. 14-16. 

11. Χυτήρης, «Οι Άγγλοι αποχωρούν», ό.π.,σ. 465-466. 
12. Μαρκορά, Άπαντα, ό.π., σ. 80-81. 
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Τι σεισμός βροντοδέρνει και τ’ άστρα; 
Τι φωτιά μαύρου κόσμου είν’ εκείνη 
που ξερνούν τα θεόρατα κάστρα, 
με καπνούς, με λιθάρια πολλά; 
Μοιάζει, ναι, της φωτιάς οπού χύνει 
του Εγκελάδου το πύρινο στόμα, 
σαν ο αντάρτης ταράζεται ακόμα, 
μέσ’ την Αίτνη θαμένος βαθιά. 
Τάχα οι Τούρκοι πετούν στον αέρα, 
με τυφλή, με παράκαιρη βία, 
όσα τείχη αποφράξαν μία μέρα 
τη μεγάλη, εχθρική τους ορμή; 
Όχι, κόσμε! η φιλόνομη Αγγλία 
τέτοια δόξα του Τούρκου φθονάει∙ 
ξαρματώνει, ερημάζει, χαλάει, 
πριν αφήσει τη μαύρη μας γη. 
Με χαρά, που τη θλίψη πλακώνει, 
ως ακούει τ’ αστροπέλεκα εκείνα, 
στου νησιού τ’ ακρογιάλια σιμώνει, 
και τηράζει, τηράζει ο λαός. 
Η χαρά του είν’ αδύνατη αχτίνα 
της χαράς οπού ο Πλάστης γροικούσε, 
όταν γύρω το χάος εθωρούσε, 
κι αισθανότουν πως θάβγει το φως. [...] 

Υπάρχει όμως και η απαισιόδοξη πλευρά, η απογοήτευση για την 
ανικανότητα του ελληνικού κράτους να αξιοποιήσει την Ένωση, 
διατυπωμένη με εύλογη αυστηρότητα από τον Ανδρέα Λασκαράτο 
στο πολιτικό σονέτο του «Ο Εφτανήσιος μετά την ένωσην»:13  

Πώς κάνουμε να ζούμε δεν ηξέρω! 
Οι δασμοί μάς εγδάραν το πετσί μας∙ 
όπου το βλέμμα ρίψω, όπου το φέρω, 
βλέπω στενοχωρία στην ύπαρξή μας. 
Τη Μητριά-Κυβέρνηση υποφέρω, 
που εκεί κοντά μάς έπιε την πνοή μας. 

                                                                                                 

13. Άπαντα Ανδρέα Λασκαράτου. Εισαγωγή – Σημειώσεις – Γλωσσάριο κ.λπ. 
Αλέκου Γ. Παπαγεωργίου, Αθήνα: Εκδόσεις «Άτλας», 1959, τ. Γ΄, σ. 96-97. 
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Μ’ αποζητώ, και το κεφάλι δέρω, 
οπού έδιοξα την πρώτη μητρική μας. 
Εκείν’ ήτανε μάνα αγαπημένη, 
εκείνη μητρικά μας εκυβέρνα. 
Μα τούτη τώρα είν’ Τούρκα διψασμένη, 
που κάνει με το αίμα μας ταβέρνα. 
Μας απελπίζει∙ ώστε να λέμε τώρα, 
Ανάθεμα, ανάθεμα την ώρα... 

Θα κλείσω με δύο λαϊκά τραγούδια. Είναι η άποψη των απλών αν-
θρώπων για την Ένωση.14 Ύμνος των Ριζοσπαστών το πρώτο και 
κόλαφος κατά του Μαίτλαντ: 

Αχ Μαίτουλα, τι σούμελε σε τούτο το φεγγάρι 
να πάψουν να σε χαιρετούν ακόμα και γαϊδάροι. 
Το Μαίτουλα να πάρετε αυτόν το μασκαρά 
μην έρθη ο Μαρτινέγκος και γίνει συμφορά. 
Ακόμα να ξεθάφτε και τον Παπαγαρτζώνη 
μήπως βρυκολακιάσει κι έρθει να μας σταυρώσει. 
Κάτω τα χέρια, Μαίτουλα, εφούντωσε ο αγώνας 
μέριασε να περάσουνε Βερύκιος και Δραγώνας. 
Κι ούλοι οι χωριάτες έρχουνται με τ’ άλογα απάνου 
φύγε πριν σ’ ανταμώσουνε Λουμπάρδος και Στεφάνος.  

Εαρινό, δοξαστικό και αποθεωτικό της Ένωσης είναι το δεύτερο: 
Εις ελεύθερα λουλούδια αεράκι τώρα φύσα 
τώρα ψάλλε αηδόνα τ’ άσματά σου τα λαμπρά. 
Νά που φεύγει του χειμώνα τόση  μάνητα και λύσσα 
και η άνοιξη προβαίνει εντυμένη με χαρά 
και μαζί της ανατέλλουν όλο ημέρες φωτεινές 
ω την Ένωση χαρείτε, άστρα, γη και ουρανέ. 

Η Ένωση εξακολούθησε να εμπνέει και τους μεταγενέστερους Ε-
πτανήσιους, λειτουργώντας ως κορυφαίο διαχρονικό γεγονός για 
την ελευθερία και τον εθνισμό τους. Είναι πολλά τα επετειακά ποι-
ήματα που συντέθηκαν έκτοτε. Δύο (σε αποσπάσματα) ως δείγμα 
αρκούν. Το πρώτο του Γεωργίου Σουρή (μη Επτανήσιου αλλά εκ-
                                                                                                 

14. Γ. Ε. Ραυτόπουλος, Ο ριζοσπαστισμός στη μουσική και την ποίηση, Αθή-
να 1996, σ. 192, 194. 
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φραστή εν προκειμένω της ιόνιας ψυχής), απαγγέλθηκε στον Παρ-
νασσό, τον Μάιο του 1908. Το δεύτερο είναι του Γεωργίου Μολ-
φέτα και γράφτηκε στις 21.5.1915.  

Σατιρικοί ποιητές και οι δύο, ωστόσο το θέμα δεν προσφέρεται 
τόσο για σάτιρα, όσο για απότιση σεβασμού και φόρου τιμής:15 

Όλοι μαζί δοξάζετε κι υμνείτε Λιβαδάδες, 
Πυλαρινούς, Παήσηδες, Τυπάλδους, Παδοβάδες. 
Υμνείτε και δοξάζετε Κουρήδες, Μομφερράτους, 
Ζερβούς, Δομενικίνηδες, Καρούσους, Γιακωβάτους, 
κι όσους ιδέας εθνικής επτέρωσε δαιμόνιον 
κι επύργωσε το κύμα του το γαλανόν Ιόνιον. 
Υμνείτε και δοξάζετε μαζί με τ’ Ανθεστήρια 
καλλιστεφάνους μαχητάς, ριζοσπαστών μαρτύρια, 
και λόγων αστραπόβροντα μέσα σε Βουλευτήρια. 

«Ριζοσπάστες» 
Από τη δάφνη π’ άφησε σ’ εμάς η αρετή σας 
μ’ αυτή σάς στεφανώνουμε στη σημερνή γιορτή σας 
αστέρες που τη λάμψη σας ο χρόνος δεν θα σβύση. 
Η μνήμη σας πολύτιμη κι αθάνατη θα ζήση, 
κι η τιμημένη σας Πατρίς τη δάφνη εκείνη παίρνει,  
αιώνιο παράδειγμα στις γενεές να φέρνη. 
Και σεις που ζήτ’ ελεύθεροι στον κόσμο Κεφαλλήνες 
ευγνώμονες στου τόπου σας τις κορυφές εκείνες, 
το μνήμα προσκυνήσετε του κάθε Ριζασπάστη 
που πάλαισε κι ενίκησε τον ισχυρό δυνάστη 
κι εστόλισε διά χρυσής και φωτεινής σελίδος 
την ιστορίαν της σεμνής κι ευάνδρου μας Πατρίδος. 
 

                                                                                                 

15. Τίτλος του πρώτου ποιήματος: «Εις τον Παρνασσόν εκεί / στίχοι πανη-
γυρικοί» (Ο Ρωμηός, 24-5-1908)· και του δεύτερου: «Ριζοσπάστες». 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 

Η Μουσική στο Ιόνιο Κράτος:  
Οι Επτανήσιοι συνθέτες και το έργο τους 

Εισαγωγή 
Η παρούσα ανακοίνωση καταγράφει την ανάπτυξη της έντεχνης 
κοσμικής ελληνικής μουσικής πράξης και δημιουργίας κατά την 
πεντηκονταετία 1815-1864 στα Επτάνησα, δηλαδή κατά την περίο-
δο του Ιονίου Κράτους. Η βαρύτητα δίνεται στις Φιλαρμονικές που 
αποτελούν τα φυτώρια των Επτανησίων μουσικών –άλλωστε οι 
παλαιότερες από αυτές ιδρύονται στην εν λόγω περίοδο– καθώς και 
στους Έλληνες συνθέτες, οι οποίοι λαμβάνουν μία εκπαιδευτική 
προπαιδεία στη γενέτειρά τους, είτε κατ’ ιδίαν, είτε μέσα στις Φι-
λαρμονικές, ακολούθως σπουδάζουν κατά κανόνα στην Ιταλία και 
εν τέλει οι περισσότεροι επιστρέφουν στην Επτάνησο μεταλαμπα-
δεύοντας τις γνώσεις τους στις νεότερες γενεές. Η καταγραφή των 
πρώτων Φιλαρμονικών του κάθε νησιού γίνεται κατά χρονολογική 
σειρά ίδρυσης και παράλληλα γίνεται αναφορά στους σημαντικό-
τερους συνθέτες και στη σχέση που ανέπτυξαν με τις κατά τόπους 
Φιλαρμονικές. Τέλος επιχειρείται μία επισκόπηση των σημαντικό-
τερων συμπερασμάτων της σύγχρονης μουσικολογικής έρευνας 
όσον αφορά το έργο των Επτανησίων συνθετών της εν λόγω περιό-
δου και τη πρόθεση δημιουργίας εθνικής μουσικής.  

Ζάκυνθος: Φιλαρμονικές και συνθέτες 
Ο πρώτος Φιλαρμονικός Σύλλογος στη Ζάκυνθο, αλλά και στα Ε-
πτάνησα, ιδρύεται τον Μάϊο του 1816 μετά από πρόταση του Ιτα-
λού μουσικοδιδασκάλου Marco Battagel και η πρώτη εμφάνιση της 
Ορχήστρας Πνευστών του Συλλόγου πραγματοποιείται ένα χρόνο 
μετά, το 1817. Μία δεύτερη προσπάθεια σύστασης αντίστοιχου 
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σωματείου γίνεται περί τα 1823 με την ίδρυση του Φιλαρμονικού 
Συλλόγου «Πυθαγόρας». Το 1843 ιδρύεται η Φιλαρμονική Εται-
ρεία Ζακύνθου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της συμμετέχει ο συν-
θέτης Φραγκίσκος-Λαμπρινός Δομενεγίνης (1809-1874). Οι πρώτοι 
μαέστροι της Φιλαρμονικής Εταιρείας ήταν Ιταλοί, ο Giuseppe 
Cricca και ο Francesco Marangoni, κοντά στους οποίους μαθήτευ-
σε ο νεαρός τότε Παύλος Καρρέρ (1829-1896).1 Ο Δομενεγίνης υ-
πήρξε μαθητής του Νικόλαου Μάντζαρου στην Κέρκυρα. Δυστυ-
χώς δεν σώζονται έργα του για να εξάγουμε συμπεράσματα για τη 
συνθετική του αισθητική.2 Ο Καρρέρ συνέχισε τις σπουδές του στο 
Μιλάνο και αναδείχθηκε σε συνθέτη υψηλού διαμετρήματος. Μόνο 
στις ιταλικές εκδόσεις Canti ξεπέρασε τις 100 εκδόσεις έργων,3 ενώ 
τα μελοδράματά του Dante e Beatrice και La rediviva παρουσιά-
στηκαν στο Θέατρο Carcano του Μιλάνου το 1852 και το 1856, 
αντίστοιχα.4 

Κεφαλονιά  
Σχετικά με την Κεφαλονιά,5 ο Ηλίας Τσιτσέλης στα Κεφαλληνιακά 

                                                                                                 

1. Βλ. Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Ο πρώτος εν Ζακύνθω Φιλαρμονικός Σύλλογος 
(1816)» στο Μοτσενίγειον Ιστορικόν Αρχείον Ελληνικής Μουσικής, Εθνική Βι-
βλιοθήκη Ελλάδος [στο εξής ΜΙΑ/ ΕΒΕ], Φ. 658/293, σ. 1-2, Στέλιος Τζερμπί-
νος, Φιλαρμονικά Ζακύνθου (1816-1960), Φιλόμουση Κίνηση Ζακύνθου, Ζάκυν-
θος 1996, σ. 16, Νίκιας Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής…, τ. Β΄, Οι Φίλοι 
του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα 2009, σ. 200-202. 

2. Νίκιας Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής…, τ. Γ΄, Οι Φίλοι του Μου-
σείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα 2010, σ. 27-31. 

3. Mariapia Rosso, Il catalogo editoriale di Giovanni Canti, Milano 1836-
1878, Tesi di laurea, Facoltà di Musicologia, Scuola di Paleografia e Filologia 
Musicale, Università degli Studi di Pavia, Relatore Prof. Filippo Minetti, Cre-
mona 1997, σ. 578-579. 

4. Aldo Caselli, Catalogo delle Opere liriche pubblicate in Italia, Historiae 
Musicae Cultores Biblioteca XXVII, επιμ. Leo S. Olschki, Φλωρεντία 1969, σ. 
90-91. 

5. Οι σημαντικότερες πληροφορίες λαμβάνονται από το Αγγελο-Διονύσης 
Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς 1838-1940, εκδ. Νομαρχιακής 
Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Κεφαλονιάς, Αργοστόλι 1988.  
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Σύμμικτα αναφέρει ότι ο Αγγλοϊόνιος μουσικός Frederick Stevens6 
«δίδαξε την Ωραίαν Τέχνην» και συντέλεσε ιδιαίτερα στην καλ-
λιέργεια της Μουσικής πριν από το 1836 που ξεκίνησαν οι προ-
σπάθειες για τη σύσταση της Φιλαρμονικής Σχολής. Μάλιστα για 
μερικά χρόνια ο Stevens, που υπήρξε μαθητής του Μάντζαρου, δι-
εύθυνε την ορχήστρα στο μελόδραμα του Αλέξανδρου Σολομού, το 
οποίο λειτούργησε από το 1837 μέχρι το 1849. Όπως αναφέρει ο 
Μοτσενίγος, ο Stevens, ενθουσιασμένος από την ελληνική επανά-
σταση, συνέθεσε τον Ύμνο της 25ης Μαρτίου σε στίχους του Αντω-
νίου Μελισσηνού, προτού μελοποιήσει ο Μάντζαρος τον Εθνικό 
μας Ύμνο.7 

Επίσης, πριν το 1837, ο Ιταλός καρμπονάρος πρόσφυγας Emilio 
Pizzoli8 βρίσκεται στο Αργοστόλι και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
μουσικής, ενώ αργότερα διδάσκει τους χορωδούς για τις ανάγκες 
των παραστάσεων του Θεάτρου Σολομού. Μετά την ίδρυση της Φι-
λαρμονικής θα προσληφθεί για ένα διάστημα ως Αρχιμουσικός της. 

Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς ιδρύθηκε στις 7 Μαΐου 
1838 από νέους που επιθυμούσαν να σπουδάσουν μουσική. Αρχικά 
τη διεύθυνση ανέλαβε Άγγλος αρχιμουσικός.9 Κατόπιν συνέχισε με 
τους Ιταλούς De Angelis, Niccola Olivieri, Giuseppe Criccaκαι 
Emilio Pizzoli.10 Σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξή της έπαιξε ο 
                                                                                                 

   6. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Ασχολήθηκε και με τη διοργάνωση παρα-
στάσεων Ιταλικών μελοδραματικών θιάσων σε διάφορα ελληνικά θέατρα. 
Διοργάνωσε την παράσταση των εγκαινίων του θεάτρου Απόλλων της Ερμού-
πολης της Σύρου στις 20 Απριλίου 1864 με το Rigoletto του Verdi. 

   7. Η. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμικτα, τόμ. Α΄, Αθήνα 1904, σ. 440· Σπ. 
Μοτσενίγος, «Κατατόπιση. Η Μουσική και το Θέατρο στην Κεφαλλονιά. Το 
Κεφαλονίτικο μουσικό παρελθόν», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 555/Α1, σ. 1-4. 

   8. Οι περισσότεροι Ιταλοί, όπως και ο Pizzoli, ερχόντουσαν ως φυγάδες 
από την Ιταλία. Οι συχνές εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις ενάντια στους Αυ-
στριακούς ανάγκαζαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μετακινείται σε γειτονι-
κές περιοχές. 

   9. Πιθανώς ο Σαμουέλ Μπάρον, αρχιμουσικός αγγλικού συντάγματος ή ο 
γιος του Ενρίκο, για τους οποίους υπάρχους έγγραφες ενδείξεις. Άλλοι ερευνη-
τές θεωρούν τον Φρειδερίκο Στήβενς ως τον πρώτο αρχιμουσικό.  

10. Ο Cricca έγραψε το 1839 μεγάλη λυρική σκηνή με τίτλο Marco Bozzaris 
που παίχτηκε στο Θέατρο της Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Βλ. Giuseppe Cric-
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μουσικοδιδάσκαλος Νικόλαος Τζανής-Μεταξάς (1825-1907), ο 
οποίος υπήρξε ένας από τους πρώτους μαθητές της, σπούδασε στη 
συνέχεια στο Ωδείο της Νάπολης (1840-1846) και εν τέλει επέ-
στρεψε στην πατρίδα του, όπου δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο 
μουσικό σώμα στους κόλπους της Φιλαρμονικής. Ο Τζανής-Μετα-
ξάς συνέθεσε πλήθος θουρίων που αναζωπύρωναν το εθνικό αί-
σθημα και χρησιμοποιούνταν στις πολιτικές εορτές και διαδηλώ-
σεις των συμπατριωτών του, όπως Η 25η Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός, 
ο Ριζοσπάστης κ.α.11 

Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Φιλαρμονικής Αργοστολίου, 
δηλαδή το 1837, ιδρύεται η Φιλαρμονική Ληξουρίου με πρωτο-
βουλία του μετέπειτα αρχιμουσικού Πέτρου Σκαρλάτου (1820-
1904).12 Διαλύθηκε το 1839 όταν τα μέλη της αρνήθηκαν να εκτε-
λέσουν τον αγγλικό ύμνο και ανασυστάθηκε το 1855 από τον 
Σκαρλάτο. Διδάσκαλοι διέτελεσαν ο Ιταλός φλαουτίστας Niccola 
Olivieri (1839-1840), ο Ιταλός Giuseppe Cricca (1839-1841), ο ο-
ποίος συνυπήρχε με τον Olivieri για κάποιο διάστημα, ο Ιταλός 
Titovi (1858-1895 με ενδιάμεσες διακοπές) και ο Πέτρος Σκαρλά-
τος (1820-1906), που υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος, μέχρι το 1863 ο-
πότε ήρθε από το Αργοστόλι ο Σπύρος Μπίτσης. 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

ca, Marco Bozzaris. Gran Scena Lirica, Corfu: Tipografia del Governo, 1840. 
11. Μεμάγγελος Π. Αλιβιζάτος, Συμβολή εις την Ιστορίαν της Φιλαρμονικής 

Σχολής Κεφαλληνίας, Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας, Κεφαλονιά 1940, σ. 
11-12. 

12. Μοτσενίγος, «Κατατόπιση. Η δεύτερη Κεφαλλονίτικη Φιλαρμονική», 
ό.π., σ. 5. Ο Γεράσιμος Μοσχόπουλος, διευθυντής της Βαλλιανείου Βιβλιοθή-
κης, αναφέρει ότι ο Σκαρλάτος υπήρξε μαθητής του Stevens. Βλ. Γερ. Χ. Μο-
σχόπουλος, «Η Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου. Ιστορική Περιγραφή», 
ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 574/Θ47. Σχετικά με τη χρονολογία ίδρυσης υφίστανται και άλ-
λες εκδοχές: οικόσημο της Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης (Ληξουρίου), φωτο-
γραφημένο το 1952, αναφέρει ως έτος ίδρυσης το 1832. Βλ. ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 
574/Α7, ό.π. Επίσης ο πρώτος σωζόμενος οργανισμός της Σχολής χρονολογεί-
ται από το 1839. Βλ. Σπ. Μοτσενίγος, «Ιστορία Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης 
Ληξουρίου (Κεφαλληνίας)», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 574/Β9, ό.π., σ. 1-2. 
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Κέρκυρα 
Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1840. Από της 
συστάσεώς της, στις 12 Σεπτεμβρίου 1840, ψηφίσθηκε ως ισόβιος 
επίτιμος πρόεδρός της ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος13 
(1795-1872), ο οποίος τα πρώτα χρόνια δίδαξε αφιλοκερδώς στην 
Φ.Ε.Κ. όλα τα θεωρητικά της μουσικής.14 Επίσης κατά την 1η Α-
πριλίου 1841, η Φ.Ε.Κ. ανακήρυξε τον Μάντζαρο ως ισόβιο Πρόε-
δρο και Ηγήτορα του Μουσικού Σώματος αυτής.15 Για την συνολι-
κή προσφορά του η Ιόνιος Βουλή ψήφισε το 1855 χορηγία ισόβιας 
σύνταξης στον εθνικό μουσουργό διότι:  

«αφιερώσας το πλείστον μέρος της ζωής του εις την μελέτην της 
Μουσικής τέχνης, μεγάλως διαπρέπει εν αυτή μεταξύ ομοεθνών τε 
και ξένων δια τε την ευφυίαν του και τας βαθυτάτας γνώσεις του. 
Επειδή όχι μόνον τιμά τοιουτοτρόπως την εαυτού πατρίδα, αλλά 
και ευεργετεί αυτήν αδιακόπως διδάσκων αμισθί προ πολλών ε-
τών τους φιλομούσους νέους, και θυσιάζων εις την καλλιέργειαν 
και διάδοσιν της Τέχνης τα ιδιαίτερα αυτού συμφέροντα». 

Το Μουσικό Σώμα της Φ.Ε.Κ. διεύθυνε κατά την πρώτη εμφάνισή 
του, στις 11 Αυγούστου 1841, ο πρόωρα χαμένος συνθέτης,  πρώ-
τος αρχιμουσικός και ιδρυτικό μέλος της Φ.Ε.Κ., ένας από τους 
αγαπημένους μαθητές του Νικόλαου Μάντζαρου, ο Αντώνιος Λι-
βεράλης (1814-1842), ο οποίος αργότερα μετάτρεψε το επίθετό του 
σε «Ελευθεριάδης». Ήταν γιος του Ιταλού αρχιμουσικού της Αγ-
γλικής Φρουράς στην Κέρκυρα Domenico Liberali και της Ζακυν-
θίας Αικατερίνης Μηλιοράτη. Ο Μάντζαρος, γνωρίζοντας ότι ο 
μαθητής του πάσχει από ανίατη ασθένεια που του αφήνει μικρά πε-
ριθώρια ζωής, πρότεινε στο Συμβούλιο της Φ.Ε.Κ. της 8/20 Σε-
πτεμβρίου 1841 να γίνει με έξοδα του Ταμείου της Εταιρείας η Ει-
κόνα του Αντιπροέδρου της Μουσικής και Διευθυντού της Αστικής 
                                                                                                 

13. Ευγένιος Θ. Πολίτης, «Περί του εθνικού έργου της Φιλαρμονικής Εται-
ρείας Κερκύρας και των κατευθύνσεων αυτής», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 576/Β4, ό.π., σ. 3. 

14. Σ. Παπαγεωργίου, Επί τη πεντηκονταετηρίδι της εν Κερκύρα Φιλαρμονι-
κής Εταιρίας. Τα κατά την Φιλαρμονικής Εταιρίαν από της συστάσεως μέχρι της 
σήμερον 1840-1890, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήνα 1890, σ. 2, 14. 

15. Πολίτης, ό.π., σ. 3. 
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Μουσικής κυρίου Αντωνίου Ελευθεριάδου δια να βρίσκεται πάντο-
τε στη μεγάλη αίθουσα του Καταστήματος της Εταιρείας. Η πρό-
ταση του Μάντζαρου έγινε ομόφωνα δεκτή.16 Στις 1/13 Ιανουαρίου 
1842 αποβίωσε ο Αντιπρόεδρος της Μουσικής της Φ.Ε.Κ. Αντώ-
νιος Ελευθεριάδης. Στη σχετική διαταγή της ημέρας που εκδίδει η 
διοικούσα Επιτροπή της Φ.Ε.Κ. αναφέρονται ρητά μεταξύ άλλων 
ότι παύονται:  

«τα μαθήματα, αι ακαδημίαι και παν άλλο δια οκτώ διαδοχικάς 
ημέρας αρχομένας από της Σήμερον, θέλει εντυπωθή εις προσω-
πίδα η όψις του αποβιώσαντος δια να γίνη η εικών αυτού …, η 
κηδεία θέλει γίνει με έξοδα του ταμείου της Εταιρείας …, προσκα-
λούνται όλοι οι συνεταίροι να παρευρεθώσιν εις την άνω ειρημέ-
νην κηδείαν, ενδυμένοι πενθηρά …, οι μαθηταί της αστικής μου-
σικής θέλουν παρευρεθή εις το κατάστημα αύριον κατά την μία 
ώραν μ.μ. δια να ενδυθούν και να συνοδεύσουν την κηδείαν, θέ-
λουν φορεί εις τον βραχίονα το πένθος, το οποίον θέλει τοις δοθή 
από την Εταιρείαν, …, οι Μουσικοί θέλουν πενθοφορεί, όταν είναι 
εις υπηρεσίαν, δια το διάστημα τριών μηνών, …».17 

Ο μικρότερος αδελφός του Αντωνίου Λιβεράλη, συνθέτης, πιανί-
στας και παιδαγωγός Ιωσήφ Λιβεράλης / Joseph (Giuseppe) Libera-
li γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1820. Ο Ιωσήφ Λιβεράλης ξεκίνησε 
τις μουσικές σπουδές του δίπλα στον αδελφό του και στον Μά-
ντζαρο. Ακολούθως συνέχισε στο Κονσερβατόριο της Νάπολης. Ο 
Σπύρος Μοτσενίγος αναφέρει ότι σπούδασε και στο Ωδείο του Μι-
λάνου.18 Επέστρεψε το 1840 στην Κέρκυρα και το 1841 διορίσθηκε 
υπαρχιμουσικός στην αρτισύστατη Φιλαρμονική (υποδιδάσκαλος 
του Αστικού Σώματος)19, στην οποία δίδαξε εξ αρχής ενόργανη 

                                                                                                 

16. Πρακτικό Συμβουλίου Φ.Ε.Κ. της 8/20-9-1841, ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 
575α/56Α, ό.π. 

17. Ν. Μακρής, «Διαταγή της Ημέρας», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 575/42, ό.π. 
18. Σπ. Γ Μοτσενίγος., Νεοελληνική Μουσική. Συμβολή εις την Ιστορίαν της, 

Αθήνα 1958, σ. 224. Η πληροφορία δεν μπορεί να επαληθευθεί από τα διασω-
ζόμενα μαθητολόγια του ιδρύματος, τα οποία αφορούν τα έτη από το 1850 κ.εξ. 

19. «Πρακτικό Συνέλευσης Επιτροπής της Φιλαρμονικής Εταιρείας», 
ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 575α/ Α, ΕΒΕ, Κέρκυρα 3/15-6-1841. 
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μουσική και μετά το 1849 θεωρητικά. Μετά το θάνατο του αδελ-
φού του, τον Ιανουάριο του 1842, ο Μάντζαρος τον επέλεξε για 
αρχιμουσικό. Το 1852 εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο, όπου εργά-
στηκε ως καθηγητής πιάνου, αλλά και ως μαέστρος στο Θέατρο 
της Ζακύνθου. Το 1870 μετέβη στην Πάτρα, όπου επίσης ασχολή-
θηκε με τη διδασκαλία του πιάνου. Στην Πάτρα παρέμεινε τουλά-
χιστον για 16 χρόνια. Ο Πατρινός Τύπος της εποχής τον εγκωμιάζει 
χαρακτηρίζοντάς τον ως ικανό και ακούραστο μουσικοδιδάσκαλο. 
Αναφορές επίσης γίνονται για πιανιστικές συνθέσεις του που εκδί-
δονται από ιταλικούς εκδοτικούς οίκους και είναι αφιερωμένες σε 
Πατρινούς μαθητές του.20 Σε προχωρημένη ηλικία ξαναγύρισε στη 
Ζάκυνθο, όπου και πέθανε το 1899. Έργα του εκδόθηκαν στην Ιτα-
λία, στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Το πρώτο του 
μελόδραμα, που γράφτηκε πάνω σε ιταλικό κείμενο του Γεράσιμου 
Μαρκορά, έφερε τον τίτλο Ρήγας Φεραίος. Για πολιτικούς λόγους 
δεν επετράπη στην εποχή του η παρουσίασή του στην Κέρκυρα, πα-
ρά μόνο επίλεκτων αποσπασμάτων που ερμηνεύθηκαν στο Θέατρο 
San Giacomo. Επίσης έγραψε την όπερα Μάρκος Μπότσαρης, της 
οποίας η πρώτη πράξη παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα το 1857, την 
καντάτα για σοπράνο, τενόρο, χορωδία και ορχήστρα σε ιταλικό 
κείμενο αγνώστου με τίτλο Η επιστροφή του Κανάρη μετά την πυρ-
πόλησιν του τουρκικού στόλου και τη δυωδία με τίτλο Ο Αλής και ο 
Τζαβέλας. Η προαναφερθείσα θεματολογία αποδεικνύει την επίδρα-
ση που άσκησε στον συνθέτη η ελληνική επανάσταση και γενικότε-
ρα η προσπάθεια του ελληνικού έθνους για την παλιγγενεσία.21 

Καθηγητές της Φ.Ε.Κ. υπήρξαν επίσης ο συνθέτης Δομενικός 
Παδοβάνης ή Παδοβάς (1817-1892, Αρμονίας και Αντίστιξης από 
το 1841 έως το 1890),ο οποίος υπήρξε και Πρόεδρος της Μουσικής 
της Εταιρείας λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Μάντζαρου, καθώς 
και ο μαθητής του Μάντζαρου, κιθαρωδός Σπυρίδωνας Ξύνδας 
                                                                                                 

20. Π. Ανδριόπουλος, «Ιταλοί Μουσικοί στην Πάτρα και Πατρινοί μουσικοί 
στην Ιταλία (19ος – αρχές 20ού αι.)», ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα 
Πολιτισμική αλληλογονιμοποίηση Νότιας Ιταλίας και Δυτικής Ελλάδας μέσα από 
την Ιστορία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 2007.  

21. Γ. Λεωτσάκος, Σπύρος Σαμάρας (1861-1917). Ο μεγάλος αδικημένος της 
έντεχνης ελληνικής μουσικής, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2013, σ. 123, 334-338. 
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(1814-1896, Ωδικής από το 1841 έως το 1846), ο οποίος υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος της Φ.Ε.Κ., δίδαξε σ’ αυτή σχεδόν επί εικοσαετία 
και σε προχωρημένη ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ο Ξύνδας 
υπήρξε ο πρώτος συνθέτης που συνέθεσε όπερα πάνω σε ελληνικό 
λιμπρέτο, τον Υποψήφιο Βουλευτή. Καθηγητής στην Φ.Ε.Κ. διετέ-
λεσε επίσης ο Εδουάρδος Λαμπελέτ (1820-1903),ο πατέρας του 
Γεωργίου και του Ναπολέοντα Λαμπελέτ, ο οποίος σπούδασε στην 
Bologna και δίδαξε Ωδική στην Φ.Ε.Κ. από το 1859 έως το 1890.22 

Από τους αναδειχθέντες μαθητές της Φ.Ε.Κ. αναφέρουμε τον 
Δημήτριο Αγαθίδη,23 που σπούδασε στη συνέχεια στην Bologna, ο 
οποίος ήταν ένας από τους 34 μαθητές που συμμετείχαν στην πρώ-
τη εμφάνιση του Μουσικού Σώματος της Εταιρείας τον Αύγουστο 
του 1841, ενώ το 1848 έως το 1850 διορίστηκε ως υπαρχιμουσικός 
της Φ.Ε.Κ., τον Ραφαήλ Παριζίνι,24 μαθητή του Μάντζαρου και 
αργότερα μουσικοδιδάσκαλο στην Αθήνα και τον συνθέτη Γεώργιο 
Λαμπίρη (1833-1889), επίσης μαθητή του Μάντζαρου.25 

Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως και κάποιους Επτανήσιους 
συνθέτες της εποχής εκείνης, μαθητές του Μάντζαρου, που προσέ-
φεραν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί ο Δημήτριος Διγενής (1807-1880), ο οποίος αφού ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία προσεκλήθη από την Ελληνι-
κή Κυβέρνηση για να διοργανώσει Στρατιωτική Μουσική Σχολή, 
                                                                                                 

22. «Πρακτικό Επιτροπής Φ.Ε.Κ. της 3/15 Ιουνίου 1841», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 
575α/Α, ό.π., σ. 1-2, «Οι κατά καιρούς διδάξαντες καθηγηταί εν τη Φ.Ε.Κ.», 
ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 576/Α207, ό.π.· Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 2, 11. 

23. «Πρακτικό Επιτροπής Φ.Ε.Κ. της 3/15 Οκτωβρίου 1841», MIA/EBE, Φ. 
575α/Α, ό.π. 

24. Γεννήθηκε στην Bologna το 1811 και πέθανε στην Αθήνα το 1875. 
Σπούδασε στο Liceo Musicale της Bologna τραγούδι (1823-26), πιάνο (1825-
27) και βιολοντσέλο (1826-29) με τον πατέρα του Ignazio Parisini. Βλ. http:// 
www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/vellani/schedn.asp?id=7404. Εργάστηκε 
αρχικά στην Κέρκυρα ως πρώτο βιολί και ως διευθυντής ορχήστρας στο Θέα-
τρο San Giacomo από το 1841 έως το 1844. 

25. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 6, 10-12. Αναλυτικές βιογραφικές πληροφορίες 
για τον Γεώργιο Λαμπίρη στο Γερ. Σωτ. Γαλανός & Λαμπρογιάννης Παν. Πε-
φάνης, Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, τόμ. Ι, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ληξούρι 2015, 
σ. 67-70. 
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που λειτούργησε υπό τη διεύθυνση του από το 1843. Αργότερα διο-
ρίσθηκε καθηγητής μουσικής στη Σχολή Ευελπίδων και τέλος στο 
Πολυτεχνείο.26 

Λευκάδα 
Η Φιλαρμονική Λευκάδος ιδρύθηκε περί το 1850. Η πρώτη εμφά-
νιση της Φιλαρμονικής Λευκάδος πραγματοποιήθηκε στις 11 Δε-
κεμβρίου 1852, δηλαδή την παραμονή της εορτής του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα, για τις ανάγκες του εορτασμού του Αγίου. Η Φιλαρμονική 
ξεκίνησε τη λειτουργία της κυρίως με Ιταλούς αρχιμουσικούς, αν 
και  αναφέρεται ότι πρώτος αρχιμουσικός της ήταν ο μαθητής του 
Μάντζαρου, μουσικοσυνθέτης και κιθαρίστας Αντώνιος Καπνίσης 
(1813-1885). Ο Καπνίσης γεννήθηκε στην Οδησσό, αλλά καταγό-
ταν από Ζακυνθινή αριστοκρατική οικογένεια. Σπούδασε μουσική 
αρχικά στη Γερμανία και μετά εγκαταστάθηκε στα Επτάνησα, όπου 
μελέτησε δίπλα στον Μάντζαρο. Μετά το 1855 ο Καπνίσης άφησε 
τη Φιλαρμονική Λευκάδας, λόγω οικονομικών προβλημάτων και 
μετακόμισε στη Ζάκυνθο, όπου απόκτησε πλήθος μαθητών στην 
κιθάρα. Μετά τον Καπνίση αρχιμουσικοί διετέλεσαν ο Francesco 
Vella του Antonio (1856) και ο Νικόλαος Μέργιανος του Στέφανου 
(1856-1864).27 

Κορυφαίες συνθετικές φυσιογνωμίες και εθνική δημιουργία 
Θα ολοκληρώσουμε την παρούσα μελέτη με την ανάδειξη της πρό-
θεσης και της υλοποίησης εθνικής δημιουργίας σε ορισμένους από 
τους κορυφαίους προαναφερόμενους συνθέτες, γεγονός το οποίο 
δυστυχώς αμφισβητήθηκε έντονα από τις ακόλουθες γενεές Ελλή-

                                                                                                 

26. Αιμίλιος Σπήλιος, «Δημήτριος Διγενής», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 635/Β1, ό.π. 
27. Σωτ. Αρακλειώτης, «Διάφορα μέρη περιληπτικής ιστορικής περιγραφής 

της Φιλαρμονικής Λευκάδος», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 588/Α1, ό.π., σ. 1-4· Κ. Γ. Μα-
χαιράς, «Ιστορία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος από της ιδρύσεώς της 
και μέχρι σήμερον (1850-1925)», ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 588/Δ1, ό.π., σ. 11-14. Λού-
ντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής…, τ. Γ΄, ό.π., σ. 31-36, και Α. Π., Φίλιππας, 
Φιλαρμονική Λευκάδος (Ιστορική πορεία 135 χρόνων), εκδ. Εταιρεία Λευκαδι-
κών Μελετών, τόμ. Α΄, Αθήνα 1985. 
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νων συναδέλφων τους.  
Ο Ζακύνθιος πολιτικός και ποιητής Γεώργιος-Κανδιάνος Ρώ-

μας (1796/8-1867) δημοσίευσε το 1856 την ποιητική συλλογή Οι 
παλμοί της καρδίας μου, της οποίας το ποίημα Η Ελληνίς μελοποιή-
θηκε τόσο από τον Κερκυραίο Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο 
(1795-1872), όσο και από τον Κεφαλλήνιο Γεώργιο Λαμπίρη 
(1833-1889). Το θέμα του ποιήματος είναι η Ελληνίδα γυναίκα ως 
πρότυπο ομορφιάς, σεμνότητας και ελευθερίας, ως αντικείμενο λα-
τρείας, ως υπόδειγμα μητέρας και συζύγου. Παράλληλα η Ελληνίς 
λειτουργεί σε όλο το ποίημα ως ένα διαχρονικό σύμβολο της πα-
τρίδας και του έθνους, που  εξυμνούνται μέσα από τη μορφή της.  

Ο Νικόλαος Μάντζαρος ήταν διορισμένος από το 1833 στη θέ-
ση του ιδιαιτέρου γραμματέα του Προέδρου της Ιονίου Γερουσίας, 
όπου και παρέμεινε μέχρι το 1856 που συνταξιοδοτήθηκε. Μέσω 
της θέσης αυτής ανέπτυξε σίγουρα κάποια στενότερη σχέση με τον 
Γεώργιο-Κανδιάνο Ρώμα, ο οποίος ανέλαβε Πρόεδρος της Γερου-
σίας τον Φεβρουάριο του 1852. Οι δύο άνδρες πρέπει να γνωριζό-
ντουσαν όμως από πριν, αφού και οι δύο ανήκαν στον πολιτικό χώ-
ρο των Μεταρρυθμιστών. Η περίοδος της δεκαετίας του 1850 ήταν 
σίγουρα για τα Επτάνησα μία εποχή με έντονες πολιτικές και εθνι-
κές ζυμώσεις, αφού ήδη από το 1850 έχει ψηφιστεί από το Κοινο-
βούλιο των Επτανήσων η ένωση με την Ελλάδα, η οποία δεν πραγ-
ματοποιήθηκε μέχρι το 1864. Εκείνη την εποχή γράφει ο Ρώμας 
την ποιητική συλλογή Οι παλμοί της καρδίας μου –όπου ανήκει το 
εν λόγω ποίημα Η Ελληνίς–, που εκδόθηκε το 1856. Η μελοποίηση 
του Μάντζαρου εκδόθηκε μεταθανάτια το 1883/4 από τον Ιταλικό 
οίκο Venturini στη Φλωρεντία28.  

Η χρήση ενός πατριωτικού ποιήματος, γραμμένου από έναν ε-
πιφανή πολιτικό άνδρα της εποχής, ο οποίος προσέφερε τα μάλα 
στην προσπάθεια της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα απο-
δεικνύει ότι για τους συγκεκριμένους μεγαλόπνοους Επτανήσιους 
συνθέτες του 19ου αιώνα, η εν λόγω μελοποίηση ενέχει σαφή πρό-
                                                                                                 

28. Κ. Καρδάμης, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος «Ενότητα μέσα στην 
Πολλαπλότητα», Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2008, σ. 58-59, 82, 
136. 
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θεση και αποτελεί σαφή πράξη εθνικής μουσικής. Η πραγμάτωση 
του εθνικού συμβολισμού είναι το εχέγγυο της εθνικής μουσικής 
και όχι ο τρόπος της υλοποίησής της. Είναι προφανές ότι η  κριτική 
στο έργο τους θα έπρεπε να βασίζεται στις επιδιώξεις τους και στα 
δεδομένα της εποχής τους, όπως είναι επίσης προφανές ότι όποια 
πολέμια κριτική ασκήθηκε εις βάρος τους από τους μουσικούς και 
τους μουσικολόγους των επόμενων γενεών με βάση αλλότριες 
προθέσεις και χωρίς καμία συστηματική μελέτη του έργου τους 
υπήρξε εντελώς άστοχη και παραπλανητική. 

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανάλυση του έργου, κεντρική 
ποιότητα για τη δημιουργία «ελληνικής μουσικής» για τον Μάντζα-
ρο δεν ήταν η απλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, δημοτικής ή κα-
θαρεύουσας, αλλά η αποτύπωση της μορφής και η απόδοση του πε-
ριεχομένου του ελληνικού ποιητικού λόγου στη μουσική δομή.29 

Το έργο Το Ξύπνημα του Κλέφτη, Αναμνήσεις ελληνικών δημο-
τικών τραγουδιών σε μορφή παραλλαγών για πιάνο (Le Réveil du 
Klépht, Souvenirs des chants populaires de la Grèce, variés pour le 
piano) του Ιωσήφ Λιβεράλη, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία 
πρώτη Ελληνική Ραψωδία για πιάνο, γράφεται το 1847, δηλαδή 
ακριβώς την ίδια περίοδο που γράφονται οι Ουγγρικές Ραψωδίες 
(1846-1853) του Franz Liszt (1811-1886), τις οποίες προφανώς δεν 
γνωρίζει ο Λιβεράλης αφού αρχίζουν να εκδίδονται το 1851. Ο Λι-
βεράλης συλλαμβάνει ως μουσουργός το είδος της Ραψωδίας και 
καινοτομεί τόσο σε επίπεδο ελληνικής μουσικής, όσο και σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Η προαναφερόμενη παρατήρηση του συνθέτη και 
αρχιμουσικού Γιάννη Ιωαννίδη αποδεικνύει ανεπιφύλακτα το πρω-
τοποριακό πνεύμα του Επτανήσιου Συνθέτη και βέβαια την πρόθε-
ση εθνικής δημιουργίας.30 Το έργο ανακάλυψε ο μουσικολόγος 
                                                                                                 

29. Αθ. Τρικούπης, «Εθνική ποίηση και μελοποίηση στα Επτάνησα του 19ου 
αιώνα: η Ελληνίς ως σύμβολο στο έργο των Γεωργίου-Κανδιάνου Ρώμα», ανα-
κοίνωση στο Συνέδριο Ελληνική μουσική δημιουργία: Ταυτότητες και ιστορικές 
μνήμες, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 15-17/11/2012.  

30. Γιάννης Ιωαννίδης, «“Το Ξύπνημα του Κλέφτη” του Ιωσήφ Λιβεράλη 
και η σημασία του στην ιστορία της έντεχνης ελληνικής μουσικής», εισαγωγική 
ομιλία σε μουσική βραδιά που διοργάνωσε η Ελληνική Μεγάλη Αποστολή του 
Στρατιωτικού και Νοσοκομειακού Τάγματος της Ιερουσαλήμ και το Φιλαν-
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Γιώργος Λεωτσάκος στη βιβλιοθήκη του Ωδείου Luigi Cherubini 
της Φλωρεντίας το 1994, σε έκδοση του οίκου Lucca του Μιλάνου. 
Στην έκδοση αναφέρεται ότι το έργο συντέθηκε και αφιερώθηκε 
στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας από τον δάσκαλο και μέλος 
της Ιωσήφ Λιβεράλη.31 

Ο Ζακύνθιος μουσουργός Παύλος Καρρέρ υπήρξε όχι μόνο έ-
νας καταξιωμένος συνθέτης Όπερας για το ευρύτερο φιλόμουσο 
κοινό της εποχής του, αλλά επίσης ένας ιδιαίτερα προσφιλής στους 
ομοεθνείς του μελοποιός ελληνικών ασμάτων. Το ιδιαίτερο ενδια-
φέρον του για την πρόοδο της ελληνικής μουσικής και μάλιστα για 
τη δημιουργία του ελληνικού μελοδράματος καταδεικνύεται έ-
μπρακτα από τη σύνθεση της μονόπρακτης όπερας Δέσπω (1875), 
την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως το πρώτο ελληνικό τραγικό με-
λόδραμα –θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τονίσει τη μελοποίηση 
κειμένου ελληνιστί, πέραν από την ελληνική θεματολογία που ήδη 
είχε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενα έργα του– και την οποία 
συνθέτει με σκοπό να προσφέρει στο νεοσύστατο Ωδείο Αθηνών 
για σκοπούς διδακτικούς.32 

Άλλωστε η επιστολή-προσφορά του μελοδράματος Δέσπω από 
τον Παύλο Καρρέρ στο Ωδείο Αθηνών, που πρώτος έφερε στο φως 
της δημοσιότητας ο Γιώργος Λεωτσάκος, εσωκλείει ένα σαφέστατο 
μανιφέστο ίδρυσης του ελληνικού μελοδράματος.33 

Είναι σαφές ότι η επτανησιακή μουσική της εποχής εκείνης δεν 
μπορεί να κριθεί υπό το δογματικό και άκαμπτο πρίσμα των κριτη-
                                                                                                                                                                                                                                              

θρωπικό Σωματείο «Ο Άγιος Λάζαρος της Ιερουσαλήμ», Ίδρυμα Β. & Μ. Θεο-
χαράκη, Αθήνα 29.4.2014.  

31. Γ. Λεωτσάκος (επιμ.), Λύχνος υπό το μόδιον. Έργα για πιάνο: για 2 χέρια 
και για 4 χέρια, Αθήνα: Panas Music, 2012, σ. 24-27. 

32. Αθ. Τρικούπης, «Παύλος Καρρέρ (1829-1896): “Δέσπω” Πρώτον Ελλη-
νικόν τραγικόν Μελόδραμα (1875). Συνθετική πρόθεση και υλοποίηση εθνικής 
μουσικής», ανακοίνωση στο Συνέδριο Επτανησιακή Όπερα και Μουσικό Θέα-
τρο έως το 1953, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. – Κ.Ο.Α. – Μ.Μ.Α., 
Αθήνα 23-24/4/2010. 

33. Γ. Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ. Απομνημονεύματα και εργογραφία, εκδ. 
Μουσείου Μπενάκη και Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2003, σ. 157-
159. 
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ρίων των εθνικών σχολών για να τις αποδοθεί η αυτονόητη ελληνι-
κότητά της, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιάζουσες συνθήκες ανά-
πτυξης της. 

Ενδιαφέρουσα και πάντοτε επίκαιρη παραμένει η παρακάτω 
άποψη που διατυπώνει ο Καρρέρ στα απομνημονεύματά του: 

«Εις οποιοδήποτε άλλο πεπολιτισμένον Έθνος …, η Βασιλεία και 
η Κυβέρνησις έχουν καθήκοντα σοβαρά και σπουδαία να εκτελέ-
σωσι: Ως πρώτον πάντων, δια της παρουσίας των και δια τιμητι-
κών ενδείξεων να ενθαρύνωσι τον Πατριώτην των προς παρα-
δειγματισμόν όλων. Αλλά δυστυχώς είναι πλέον μυριάκις αποδε-
δειγμένον, ότι εν Ελλάδι τα πάντα διέπει ο πολιτικός κομματισμός 
και ο σφετερισμός του δημοσίου πλούτου και οι Κυβερνήται δεν 
έχουν καιρόν να χάνουν σκεπτόμενοι περί των ωραίων τεχνών και 
προ πάντων περί μελοδραματικής μουσικής».34 
 

 
Παύλος Καρρέρ 

 
                                                                                                 

34. ΜΙΑ/ΕΒΕ, Φ. 627/71, ό.π. 
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Ανέκδοτη ιδιωτική επιστολή 
από τη Ζάκυνθο στο Paisley της Σκωτίας το 1824: 

John Carswell προς Martha Carswell 

Της αείμνηστης Κυρίας Άννας Ι. Σκανδάμη 
(Ζάκυνθος, 2 Αυγ. 1932 – 16 Σεπτ. 2014) 

Η Ένωση, της οποίας τα 150 χρόνια συμπληρώθηκαν έτος 2014, ε-
πισημοποιήθηκε με την Συνθήκη «Μεταξύ της Α.Μ. του Βασιλέως 
των Ελλήνων, της Α.Μ της Βασιλίσσης της Αγγλίας, της Α.Μ. του 
Aυτοκράτορος των Γάλλων και της Α.Μ. του Αυτοκράτορος πασών 
των Ρωσσιών περί Ενώσεως των Ιονίων Νήσων μετά της Ελλάδος 
υπογραφείσα εν Λονδίνω την 17/29 Μαρτίου 1864».1 Με αυτήν τερ-
ματιζόταν η Βρετανική Προστασία των Νησιών που είχε επίσημα 
αρχίσει με τη Συνθήκη των Παρισίων της 24 Οκτ./ 5 Νοε. 1815.2  
                                                                                                 

* Ευχαριστώ τις Φίλες κυρίες Κλαίρη Ι. Σκανδάμη και Πιερρίνα Σ. Κοριατο-
πούλου για τις διορθώσεις του δοκιμίου, τους Φίλους κυρίους Νίκο Κ. Κουρ-
κουμέλη και Διονύση Πάλμα για το ενδιαφέρον και την υπομονή τους, Διονύση 
Γκούσκο για το χρόνο του, και φυσικά τον Εκδότη κύριο Διονύση Βίτσο για τις 
πολύτιμες συμβουλές του. Ομοίως, τους Pauline Frazer, Δωροθέα Πολυδώρου, 
Βασίλη Παπαρίζο, Σοφία Κουρκουντή, Βαγγέλη Δασκαλάκη και Τάσο Ψημάρα 
για λόγους που αυτοί ξέρουν. Κάθε αβλέπτημα βαρύνει τον συγγραφέα. 

1. Υπουργείον Εξωτερικών (εκδ.), Έγγραφα επίσημα αφορώντα τας επί του 
επτανησιακού ζητήματος διαπραγματεύεις, Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπο-
γραφείου, 1864, ειδ. σσ. 231 εξ, όπου το κείμενο της συνθήκης. Το αγγλικό 
κείμενο γνωστό ως The Treaty of London (1864) στο: Stefanos Xenos, East and 
West, a Diplomatic History of the Annexation of the Ionian Islands to the King-
dom of Greece, London: Trübner & Company, 1865, σσ. 290 εξ. 

2. Για την περίοδο της αρχικής Βρετανικής πρόσκτησης της Ζακύνθου βλ. 
Ντίνος Κονόμος, Ζάκυνθος Πεντακόσια Χρόνια (1478–1978), τόμ. Τρίτος, Πο-
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Βέβαια οι Βρετανοί είχαν ήδη καταλάβει τα Ιόνια και πριν αρχί-
σουν να τα διαχειρίζονται ως προτεκτοράτο, εκδιώκοντας τους λε-
γόμενους Γάλλους Αυτοκρατορικούς· πρώτα τα νότια νησιά (ως 
“Isole Ionie Liberate”, Κύθηρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά 1809, Αγία 
Μαύρα [σημ. Λευκάδα] 1810) και κατόπιν τους Παξούς και την 
καλύτερα οχυρωμένη Κέρκυρα (1814).3  

Ειδικότερα για τη Ζάκυνθο, το διάστημα της Προστασίας αμαυ-
ρώνουν δύο κυρίως περιστατικά, η λεγόμενη στάση του Σκουλικά-
δου (Ιουλ. 1820) και τα γεγονότα του Υψόλιθου (Οκτ. 1821). Η 
στάση του Σκουλικάδου στην πραγματικότητα είναι η ένοπλη αντί-
σταση των κατοίκων του χωριού στην τοπική επιτροπή που πραγμα-
τοποιούσε καταγραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας, κατά υπόδει-
ξη της Ιόνιας Γερουσίας. Από τους Βρετανούς θεωρήθηκε ως πρό-
δρομος για ευρύτερης κλίμακας στάση. Αποτέλεσμα ήταν η δίωξη 
και ηθική εξόντωση του άνδρα ισχύος Αντώνιου Μαρτινέγκου, ο 
οποίος θεωρήθηκε ο υποκινητής, και η εξορία ή φυλάκιση συνερ-
γατών του.4 Για το γεγονός, τη σκληρή στάση του Λόρδου Ύπατου 

                                                                                                                                                                                                                                              

λιτική Ιστορία (τευχ. Β΄, 1800–1815), Αθήνα: Κ. Μιχαλάς, 1983, σσ. 137–89.  
3. Για την περίοδο της Προστασίας βλ. Κονόμος, Ζάκυνθος Πεντακόσια 

Χρόνια, τόμ. Τρίτος, (τευχ. Γ΄, 1815-1864), 1985. Την Προστασία διαπραγμα-
τεύεται και η μεστή πληροφοριών ανέκδοτη διατριβή: Maria Paschalidis, “Con-
structing Ionian Identities: The Ionian Islands in British Official Discourses, 
1815–1864”, (PhD Thesis), University College of London, 2009. 

4. Βλ. Ντίνος Κονόμος, Ο Μαρτινέγκος: Μυθιστορηματική Βιογραφία, Αθή-
να: Κ. Μιχαλάς, 1976, σσ. 124–38. Αναμφίβολη η συμβολή του βιβλίου αυτού, 
καθώς εκεί δημοσιεύονται για πρώτη φορά ανέκδοτες ιστορικές πηγές, αλλά 
και επιχειρείται μια απόπειρα αναπαράστασης των γεγονότων. Όμως, ο Κονό-
μος δίνει μάλλον μιαν εξιδανικευμένη εικόνα για τον ήρωά του. Οι Βρετανικές 
πηγές, οι οποίες εδώ μόλις σταχυολογούνται, όταν αναφέρονται στον Μαρτινέ-
γκο παρέχουν μιαν άλλη εικόνα. Αλλά και πολλοί συγκαιρινοί του Ζακυνθινοί 
δεν του έτρεφαν ιδιαίτερη εκτίμηση. Ανέκδοτες μαρτυρίες σχετικά με τη στάση 
του Σκουλικάδου από το Αρχείο του τότε Γερουσιαστή και κατόπιν Προέδρου 
της Ιονίου Γερουσίας κόμη Δημητρίου Φωσκάρδη σώζονται σε ιδιωτική συλ-
λογή στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τον ιστοριογράφο Παναγιώτη Χιώτη, ο Φω-
σκάρδης αυτός, αν και γιος αντιπάλου του Μαρτινέγκου, βρισκόταν πιο κοντά 
στο δεύτερο στην αρχή της πολιτικής του καριέρας. Παρά ταύτα, με την άφιξη 
των Βρετανών σταδιακά παρά χωρίς επιφυλάξεις εντάχθηκε στη δική τους με-
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Αρμοστή Sir Thomas Maitland και την εξοντωτική καταδίκη του 
Μαρτινέγκου έγινε συζήτηση και στη Βουλή των Κοινοτήτων.5 

Πιο εκτεταμένα ήταν τα πράγματα στον Υψόλιθο και οι συνέ-
πειές τους. Εκτενή αφήγηση παραδίνει ο τέως Βρετανός Πρόξενος 
για τον Μωρέα με έδρα την Πάτρα, Philip J. Green, σε επιστολή 
του της 9 Νοε. 1821, αφού εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο μετά την 
άλωση των Πατρών από τους επαναστατημένους Έλληνες.6 Mε αυ-
                                                                                                                                                                                                                                              

ρίδα, χάνοντας πολλές από τις προηγούμενες συμπάθειές του (Πβλ. Π. Χιώτου, 
Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως: Έτη 
1815–1864, τόμ. Α΄, Εν Ζακύνθω: Τυπ. «Η Επτάνησος» Χρ. Χιώτου, 1874, σ. 
72). Στο τέλος ήταν αυτός που συνέβαλε στην εξόντωση του πρώην μέντορά 
του, όπως προκύπτει από επιστολή του Sir Frederick Adam προς αυτόν (Κονό-
μος, Μαρτινέγκος, σσ. 131–3). Η έρευνα του θέματος περιμένει τον ιστορικό 
του μέλλοντος και σίγουρα δεν έχει εξαντληθεί από τους μέχρι τώρα ιστοριο-
γράφους της Επτανήσου. 

5. «Conduct of Sir Thomas Maitland», Εισηγητές Joseph Bennet Hume και 
Henry Grey, στο: The Parliamentary Debates (Authorized Edition), NS, τόμ. 5, 
London: T. C. Hansard, 1822, col. 1128–49. Σκανδαλώδης υπήρξε ο διορισμός 
ως επιτρόπου για τα εκκλησιαστικά του Προτεστάντη Alexander Robertson, 
oποίος συγκέντρωνε υπερβολικά μεγάλο αριθμό εξουσιών. Στην αγόρευσή του 
ο Hume αναφέρει χαρακτηριστικά: «ο συνταγματάρχης Ρόμπερτσον, λοχαγός 
των Πεζοναυτών, που ήδη κατείχε, υπό τον Λόρδο Ύπατο Αρμοστή, περισσό-
τερους διορισμούς από οποιοδήποτε άλλο άτομο που είχε ακουστεί ποτέ· ήταν 
γεν. φοροσυλλέκτης της γεν. διεύθυνσης τελωνείων και δημόσιων εσόδων Ιονίων 
Νήσων· διευθυντής αλυκών· αποκλειστικός προμηθευτής σιτηρών για την προμή-
θεια του πληθυσμού της Κέρκυρας· διευθυντής του νομισματοκοπείου· γεν. δια-
χειριστής των δημοσίων ιδρυμάτων, νοσοκομείων, εκθέτων, Monti de Pietà· γεν. 
διευθυντής δημόσιων οδών, γέφυρων, αποθηκών, αγορών, κ.α.· διοικητής του 
στολίσκου και υπεύθυνος ναυπηγείων στα νησιά του Ιονίου· επικεφαλής ακτών 
και λιμένων των Ηνωμένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων κ.λπ. κ.λπ.» (The Pa-
rliamentary Debates, τ. 5, col. 1136). 

6. Ph. J. Green, Sketches of the War in Greece in a Series of Extracts from 
the Private Correspondence of Philip J. Green … with Notes and an Appendix, 
London: Hurst, 1827, σσ. 75–80, ειδ. σσ. 76–9. Εκτενή περιγραφή κάνει και ο 
Γάλλος F. Pouqueville στην «Ιστορία της Αναγεννήσεως της Ελλάδος» (ιτ. 
μτφρ. Storia della rigenerazione della Grecia: nuova versione, τόμ. 2, Milano: 
Libreria Ferrario, 1854, σσ. 398–9, 402, 404–6). Επίσης και ο κόμης Νικόλαος 
Λούντζης σχολιάζει τα γεγονότα σε επιστολή του προς τον Δανό φίλο του φιλό-
λογο και αρχαιοδίφη Bröndsted (15 Νοε. 1821). Η επιστολή σώζεται πλέον στο 
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τόν συμφωνούν οι Έλληνες ιστοριογράφοι, υπό διαφορετική βέ-
βαια οπτική γωνία και αγνοώντας σημαντικές λεπτομέρειες. 7 

Στη θέση αυτή του κόλπου του Λαγανά (τ. κοιν. Καλαμακίου), 
στις 3 Οκτ. 1821 εξόκειλε δικάταρτο (μπρίκι) αλγερινό, το οποίο 
είχαν κυνηγήσει οι Γεώργιος Σαχίνης και Ανδρέας Ραφαλιάς της 
μοίρας του Ανδρέα Μιαούλη που ναυμαχούσε τον Καπουδάν Πασά 
Καρα-Αλή ανοιχτά της Ζακύνθου, και στο οποίο είχαν καταφέρει 
αρκετά σοβαρά πλήγματα. Ζακυνθινοί βάλθηκαν να επιτεθούν στο 
λαβωμένο πλεούμενο και το πλήρωμά του.8 Όταν βρετανικό από-
σπασμα θέλησε να τους απωθήσει, δεν δίστασαν να ανταλλάξουν 
πυροβολισμούς και με αυτό. Κατά τη συμπλοκή πληγώθηκε ο επι-
κεφαλής μηχανικός Colonel Wright και σκοτώθηκε τουλάχιστον έ-
                                                                                                                                                                                                                                              

τμήμα χειρογράφων της Βασιλικής Βιβλιοθήκης της Κοπεγχάγης. Βλ. Αριστέα 
Παπανικολάου – Κρίστενσεν, «Πληροφορίες για την πόλη και την ύπαιθρο της 
Ζακύνθου από τις Επιστολές του Νικολάου Λούντζη», στο: Οι Οικισμοί της 
Ζακύνθου από την αρχαιότητα μέχρι το 1953, Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, 
Α΄ Συνέδριο, Ζάκυνθος, Οκτ. 1989, Αθήνα: χ.ε. 1993, σσ. 221–9, εδώ σσ. 226–
7. Βλ. και τις σχετικές βρετανικές πηγές στο Paschalidou, “Constructing Ionian 
Identities”, σσ. 134 εξ., εκτός από τις εδώ παρατιθέμενες συζητήσεις στη Βου-
λή των Κοινοτήτων. 

7. Την αναλυτικότερη περιγραφή από τις ελληνικές πηγές, με πρόσωπα και 
πράγματα, δίνει ο σύγχρονος ιστοριογράφος Παναγιώτης Χιώτης (Ιστορία του 
Ιονίου Κράτους, σσ. 419–31). Συνοπτικότερα βλ. Λεωνίδα Χ. Ζώη, Ιστορία της 
Ζακύνθου, Αθήνα: χ.ε., 1955, σσ. 241–2. Πβλ. Διον. Φλεμοτόμος, «Γιάννης 
Κλαυδιανός ο Φιολιταίος: Μια ακόμα “ψεύτρα Ελευθεριά” στο μέτωπο του 
ζακυνθινού λαού», Ζάκυνθος 2001, Λογοτεχνικό, Ιστορικό και Λαογραφικό Η-
μερολόγιο, επιμ. Διον. Ν. Μουσμούτης, Αθήνα: Εξερευνητής, 2001, σσ. 241–9.  

8. O Adolphus Slade (Records of travels in Turkey, Greece, etc. and a cruise 
in the Black Sea, with the Capitan Pasha, in the Years 1829, 1830, and 1831, 
τόμ. 1, London: Saunders and Otley, 1833, σσ. 196–7) διασώζει μεταγενέστερη 
συνάντησή του με τον πλοίαρχο του μπρικιού Κιουτσούκ Μεχμέτ (Kiuchuk 
Mehemet), το όνομα του οποίου δεν είναι γνωστό από άλλη πηγή. Υποστηρίζει 
πως ο Μεχμέτ παρέμεινε 6 μήνες στο Νοσοκομείο και μετά επέστρεψε στην 
πατρίδα του, ευγνώμων προς τους Άγγλους. Οι άλλες πηγές λένε πως το πλή-
ρωμα αποχώρησε αμέσως από τη Ζάκυνθο. Η καταγωγή του ήταν από την Τρα-
πεζούντα, αν και είχε 18 χρόνια να την επισκεφθεί. Το γεγονός που δεν χωρεί 
αμφιβολία πως είναι αυτό που έδωσε αφορμή στον Maitland για αφοπλισμό, 
έλαβε χώρα το 1822. Πάντως δεν αποκλείεται σύγχυση ή τυπογραφικό λάθος.  
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νας στρατιώτης.9  
Δεν είναι βέβαιο αν η επέμβαση της φρουράς, αλλά και το επί-

σημο αίτιο της ακόλουθης τιμωρίας των πρωταιτίων, είχε να κάνει 
μόνο με την παράβαση της πολυθρύλητης ουδετερότητας που ακό-
μα η Μεγάλη Βρετανία τηρούσε έναντι της Υψηλής Πύλης και των 
επαναστατημένων Ελλήνων.10 Ούτε με τον τραυματισμό του αξιω-

                                                                                                 

   9. Ο Λεωνίδας Χ. Ζώης (Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, 
τόμ. Α/1, Αθήναι: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, β΄ εκδ., 1963, λ. «Γυψόλι-
θος», σ. 143) καταγράφει τον επικεφαλής μηχανικό ως «Ράϊτ». Ο τραυματισμός 
του Colonel Wright των Royal Engineers στον μηρό από μουσκέτο κατα-
γράφεται στο: H. G. Hart (ed.), The New Army List and Militia List 75 (1857), 
σ. 263: “Colonel Wright was wounded by a musket ball through the thigh, 12th 
Oct. 1821 at Zante in an attack made by the Greeks upon a Turkish man of 
war”. Εκεί μαθαίνουμε πως και ο Υπολοχαγός και πλέον Συνταγματάρχης 
Baynes του Royal Malta Fencible Regiment: «ήταν με ένα απόσπασμα στη Ζά-
κυνθο την 21η Οκτ. υπερασπιζόμενος τουρκικό πολεμικό κατά τη διάρκεια επίθε-
σης που έκαναν Έλληνες και επιλέχθηκε ειδικά και ενεργά αναμείχθηκε στον αφο-
πλισμό των κατοίκων που ακολούθησε» (The New Army List 75, σ. 232). Από άλ-
λο τόμο της ίδιας σειράς καθίσταται γνωστό πως και ο Lieut. Colonel Pollock 
μετέβη με το 90ο Σύνταγμα στη Ζάκυνθο και ήταν παρών κατά τον αφοπλισμό 
(The New Army List 11 [1851], σ. 83). 

10. Πβλ. τις ενστάσεις του J. Hume: «αλλά τι είδους ουδετερότητα είχε τηρη-
θεί απέναντι στους Έλληνες; Ήταν περιβόητο ότι οι δημόσιες αρχές στα Ιόνια 
νησιά είχαν κάνει κάθε τι για να ευνοήσουν τους Τούρκους, και να εμποδίσουν 
την πορεία της ελευθερίας. (Ο Λόρδος Londonderry ζήτησε από την άλλη πλευρά, 
πώς αυτός ο ισχυρισμός αποδεικνύεται;) [Ο Hume] Παραδέχτηκε ότι ήταν δύ-
σκολο να τεκμηριωθεί το γεγονός: κατά τη φύση των πραγμάτων πρέπει να είναι 
έτσι· αλλά δεν πρέπει να αμφισβητηθεί, ότι μετά από μάχη ανάμεσα σε ένα τουρ-
κικό πλοίο και δύο ελληνικά πλοία, το πρώτο πορεύτηκε προς την ακτή της Ζα-
κύνθου για να ξεφύγει· οι λαός συγκεντρώθηκε σε μεγάλου αριθμό, ανήσυχοι ότι 
όπως στα ελληνικά πλοία είχαν αρνηθεί βοήθεια στη Ζάκυνθο, καμία αρωγή δεν 
θα έπρεπε να παρέχεται στα τουρκικά πλοία –στάση δίκαιη από ουδέτερους – μια 
στρατιωτική δύναμη αποστάλθηκε στην ακτή, όπου το τουρκικό πλοίο ήταν, υπό 
το πρόσχημα ότι ήταν απαραίτητο να προφυλαχθεί για τη μετάδοση της πανού-
κλας. Αψιμαχία έλαβε χώρα μεταξύ των κατοίκων και των στρατιωτών· και τα 
δύο μέρη πυροβόλησαν, και ζωές χάθηκαν και στις δύο πλευρές» (House of 
Commons Debates, 14 Μαΐου 1822, τόμ. 7 col. 562–96, εδώ col. 579). Σε μετα-
γενέστερη αγόρευσή του ο Hume υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του Maitland 
μεταβλήθηκε μετά που εκείνος είχε θίξει το ζήτημα και πως οι Έλληνες ήταν 
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ματικού και το θάνατο του στρατιώτη. Σημαντικότατος υπήρξε ο 
υγειονομικός παράγοντας, καθώς η τυχόν επαφή με μολυσματική 
ασθένεια θα είχε μοιραίες συνέπειες.11 Σε αρκετές πηγές που υπε-
ρασπίζονται τη στάση του Thomas Maitland, προβάλλεται πως 
σκοπός του αποσπάσματος ήταν κυρίως η επιβολή των υγειονομι-
κών μέτρων και ο εγκλεισμός των Τούρκων στο Λοιμοκαθαρτήριο 
(Λαζαρέτο) της Ζακύνθου. Ο καλοπληροφορημένος –μιας και σώ-
ζει λεπτομέρειες άγνωστες από αλλού– Πρόξενος Green είναι ξε-
κάθαρος σχετικά με αυτό: «Ένα απόσπασμα 18 ανδρών του ογδόου 
συντάγματος στάλθηκε το πρωί από τον Αν/χη Duffy, τον Τοποτηρη-
τή, για να αποτρέψει τους Τούρκους να παραβούν τους κανονισμούς 
της κ(ου)αραντίνας, σε περίπτωση που αποβιβάζονταν».12 Η ευαι-
                                                                                                                                                                                                                                              

ευγνώμονες για αυτό (House of Commons Debates, 18 Μαρτ. 1823, τόμ. 8, col. 
630[–5]). Τα λεγόμενα του Hume αντιπαρέρχεται σε αρκετά σημεία, υπερασπι-
ζόμενος και τον Maitland, ο συντάκτης της βιβλιοκρισίας του W. Goodison (A 
Ηistorical and Τopographical Essay upon the Islands of Corfu, Leucadia, 
Cephalonia, Ithaca, and Zante, etc., London: Underwood, 1822) στο Quarterly 
Review 29 (1832), σσ. 86–116. Σχετικά με τη Ζάκυνθο γράφει πως όχλος 5.000 
ανδρών, με υποκινητές 1.000 Μωραΐτες πρόσφυγες (Moreots refugees), τα έβα-
λε με απόσπασμα 20 ανδρών με έναν αξιωματικό επικεφαλής που θέλησαν να 
σώσουν 57 Τούρκους (σ. 110).  Μπορεί να είναι έχει δίκια στους αριθμούς του 
αποσπάσματος και του πληρώματος, αλλά όσον αφορά τους Έλληνες ο αριθμός 
είναι μάλλον εξωπραγματικός: σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους θα έπρε-
πε να έχει κατέβει στην παραλία και να θέλει να τα βάλει με το Τουρκικό πλοίο. 

11. Πβλ. Π. Χιώτου, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού 
μέχρι ενώσεως, τόμ. 2, 1877, σ. 13: «Θανατική ποινή επεβάλετο εις φονείς, λη-
στάς και παραβάτας των υγειονομικών διατάξεων, επικρατούντος λοιμού». Ως 
γνωστόν, στα Ιόνια ήδη από τα χρόνια των Βενετών ο υγειονομικός παράγοντας 
ήταν μείζονος σημασίας. Βλ. Ι. Λασκαράτος, «Η Κατάσταση της Υγείας και η 
Περίθαλψη στο Ιόνιο Κράτος», στο: Το Ιόνιο: Περιβάλλον - Κοινωνία - Πολιτι-
σμός, εκδ. Κέντρο Μελετών Ιονίου, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 15–17 Οκτω-
βρίου 1984, Αθήνα: χ.ε., 1984, σσ. 143-56, ειδ. για τη Ζάκυνθο σ. 156. Ομοίως, 
Βάννα Πανδή-Αγαθοκλή, «Καραντίνες και λοιμοκαθαρτήρια στα Ιόνια νησιά», 
Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος 8/2 (2011), σσ. 15–24, ειδ. για τη Ζά-
κυνθο και το Λαζαρέτο της, σσ. 21–2. Ευχαριστώ τον Εκδότη κύριο Διονύσιο 
Ζαχ. Βίτσο για την παραπομπή. 

12. «A detachment of eighteen men of the eighth regiment had been sent out 
in the morning by Lieut. Colonel Duffy, the Resident, to prevent the Turks 
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σθησία αυτή από πλευράς του Βρετανού Τοποτηρητή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί προπέτασμα καπνού, καθώς είναι γνωστό πως τα υ-
γειονομικά μέτρα ήταν προτεραιότητα τις ημέρες εκείνες.13   

Μία παραθεωρημένη λεπτομέρεια είναι πως οι νομοθέτες του 
Συντάγματος του 1817 (Ενότητα 5, άρθρο 1), λαμβάνοντας υπ’ 
όψη το από κοινού δικαίωμα και ενδιαφέρον του Προστατεύοντος 
και του Προστατευομένου Κράτους «για το μεγάλο θέμα της συντη-
ρήσεως της Δημόσιας Σωτηρίας», όπως χαρακτηριστικά λέγεται, 
όριζαν τον ίδιο τον Λόρδο Ύπατο Αρμοστη υπεύθυνο για την Υ-
γειονομική Υπηρεσία (Sanità) και την τήρηση των εκάστοτε κανο-
νισμών της. Αυτός στο εξής θα μεριμνούσε για τους αξιωματικούς 
που θα κρίνονταν κατά περίπτωση αναγκαίοι, θα διόριζε τον κατά 
τόπους επικεφαλής (Capo dell’Uffizio della Sanità) και επίσης τους 
λοιπούς υπαλλήλους της υπηρεσίας. Αυτές του τις επιλογές, με έ-
γκριση πάντοτε της Γερουσίας (Senato), θα εξέθετε προ της Νομο-
                                                                                                                                                                                                                                              

breaking quarantine regulations, in case they landed». O Green προσθέτει ότι: 
«Staff Surgeon Thomas, President of the Health Office [leg. Sanità], whose im-
mediate duty it was to have superintended the proceedings, was confined to his 
bed through fever» (Sketches of the War in Greece, σσ. [76–]7). 

13. Όπως ο H. Jervis-White-Jervis, ο οποίος είναι επίσης κατηγορηματικός: 
σκοπός της περίπολου ήταν να συνοδεύσει τους Τούρκους από το μπρίκι στο 
Λαζαρέτο και να επιβάλει τους υγειονομικούς κανονισμούς (History of the Is-
land of Corfú and of the Republic of the Ionian Islands, London: Colburn and 
Company, 1852, σ. 220). Ο ιστοριογράφος αυτός καλύπτει εκτενώς στο κείμενό 
του, από βρετανική προοπτική, όχι μόνο τα του κόλπου του Λαγανά (σσ. 220–
1), αλλά και τη στάση στη Ζάκυνθο του 1821 με την ακόλουθη καταδίκη του 
Μαρτινέγκου (Martenengo), καθώς και τα των Κυθήρων (σσ. 215–6, 218–20). 
Παραπέμπει μάλιστα στον G. Waddington (A Visit to Greece in 1823 and 1824, 
London: J. Murray, 1825, σσ. 197–8) που επίσης καταγράφει τα έκτροπα της 
Ζακύνθου. Αναφέρει και αυτός ότι ο νεκρός στρατιώτης σκυλεύτηκε από Ζα-
κυνθινούς, που κάρφωσαν την κεφαλή του με ξιφολόγχη. Επαινεί μάλιστα τον 
αφοπλισμό ως μέτρο που συνέβαλε στη μείωση της εγκληματικότητας. Ότι υ-
πήρχε επιδημία στα τέλη του 1821 που θέριζε περισσότερους Έλληνες από ό,τι 
οι Τούρκοι, αναφέρει ο G. Finley (A History of the Greek Revolution, τόμ. 1, E-
dinburgh and London: W. Blackwood, 1861, σ. 270). Ο ίδιος καταγράφει τη 
σφαγή των Τούρκων αμάχων στα Κύθηρα, τη θανατική ποινή πέντε ντόπιων ως 
ενόχων, καθώς και τα της Ζακύνθου με αιτία το αλγερινό μπρίκι και τα επακό-
λουθά τους (σσ. 236–7, 272–4). 
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θετικής Συνέλευσης (Assemblea Legislativa, συνήθ. μτφρ. Βουλή), 
προκειμένου να ενταχθούν στον κατάλογο (και το μισθολόγιο) των 
δημοσίων υπαλλήλων.14 

Και η εφαρμογή των κανονισμών του Υγειονομίου αυτή χρειά-
στηκε συχνά να εφαρμοστεί και να προλάβει τα χειρότερα συχνά. 
Ας αναφερθεί ενδεικτικά ότι μόλις το 1819 το μπρίκι «Αγ. Σπυρί-
δων» του Μιχελή Ζαφειρόπουλου είχε φέρει στη Ζάκυνθο από το 
Τούνεζι το θανατικό. Όμως χάρη στα έγκαιρα μέτρα της Sanità, η 
ασθένεια περιορίστηκε στα μέλη του πληρώματος και το φύλακά 
τους, Ιωάννη Πατρίκιο.15 
                                                                                                 

14. Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Jonie [1817], Sezione Vta, Arti-
colo 1: “STANTE che lo Stato Protettore, e lo Stato Protetto hanno uguale di-
ritto ed interesse nel grande oggetto della preservazione della Salute Pubblica, 
viene qui dichiarato: che la direzione della Sanità per tutti gli Stati Uniti delle 
Isole Jonie è devolutà a SUA ECCELLENZA il Lord Alto Commissionario / del 
SOVRANO PROTETTORE, il quale regolerà, a norma delle discipline Sanita-
rie, le relative contumacie da farsi in ogni caso, dandone le dovute notizie: fis-
serà il numero degli Uffiziali da essere impiegati, e nominerà in ogn’Isola il 
Capo dell’Uffizio di Sanità, che potra essere Suddito Britannico o Jonio; ma 
qualunque altra nominà su questo proposito, sara soggetta all’approvazione 
del Prestantissimo Senato; e per quanto riguarda il numero di altri Agenti del 
detto uffizio ed il loro stipendio, cio verra preso in considerazione dall Assem-
blea Legislativa, come fu gia esposto riguardo alla Lista Civile”. Κείμενο βλ. 
στο Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Jonie unanimemente adottata e 
sanzionata dall’Assemblea Legislativa nel giorno 2 maggio 1817, colla ratifica-
zione 26 agosto successivo di SUA ALTEZZA REALE il PRINCIPE REGGENTE in nome 
e da parte di SUA MAESTÀ il SOVRANO PROTETTORE degli stati medesimi GIORGIO 
3. RE DEL REGNO UNITO DELLA GRANDE BRETTAGNA E DELL’IRLANDA E DELL’ 
ANNOVER ETC. ETC. ETC. insieme a vari altri documenti ed atti uffiziali relativi di 
cui venne ordinata dall’Assemblea Legislativa la pubblicazione nella sua del 6 
dicembre 1817, Corfu: Nella Stamperia del Governo, 1817. 

15. J. D. Thully, The History of Plague, as it Has Lately Appeared in the Is-
lands of Malta, Gozo, Corfu, Cephalonia, etc., London: Longman, Hurst, 1821, 
Appendix: “Table Shewing [sic] the various Cases of Plague with the Mortality 
and other Particulars which occurred on Board the Ionian Brig “St. Spiridione” 
Michele Zafaropolo, Master, which Vessel arrived at Zante on the 18th June 
1819 from Tunis with a Crew consisting of Eight Persons including the Master 
and Supercargo as appeared by the Ship’s Papers bearing the Signature of Rich-
ard Oglander, Esq., his Britannic Majesty’s Consul at Tunis under Date of the 
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Όταν γίνεται λόγος για «μέτρα», αυτά ήταν όντως αυστηρά. Στη 
Ζάκυνθο έσπευσε ο ανθαρμοστής Sir Frederick Adam, κηρύχθηκε 
στρατιωτικός νόμος, συστήθηκε ειδικό στρατοδικείο και έλαβε χώ-
ρα γενικός αφοπλισμός, που επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα Νησιά –
εκτός από την Αγία Μαύρα (Λευκάδα), η οποία ήδη είχε αφοπλι-
στεί, λόγω αιματηρών εκτρόπων μετά την επιβολή φορολογίας που 
κρίθηκε άδικη (1819).16 Τελικά, πέντε καταδικάστηκαν και εκτελέ-
στηκαν ως πρωταίτιοι. Προς παραδειγματισμό τα σώματά τους ε-
κτέθηκαν πισσωμένα σε κλωβούς (gibbets).17 Τα σπίτια τους κατε-
                                                                                                                                                                                                                                              

2nd June 1819” κατά αναφορά του Thomas Harris, προέδρου της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας (president of the Board of Health). 

16. Martin Montgomery, History of the British colonies, London: Cochrane, 
1835, σ. 309. 

17. Η μακάβρια αυτή πρακτική, μπορεί να μην ήταν σπάνια για τις ίδιες τις 
Βρετανικές νήσους, αλλά προκάλεσε αποτροπιασμό και αποτέλεσε ύβρη για τα 
Ιόνια – αφού ο νεκρός πρέπει να ταφεί, για να βρει η ψυχή του ανάπαυση. Γνω-
στή ως “gibbeting” εφαρμοζόταν μετά τη θανατική ποινή και ήταν υποδειγμα-
τική τιμωρία για έσχατα εγκλήματα, όπως η πειρατεία και η στάση. Αν και ήδη 
εφαρμοζόταν, επίσημα θεσμοθετήθηκε στην ίδια την Αγγλία με το λεγόμενο 
«Νόμο Περί Φόνου του 1751» (the Murder Act 1751) και θεωρήθηκε εκτός 
νόμου για τη μητροπολιτική τουλάχιστον χώρα το 1834. Βλ. σχετ. V. A. C. 
Gatrell, The Ηanging Τree: Execution and the English People, 1770–1868, (Ox-
ford: Oxford University Press, 1996, σσ. 266–69). Υπενθυμίζεται πως οι κατέ-
χοντες φήμη τιμωρών και τύραννων – για τους εχθρούς τους – Βενετοί επεδεί-
κνυαν ευαισθησία στο θέμα των δημόσιων εκτελέσεων, και στην κατόπιν έκθε-
ση του νεκρού, για θρησκευτικούς λόγους. Ήδη και πριν την έναρξη του επίση-
μου Προτεκτοράτου, επί Στρατηγού (General) Campbell, ο κλωβός (gibbet) της 
Ζακύνθου δεν ήταν αργός. Ο William Turner που επισκέφθηκε το νησί στις 12 
Αυγ. 1812 είδε εκεί έναν εκτελεσμένο φυγόδικο: «the body of a Moreot from a 
group of “banditti”, that was arrested for plundering the villages of the islands, 
with two other comrades of him, whose heads were already hanging in the 
town: “on the other [mountain] hung a man gibbeted. The banditti in the Morea 
had lately sent a gang over to Zante, who, after committing some depredations 
and cruelties in the villages were overtaken by the soldiers sent after them: two 
of them were shot dead, and their heads hung up in the town: a third was taken 
hardly alive, and immediately gibbeted» (Journal of a Tour in the Levant, Lon-
don: Murray, 1820, σ. 99). Ο George Thomas Keppel, 6ος Κόμης Albemarle, 
ενώ ομοίως επισκέπτεται την 26η Ιουλ. 1829, στην ίδια θέση βρίσκει νέους κα-
ταδικασμένους, κατά πάσα πιθανότητα ό,τι είχε απομείνει από εκείνους του 
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δαφίστηκαν εκ θεμελίων, και οι περιουσίες τους δημεύθηκαν.  
Για τις ανάγκες των παραπάνω μέτρων μεταβαίνει και εγκαθί-

σταται από τη Μάλτα στη Ζάκυνθο μοίρα του 90ου Συντάγματος 
Ελαφρού Πεζικού (90th Light Infantry Regiment). Δύο λόχοι μετέ-
βησαν στην Κεφαλονιά την 1 Οκτ. και στη Ζάκυνθο στις 10 Νοε. 
1821. Το υπόλοιπο Σύνταγμα άφησε τη Μάλτα στις 30 Οκτ. 1821 
και έφτασε στη Ζάκυνθο πριν τους άλλους.18 Αμέσως μετά την ά-
φιξή τους προέβησαν στον αφοπλισμό και η «στάση» (insurrection) 
θεωρήθηκε πως έληξε υποδειγματικά. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού αξιωματικοί και άνδρες επαινούνται, μαζί με συνυπηρετού-
ντες του 8ου Συντάγματος, από τον στρατηγό Frederick Maitland 
(ομεπώνυμο του Λόρδου Ύπατου Αρμοστή, Sir Thomas Maitland) 
ως γενικό διοικητή στρατευμάτων Μεσογείου.19  
                                                                                                                                                                                                                                              

Υψόλιθου. Περίμενε, παρά ταύτα, να βρει παλιότερους, από τις ημέρες του 
Campbell. Όπως ακριβώς γράφει: «Overlooking the town is a conical-shaped 
hill, on the top of which is a gibbet with three arms. From these the bodies of 
three men were suspended in chains. They had been executed by order of Gen-
eral Campbell. When I was on duty at Zante some years ago this gibbet was 
called by our soldiers “General Campbell's direction post”. […] “your friends 
have been removed, but as fresh examples have been found necessary, the bod-
ies you see belong to a new set of murderers!”» (G. Th. Keppel, Narrative of a 
Journey across the Balcan, also of a visit to Azani and other ruins in Asia Mi-
nor, τόμ. 1, London: Colburn and Bentley, 1831, σσ. 5 –6). Τη θέση του δεύτε-
ρου αυτού λόφου ως Gallows Hill (Λόφος με τις Αγχόνες) σημειώνει ο Πλοίαρ-
χος Moriarty κατά το 1844 σε χάρτη του Βρετανικού Ναυαρχείου (# Εικ. 9, 9α. 
Ευχαριστώ το Studio “Ίριδα” των Διονύση και Μάντυ Παπαδάτου για την ψη-
φιοποίηση του χάρτη). Ο λόφος είναι γνωστός στους ντόπιους ως «(Ε)Ξηνταβε-
λόνης» (κυριολ. σπανός).  

18. Alex. M. Delavoye, Records of the 90th Regiment, (Perthshire Light In-
fantry); with roll of officers from 1795 to 1880, London: Richardson, 1880, σσ. 
83–5, όπου και γενικότερα για την ιστορία του συντάγματος. Το 1881, αρκετά 
χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Ιόνιο, το 90ο Σύνταγμα ενώθηκε με το 
26ο. Βλ. S.H.F. Johnston, The History of the Cameronians (Scottish Rifles) 26th 
and 90th, 2 τόμ., Aldershot: Gale & Polden, 1957. Για τα σκωτικά συντάγματα 
την περίοδο αυτή βλ. Ed. Μ. Spiers, A Military History of Scotland, (Edinburgh 
University Press, 2012), σσ.  458–84. 

19. Delavoye, Records, σσ. 85–6. Σε άλλη επιστολή του ο Πρόξενος Green 
(Zante, 10th Dec. 1821), είναι σε θέση να αναφέρει: “Tranquillity has been re-
 



JOHN CARSWELL ΠΡΟΣ MARTHA CARSWELL 

251 

Παρά ταύτα, γνωρίζουμε για ένα τουλάχιστον στρατοδικείο που 
έληξε την 20 Φεβ. 1822 στην Κέρκυρα, εξ αιτίας της συμπεριφοράς 
του John Tucker, του 8ου Συντάγματος (King’s Foot Regiment) κα-
τά τον αφοπλισμό της Ζακύνθου. Αν και αθωώθηκε στις δύο από 
τις τέσσερις κατηγορίες, η ποινή τροποποιήθηκε επί το αυστηρότε-
ρο από τον ίδιο τον Αρμοστή Sir Thomas Maitland. Τελικά αποτά-
χθηκε με πλήρεις απολαβές κατόπιν επιθυμίας του Πρίγκιπα Αντι-
βασιλέα (Prince Regent) Γεωργίου.20 

Στο 90ο Σύνταγμα Ελαφρού Πεζικού στη Ζάκυνθο υπηρετούσε 
ως δεκανέας (Corporal) και ο αποστολέας της επιστολής που εκδί-
δουμε για πρώτη φορά εδώ, John Carswell.  

Η επιστολή 
Η επιστολή βρίσκεται στη συλλογή μας. Eίναι σε σχετικά καλή κα-
τάσταση, με κάποιες φθορές στα σημεία όπου το χαρτί διπλώνεται. 
Πρόκειται για ένα φύλλο διαστάσεων 32,5. Χ 42, διπλωμένο ως δύ-
ο, από χαρτί EYHORN MILL 1821, με υδατόσημο: γυναικεία ηγεμο-
νική μορφή τύπου Britannia σε ωοειδή θυρεό εστεμμένο. Μελάνη 
καστανή (σέπια). Γραφή καλλιγραφική εποχής. Το όλο διπλώνεται 
                                                                                                                                                                                                                                              

stored in Zante. Sir Frederick Adam has returned to Corfu, and only the usual 
garrison, consisting of one regiment of the line, remains to perform the military 
duty of the island. Martial law is, however, still in full force” (Sketches of the 
War in Greece, σ. 88). Στα αρχεία του 8ου Συντάγματος (8th Foot Regiment), 
εκτός από τους επαίνους του Στρατηγού Maitland, καταγράφεται η αναχώρησή 
του από την Κεφαλονιά τον Ιούνιο του 1824 και η άφιξη του στο Πόρτσμουθ 
στις 3 του επόμενου Αυγούστου. (Historical Record of the Eighth or the King’s 
Foot Regiment, London: Parker, Furnival and Parker, σ. 101). Είναι το 90ο Σύ-
νταγμα που έκτοτε παρέμενε στα Ιόνια μέχρι και τη δική του αναχώρηση και 
αντικατάσταση. 

20. Η υπόθεση του John Tucker εκδικάστηκε στις 18 Δεκ. 1821, διακόπηκε 
για την 21 Ιαν. του ερχομένου έτους και το στρατοδικείο επανήλθε στις 20 Φεβ. 
1822. Η απόφαση υπογράφτηκε στις 30 Μαΐου. Στο William Hough, The Prac-
tice of Courts-martial, also the Legal Exposition and Military Explanation of 
the Mutiny Act, and Articles of War…, (London: Kingsbury, Parbury, & Allen, 
18252), σσ. 540–2, τα ονόματα της υπόθεσης δίνονται διά αρχικών. Πλήρη ο-
νόματα σε άρθρο στην: The Sydney Gazette and New South Wales Advertiser, 
15 Noε. 1822, σ. 2.  



ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

252 

και υποκαθιστά το φάκελο. Ευδιάκριτα ίχνη από ισπανικό κηρό (Χ 
3) που έχει εκπέσει ή αποσπασθεί.  

Το κείμενο ξεκινά στο εμπρόσθιο μέρος (recto) του πρώτου 
φύλλου (1r, # Εικ. 3) και καταλαμβάνει τις επόμενες δύο και μισή 
σελίδες (1v # Εικ. 4, 2r # Εικ. 5, 2va, # Εικ. 6). Το όνομα αποστο-
λέα και το όνομα και η διεύθυνση παραλήπτη γράφονται μετά το 
τέλος του κειμένου (2v), με διαφορετική φορά. Το μέρος αυτό, ό-
ταν διπλώνεται το φύλλο, αντιστοιχεί στην εμπρόσθια πλευρά της 
επιστολής (# Εικ. 1). 

Στο σημείο που όταν διπλώνεται κλείνοντας, αντιστοιχεί στην 
οπίσθια πλευρά της (# Εικ. 2), η επιστολή φέρει στρογγυλές σφρα-
γίδες ταχυδρομείων: α) Ζακύνθου: ISOLA / [DI ZANTE] (πολύ αχνή) 
και β) Paisley: PAISLEY (το κάτω μισό), και ενδείξεις: α) PAISLEY / 
26 NOV 1824, β) M4, και γ) G / NOV / 26 1824, όλες με μαύρη με-
λάνη. To M4 αποτελεί ταχυδρομικό κώδικα του ευρύτερου Μάν-
τσεστερ (Manchester). Αντίστοιχα, το G είναι το στοιχείο που δη-
λώνει ταχυδρομικό κώδικα της ευρύτερης περιοχής της πόλεως και 
των περιχώρων της Γλασκώβης (Glasgow). Αυτές μαρτυρούν πως 
έφτασε στο Paisley μέσω Μάντσεστερ και Γλασκώβης.21 Η διατί-
μηση εντός της σφραγίδας του ταχυδρομείου Ζακύνθου, αλλά πλέ-
ον εντελώς δυσανάγνωστη. 

Κάτω από τη διεύθυνση παραλήπτη υπάρχει η υπόδειξη, γραμ-
μένη από τον ίδιο τον αποστολέα,  

“[To be] Given [to her] \uwn*/ H:oose*”   
«Να παραδωθεί στο δικό της σπίτι». 

Δίπλα περίπου στις ταχυδρομικές ενδείξεις, με το χέρι του ίδιου 
του αποστολέα και σε φορά αντίθετη του υπόλοιπου κειμένου, δια-
βάζεται η σύντομη συγκινητική ενθύμηση:  

“yours”   «δικός σου». 
Η μεταγραφή που ακολουθεί διατηρεί τις ανορθογραφίες και την 
αυθαίρετη χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων. Όταν επεμβαίνει 
                                                                                                 

21. Βλ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ (SCOTS) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» 
μετά το τέλος του κειμένου. 
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με προσθήκη στοιχείων, αυτό δηλώνεται με αγκύλες ([...]). Με α-
στερίσκο (*) δηλώνονται οι τύποι της Σκωτικής γλώσσας (Scots 
Language), για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμο, όπως προαναφέρ-
θηκε, να καταταχθεί ιδιαίτερος πίνακας ως παράρτημα στο τέλος.22  
Με κάθετες γραμμές δηλώνονται οι λέξεις που γράφτηκαν πάνω 
(/...\) ή κάτω (\.../) του κειμένου. Όπου ο αποστολέας έχει σβήσει 
κείμενο δηλώνεται με γωνιώδεις αγκύλες (<...>), όταν αυτό είναι 
δυσανάγνωστο δηλώνεται με άγκιστρα ({...}). 

Η μετάφραση επεμβαίνει ελάχιστα, διαιρώντας νοηματικά το 
κείμενο σε περιόδους, προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης. 
Αυτό δηλώνεται με αγκύλες ([...]), εφόσον τα γράμματα μεταβάλ-
λονται από κεφαλαία σε πεζά ή το αντίθετο. 

Μεταγραφή της επιστολής 
Σελ. 1r 

 Zante, 26th September 1824| 
2 Dear Sister /this\ comes to let you know that I am well at present 
hopping | 3 this will find you the same thanks be to God for it. I re-
curred* loath | 4 of your last letter that you sent me and was verry* 
sorry to | 5 hear that you was so badly in health but as you have re-
cover[e]d it aghain |6 I am just as happy. Dear Sister I have nothing 
strang* | 7 to tell at Present but our Men is Dying Every Day | 8 like 
a parcle of Sheep. upon the 17th of September last we | 9 lost our 
Liutn. Col[o]nell Wright the Oldest Solger* in our | 10 Regiment. he 
was with the Regiment about 22 years agho | 11 up in Egypt. upon 
\the 18th we Lost 2 Sergents* upon the 19th we Lost |12 3 Privets˟ 
upon the 20th we Lost 2 more Privets˟ and upon | 13 21st we Lost 1 
Woman and Scarce Even a Week past | 14 But we Lose Some one or 
nother* We lost 1 young a | 15 Scotchs* Lade* that joined the Reg-

                                                                                                 

22. Διαφωτιστική είναι η ιστοσελίδα του Βρετανικού Ταχυδρομικού Μου-
σείου και Αρχείου <http://www.postalheritage.org.uk/>. Για την Ταχυδρομική 
Ιστορία των Ιονίων Νήσων αξεπέραστη είναι η εργασία του Δ. Ζαφειρίου που 
εκδόθηκε ως D. P. Zaphiriou, Postal History of the Ionian Islands: 1386-1864, 
London: Christie’s - Robson Lowe, 1987. 
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iment about the Same | 16 time as I dide* he was a Sergent* the 
pride of the |17 whole Regiment about 21 years of age his name was 
| 18 Hutchson. and a nother* thing I have goot* to Remark to | 19 you 
we lost a nother* Sergent* a merry, hansom* man | 20 he was a 
married man and he was Carred* in the Hospital | 21 upon the 16th 
of the month and his Wife was Carred* upon | 22 the 15th the Day 
before that in the Hospital and tha* | 23 both was verry * bad with 
the Ragen[e]* Feaver * tha* was b{oth} | 24 kept in Hospital to-
gether in Di[f]frent* rooms the Husband | 25 noed* very* well of 
her being Sick but She Did \not/ no* of him |26 being Sick and She 
was not alloed* to no* for feir* of making  

Σελ. 1v 
1 him worse so in about 2 Days times the Husband died <and> | 2 
and was Burried* and then She was not allowed to no* so in | 3 
about 2 Days time more She Died and was Burried* and none of 
\them/ noed* of |4 <{...}> one nothers* Deaths. I belive* tha* \did/ 
not gree* verry* well together |5 the Docter* opened them Boath* 
and he Sade* tha* Boath* \Died/ Brocken | 6 harted*. Dear Sister 
you say that my Brothers is all getter |7 to be Farmers but I wush* 
them I not luck with it But I think | 8 tha* are verry* poor Farmers 
that cant* allow me more | 9 a half Penny worth of paper tha* no* 
verry* well | 10 where I am. But I Shall Say no more about them. | 11 
But Martha it Greves* to the hurt* to think that | 12 I am so far from 
home and to have Brothers at | 13 home and not to receave* a Bite 
of paper from them | 14 this 5 years past But Thanks be to God I 
Can do | 15 without Them I never was beholden to them yet | 16 and I 
hope I never will But Brother William |17 I hope you will think 
nothing about this Because | 18 I Dont meen* you atall. Dear Martha 
what I | 19 am Saying I am Saying from my verry* heart | 20 But I 
hope you want Go and tell /them\ about it But you |21 may tell them 
about their Brotherly Love that | 22 thu* one Sheen* to me these 5 
years Past. |  

23 Dear Martha I Dont want you to Expose my Letter | 24 to   
Every one Because I reeds* and Writes my own  
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Σελ. 2r 
1 Letters and I Say Manny* a thing that I would not | 2 Say. But I 
am only just telling you a Littel* of my | 3 minde*. Dear Martha I 
Told you that my Company | 4 was Going to <Cergo> <Cerrgo> 
Cerago but We are not Gown yet | 5 But we Expect to go Every 
hour you told me about my | 6 cosen* Andrew Logan that He 
Wold* be very* Happy to learn | 7 from me but I Send him my best 
Respects and is | 8 Happy to think that a Stranger Wold* take so 
Much | 9 Notices to me But I can see in Every Letter that I Get | 10 
that I am taken more Notice of by them <this>  | 11 <then \them/ I 
should taken Notice of me> then by them that I | 12 Shold* be taken 
Notice & Give My Best Respects to my | 13 Brother William and to 
your Son D{avi}d {of course} & | 14 My Sister Elisabeth and to all 
My Friends and mer *| 15 Wishers So no More at Present But Re-
mains |  

16 Your Loven* Brother until death                            John 
17                                                                                                                             Carswell 
18 I had almost forgot to Mention My Poor old Mother Let her 

no* Martha | 19 that I am well and Roveing* like the Lightsome 
Bird in Spring I told you | 20 Martha to Look ant* for a Wife for me 
aghain I come home But I hope | 21 you ar* not Locking* ant* for 
ain* Old Woman about 50 | 

22 no more to you at present                             for Me I will s{o} | 
23 Dear Isabella your Words Mold them the frost of Snow you 

t{old} | 24 me to tell my mind {[ο]penly} But I can ashure* you Is-
abella there is | 25 Nothing Geves* me plishuere* then* to hear from 
you | 26 But we must Court at a distance the Same as the Greeks 
dos* The | 27 Greek Woman Courts to the men at a distance tha* ar* 
not |28 allowed to See one nother* till monce that ar* Marr[i]ed But 
|29 Isabella you have goot* the Advanteg[e]d of me there Because if 
you | 30 ask my Sister what Part of the Houses hinging I {like} | 31 
She {…} Will Shoe it to you But Isabella Buttey*† is {fairly} | 32 a 
fading Flowr*. you Told me to bring a Lad for my Sister when | 33 I 
Come home but I bring \one/ for you. I think I Shall Do verry* | 34 
well that is verry* well I <meen> mean. you say that there | 35 is no 
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man {or nother*} to Go in to your factory but you may | 36 be 
Shure* if our Regiment was there all the Polices man in | 37 Sut* 
Paisley Wold* not keep them out. | 38 Dear Isabella I think I am 
Taking too much libertys‡  

Σελ. 2v 
1 with you but if I have Sade*anny \anny /thing* I humbly | 2 Beg 
your Pardon But I will say no more at Present | 3 But I hope you 
will Send me a Little more next time |4 2 years Will soon Pass by 
and I will Drink your | 5 Health \and/ My Sisters in Good Black 
Wine to Night But I Wold* | 6 Sooner Drink it in Good Old High-
land W[h]iskey. I hope | 7 you will Excuse me for Written this Let-
ter on Sunday | 8 for I will ashure* you Isabella We Scarce no* 
When |9 Sunday Comes only When Salt Meet ˟ ˟ Day Comes and 
that is Every | 10 Monday then Sunday is past before. We no* anny 
thing* | 11 about it No more at Present   But remains yours  

12                                                  John Carswell 
13                                                  Corp[oral] 90th Light Infantry 
14 Just at the time I have Finish the Letter ther* is a Thunder | 15 

Bolt fallen* on a house close to the Barracks. I can see the <{…}> | 
16 house Smocking* the same as if it was a faier*___ 

From John Carswell Corporal      90th Light In[fan]t[ry] 
To Martha Carswell      No 7 John Street  
       Paisley            Scotland 

†  Buttey* leg. beutty* (= beauty). Πρβλ. Ησαΐας 28:1 [Κing James Ver-
sion] «Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose 
glorious b e a u t y  i s  a  f a d i n g  f l o w e r ,  which are on the 
head of the fat valleys of them that are overcome with wine!» (LXX: 
«οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν 
ἐκ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴ-
νου». Επισημαίνεται πως τα δύο κείμενα δεν συμπίπτουν επακριβώς.). 

‡    libertys = ιστορ. ορθ. αντί liberties.    
˟    privets = παραφθ. του privates.    
˟ ˟  Meet leg.meat 
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Μετάφραση της επιστολής 

Σελ. 1r 
Ζάκυνθος, 26η Σεπτεμβρίου 1824 

2 Αγαπητή Αδελφή /αυτό\ έρχεται να σε ενημερώσει ότι είμαι καλά 
προς το παρόν ελπίζοντας |3 ότι αυτό θα σε βρει το ίδιο χάρις στον 
Θεό για αυτό. Ανέκαμψα από τη δυσφορία |4 της τελευταίας επι-
στολής σου που μου έστειλες και λυπήθηκα πολύ να |5 μάθω ότι 
ήσουν τόσο άσχημα σε υγεία, αλλά αφού την ανέκτησες και πάλι |6 
είμαι εξίσου ευτυχής. Αγαπητή Αδελφή δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο | 7 
να σου πω προς τον παρόν, αλλά οι άνδρες μας πεθαίνουν καθημε-
ρινά | 8 σαν ένα κοπάδι προβάτων. Τη 17η Σεπτεμβρίου τρέχοντος | 
9 χάσαμε τον Αντισυνταγματάρχη μας Wright, τον αρχαιότερο 
Στρατιώτη στο δικό μας | 10 Σύνταγμα. [Ή]ταν με το σύνταγμα εδώ 
και περίπου 22 χρόνια | 11 μέχρι και την Αίγυπτο. [K]ατά τη 18η 
χάσαμε 2 λοχίες, κατά τη 19η χάσαμε | 12 τρεις πεζικάριους, κατά 
την 20η χάσαμε δύο ακόμη πεζικάριους και μετά την | 13 21η χάσαμε 
μια γυναίκα και μόλις δεν είχε περάσει μια εβδομάδα | 14 [θ]α χά-
ναμε έναν ή κάποιον άλλο. Χάσαμε ένα νέο | 15 Σκώτο παλληκάρι 
που εντάχθηκε στο σύνταγμα περίπου τον ίδιο | 16 χρόνο που κι εγώ 
το έκανα, ήταν λοχίας, το καμάρι | 17 ολόκληρου του συντάγματος, 
περίπου 21 ετών, το όνομά του ήταν | 18 Hutchson. [Κ]αι ακόμα ένα 
πράγμα που έχω να σου παρατηρήσω | 19 χάσαμε ακόμα έναν λοχία 
έναν χαρωπό, καλοβαλμένο άντρα, | 20 ήταν παντρεμένος και είχε 
νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο | 21 από τη 16η του μήνα και η σύζυγός 
του νοσηλευόταν κατά | 22 τη 15η ημέρα πριν από αυτό στο Νοσο-
κομείο και οι | 23 δύο ήταν πολύ άσχημα με τον Επιθετικότατο (;) 
Πυρετό, και οι δυο | 24 παρέμεναν στο Νοσοκομείο μαζί σε διαφο-
ρετικά δωμάτια. [Ο] σύζυγος | 25 ήξερε πολύ καλά ότι εκείνη ήταν 
άρρωστη, αλλά εκείνη δεν το γνώριζε για αυτόν | 26 πως ήταν άρ-
ρωστος και δεν της επιτρεπόταν να μάθει, για το φόβο μην τον κάνει 

Σελ. 1v  
1 χειρότερα. [Έ]τσι σε περίπου δύο ημέρες χρόνο ο σύζυγος πέθανε 
και |2 και τάφηκε και τότε δεν της επιτράπηκε να το μάθει. [Έ]τσι 
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σε | 3 περίπου δύο ημέρες χρόνο αυτή πέθανε και τάφηκε και κανέ-
νας από αυτούς δεν έμαθε για | 4 τον θάνατο του άλλου. Έχω την 
πίστη ότι δεν έζησαν σε αρμονία πολύ καλά μαζί. |5 [Ο] γατρός 
τους άνοιξε και τους δύο και είπε πως και οι δύο πέθαναν με ραγι-
σμένες | 6 καρδιές. Αγαπητή αδελφή μου λες πως οι Αδελφοί μου 
είναι στα ξεκινήματα | 7 να γίνουν αγρότες, αλλά δεν τους εύχομαι 
τύχη με αυτό, αλλά νομίζω | 8 πως είναι πολύ φτωχοί αγρότες που 
δεν μπορούν να μου αφιερώσουν περισσότερο | 9 από μισής πέννας 
αξίας χαρτί. [Ξ]έρουν πολύ καλά | 10 που βρίσκομαι. Όμως δεν θα 
πω περισσότερα για αυτούς. | 11 Αλλά Μάρθα με λυπεί αφόρητα 
στην καρδιά να πιστεύω πως | 12 είμαι τόσο μακριά από το σπίτι και 
να έχω αδελφούς στο | 13 σπίτι και να μην λαβαίνω μια μπουκιά 
από χαρτί από αυτούς | 14 αυτά τα πέντε περασμένα χρόνια, αλλά 
χάρις στο Θεό μπορώ να κάνω | 15 χωρίς αυτούς δεν ήμουν ποτέ 
ευγνώμων σε αυτούς ακόμα | 16 και ελπίζω ότι δεν θα είμαι ποτέ. 
[Ό]μως αδελφέ William | 17 ελπίζω να μη σκεφτείς τίποτα για αυτό, 
γιατί | 18 δεν εννοώ εσένα καθόλου. Αγαπητή Μάρθα ό,τι | 19 λέω το 
λέω από την ίδια μου την καρδιά. | 20 [Α]λλά ελπίζω ότι θες να πας 
και να τους πεις για αυτό, αλλά |21 μπορείς να τους πεις για την α-
δελφική τους αγάπη που | 22 που μου επιδείχτηκε αυτά τα πέντε 
χρόνια που πέρασαν. | 

23 Αγαπητή Μάρθα δεν θέλω να εκθέσεις την επιστολή μου | 24 
στον καθένα επειδή διαβάζω και γράφω τα δικά μου  

Σελ. 2r 
1 γράμματα και λέω πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε |2 να πω, 

όμως, σου λέω μόνο μικρό μέρος της |3 σκέψης μου. Αγαπητή 
Μάρθα σου είπα ότι ο λόχος μου | 4 επρόκειτο να μεταβεί στα Κύ-
θηρα, αλλά δεν έχουμε πάει ακόμα, | 5 αλλά περιμένουμε να πάμε 
ανά πάσα ώρα. [Μ]ου είπες σχετικά με τον | 6 εξάδελφό μου 
Andrew Logan ότι αυτός θα ήταν πολύ ευτυχής να μάθει | 7 από μέ-
να, όμως εγώ του στέλνω τα καλύτερα σεβάσματά μου και είναι | 8 
ευτυχής να σκέφτομαι πως ένας ξένος θα με είχε τόσο πολύ | 9 κατά 
νου, αλλά μπορώ να δω σε κάθε γράμμα που παίρνω | 10 ότι με λα-
βαίνουν κατά νου περισσότερο από εκείνους | 11 παρά από αυτούς 
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που | 12 θα έπρεπε να με λαβαίνουν κατά νου. Tα καλύτερα σεβά-
σματά μου [ενν. δώσε] στον | 13 Αδελφό μου William και στον γιό 
σου τον Δαβίδ φυσικά και | 14 την Αδελφή μου Ελισάβετ και σε ό-
λους τους φίλους μου και όσους απλά με |15 επιθυμούν. [Λ]οιπόν 
τίποτε περισσότερο προς το παρόν, αλλά παραμένει 

16 Ο Ερώμενός σου Αδελφός έως θανάτου                    John 
17                                                                                     Carswell 
18 Είχα σχεδόν ξεχάσει να αναφέρω τη γραία μου Μητέρα. Πες 

της Μάρθα | 19 ότι είμαι καλά και περιπλανιέμαι, όπως το ανάλα-
φρο πουλί την άνοιξη. [Σ]ου είπα | 20 Μάρθα να ψάξεις και για μια 
γυναίκα για μένα και πάλι όταν έρθω σπίτι, αλλά ελπίζω | 21 πως 
δεν ψάχνεις και για δικό σου, [εσύ], γριά γυναίκα περίπου στα 50 |  

22 [Τ]ίποτε περισσότερο για εσένα προς το παρόν       Για εμένα 
εγώ [θ]α το [κάνω] έτσι. 

23 Αγαπητή Isabella τα λόγια σου αυτά λιώνουν τον παγετό του 
χιονιού. [Μ]ου είπες | 24 να πω τη σκέψη μου ανοιχτά, αλλά μπορώ 
να σε διαβεβαιώσω Isabella δεν υπάρχει | 25 τίποτα που να μου δίνει 
μεγαλύτερη απόλαυση από το να ακούω από εσένα |26 Όμως πρέπει 
να εκδηλώνουμε ενδιαφέρον από απόσταση το ίδιο όπως και οι 
Έλληνες κάνουν. [Η] | 27 Ελληνίδα γυναίκα αποδέχεται το ενδιαφέ-
ρον των ανδρών από απόσταση. [Αυτοί] δεν | 28 επιτρέπεται να 
δουν ο ένας τον άλλο, μέχρις ότου παντρευτούν. Αλλά |29 Isabella 
έχεις ένα πλεονέκτημα έναντί μου εκεί, επειδή αν | 30 ζητήσεις από 
την αδελφή μου ποιό μέρος των κρεμαστών [ενν. ταπήτων] του 
σπιτιού μου αρέσει (;) | 31 θα σου το δείξει. Αλλά Isabella [το] κάλ-
λος είναι όντως (;) | 32 ανθός που μαραίνεται. [Μ]ου είπες να φέρω 
ένα παλληκάρι για την αδελφή μου, όταν | 33 έρθω σπίτι, αλλά θα 
φέρω ένα για εσένα. [Ν]ομίζω ότι θα κάνω πολύ | 34 καλά δηλαδή 
λέγοντας πως θα πεις ότι δεν | 35 υπάρχει κανένας άνδρας που να 
μπει στο εποπτείο σου*, αλλά μπορείς να | 36 είσαι βέβαιη πως αν 
το σύνταγμα μας ήταν εκεί, όλοι οι άντρες της Αστυνομίας στο | 37 
γλυκό Paisley δεν θα μπορούσαν να τους συγκρατήσουν. |  

38 Αγαπητή Isabella νομίζω πως λαβαίνω το ελεύθερο πέρα του 
επιτρεπτού  
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Σελ. 2v 
1 μαζί σου, αλλά αν έχω πει οτιδήποτε εγώ ταπεινά | 2 σου ζητώ 
συγγνώμη. Όμως εγώ δεν θα πω τίποτα περισσότερο προς το πα-
ρόν, | 3 αλλά ελπίζω ότι θα μου στείλεις λίγο περισσότερο την επό-
μενη φορά. | 4 2 χρόνια σύντομα θα περάσουν και θα πιω στη δική 
σου | 5 υγεία και της αδελφής μου με καλό μαύρο κρασί αυτό το 
βράδυ, αλλά εγώ θα προτιμούσα | 6 συντομότερα να πιω σε αυτή με 
καλό παλιό ουίσκι από τα Υψίπεδα (Highlands). Ελπίζω |7 [ν]α με 
συγχωρήσεις που έγραψα αυτό το γράμμα την Κυριακή, |8 επειδή 
σε διαβεβαιώνω Isabella εμείς σπάνια γνωρίζουμε πότε | 9 η Κυ-
ριακή έρχεται, μόνο όταν η ημέρα του παστού κρέατος έρχεται και 
αυτό είναι κάθε | 10 Δευτέρα. [Η] Κυριακή είναι η τελευταία που 
πέρασε πριν. Εμείς δεν γνωρίζουμε κανένα πράγμα |11 σχετικά με 
αυτό.  Τίποτα περισσότερο προς τον παρόν, όμως, παραμένει δικός 
σας | 

12                                         John Carswell | 
13                                         Δεκαν[έας] 90ου Ελαφρ[ού] Πεζικού | 
14Ακριβώς τη στιγμή που έχω τελειώσει το γράμμα, ένας κεραυ-

νός | 15 έπεσε πάνω σε ένα σπίτι κοντά στους στρατώνες. Μπορώ 
να δω το | 16 σπίτι να καπνίζει το ίδιο σαν να ήταν φωτιά** ___ 

Από John Carswell, Δεκανέα 90ου Ελαφρού Πεζικού 
Προς Martha Carswell, Οδός John, Αρ. 7 
    Paisley,          Σκωτία 

* στο εποπτείο = μεταφράζω το factory ως factor’s house = οίκημα του επι-
στάτη, του επόπτη. Μπορεί να ευσταθεί η πεζότερη εκδοχή, η Ισαβέλλα να 
ήταν απλά εργάτρια σε εργοστάσιο. 

** Κατά λέξη faier * = φωτιά, το πιθανότερο ως εστία, τζάκι (fireplace). 

Σχόλια 
Λίγα άμεσα στοιχεία καθίστανται γνωστά για τον αποστολέα. Ονο-
μαζόταν John Carswell, όταν έγραφε έφερε τον βαθμό του δεκανέα 
(Corporal), ανήκε στο 90ο Σύνταγμα Ελαφρού Πεζικού (90th Light 
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Infantry Regiment) και υπηρετούσε στη Ζάκυνθο του 1824. Κατα-
γόταν από το Paisley του Renfrewshire στα δυτικά Κεντρικά “Low-
lands” της Σκωτίας.23 Η διεύθυνση παραλήπτη (John Street) φαίνε-
ται να αντιστοιχεί στο σημερινό Barrhead. Ως τοπωνύμιο το Bar-
rhead απαντάται για πρώτη φορά το 1750 περ., ενώ ως ανεξάρ-
τητος δήμος αυτονομήθηκε το 1849. Ο χαμηλός βαθμός του, το γε-
γονός ότι ήταν άγαμος, αλλά και το ότι κατατάγηκε σχεδόν μαζί με 
έναν άλλον στρατιώτη που πέθανε στα 21 (στίχ. 1r/ 15–6), δηλώ-
νουν πως πιθανότατα δεν βρισκόταν πολύ μακρυά από τις αρχές 
των 20. Οι γραμματικές του γνώσεις είναι ικανοποιητικές. Το ση-
μαντικότερο μέρος αυτών που σήμερα φαντάζουν ανορθογραφίες, 
μπορούν να αποδοθούν στην ιστορική ορθογραφία των Lowlands 
της Σκωτίας του 19ου αι. Χρησιμοποιεί ακόμα και αρχαϊκούς τύ-
πους που συνήθως απαντώνται πριν το 1700.24 Μπορεί να ειπωθεί 
με βεβαιότητα πως πρόκειται για άτομο τόσο θρήσκο, ώστε χρει-
άζεται να απολογηθεί, επειδή παραβιάζει την αργία της Κυριακής ... 
γράφοντας ένα γράμμα (στίχ. 2v/8–9). Είναι κατά πάσα πιθανότητα 
μέλος της αυστηρής Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της Σκωτίας. Κατά 
τα άλλα, πρόσωπα με το οικογενειακό όνομα Carswell απαντώνται 
στο Paisley και την ευρύτερη περιοχή του Renfrewshire ανά τους 
αιώνες, τόσο προγενέστερα, όσο και μεταγενέστερα του δεκανέα 
μας, χωρίς να είναι δυνατή ασφαλής ταύτιση.25 

Η επιστολή είναι ιδιωτική και απευθύνεται στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της στην αδελφή του αποστολέα Martha Carswell (στίχ. 1r/1–
2r/22). Το πιθανότερο είναι να μην πρόκειται για την κατά σάρκα 
αδελφή, αλλά για την σύζυγο αδελφού του. Εκείνος, αφού δεν είναι 
                                                                                                 

23. Για το Paisley βλ. W. M. Metcalfe, A Ηistory of Paisley, 600-1908, Pais-
ley: A. Gardner, 1909. Και πλέον πρόσφατα, David Rowand’s Paisley, Paisley: 
Paslet Publ., 2001. 

24. Για τους εδώ τύπους της Σκωτικής γλώσσας (Scots Language) των Low-
lands –που δεν πρέπει να συγχέεται με τα Gaelic των Highlands, βλ. τον πίνακα 
στο τέλος. Αυτοί ταυτίστηκαν αξιοποιώντας το πολύ χρήσιμο διαδικτυακό λε-
ξικό της Scottish Language Dictionaries Ltd. < http://www.dsl.ac.uk/ >. 

25. Βλ. ενδεικτικά Mildred Martin Bond, George Doherty Bond, Alexander 
Carswell and Isabella Brown, their ancestors and decendants, Chipley (FL): 
Carswell Foundation, 1977. 
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παραλήπτης ή δεν λαμβάνει έστω τυπικό χαιρετισμό, και κυρίως 
επειδή γίνεται λόγος για γιο της Martha (στ. 2r/13) και για το ότι 
αυτή μπορεί να ψάχνει για άντρα (στ. 2r/21) ή κι ότι ο ίδιος ο α-
δελφός της θα της βρει ένα παλληκάρι (στ. 2r/32), είναι πλέον νε-
κρός. Όταν ολοκληρώνεται ο λόγος προς τη Martha, και μετά από 
σύντομο υστερόγραφο, ο αποστολέας γράφει προς ένα άλλο, αγαπη-
τικής φύσης, πρόσωπο, την Isabella, χωρίς άλλα γνωστά στοιχεία 
(στίχ. 2r/23-2v/16). 

Στις 26 Σεπτ. 1824, οπότε και γράφεται η επιστολή, τα γεγονό-
τα του Υψόλιθου και τα επακόλουθά τους αποτελούν παρελθόν. 
Έτσι, μετά τις τυπικές διατυπώσεις περί υγείας (στίχ. 1r/2–6) ο δε-
κανέας μας δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να αναφέρει στην αδερφή του 
(στ. 1r/6). Υπονοεί συνεχόμενη επικοινωνία μεταξύ τους που μνη-
μονεύει και παρακάτω, όταν της λέει πως για πέντε χρόνια του επε-
δείκνυε αδελφική αγάπη (στ. 2r/22). Επομένως της κάνει λόγο για 
την υψηλή θνησιμότητα που σημειώνεται στις τάξεις τους από αί-
τια φυσικά (στίχ. 1r/7–8). Αρχικά γράφει για το θάνατο του αρχαι-
ότερου στρατιώτη, του Αντισυνταγματάρχη Wright την 17 Σεπ. 
1824 (στ. 1r/8). Όντως στους καταλόγους των αξιωματικών του 
Συντάγματος την τελευταία καταγραφή του Thomas Wright, Lieut. 
Colonel βρίσκουμε το έτος 1824, ενώ την πρώτη το 1796.26 Όταν 
λέει πως ο Wright βρισκόταν με το Σύνταγμα και στην Αίγυπτο 
(στ. 1v/11), εννοεί τη συμμετοχή του σώματος αυτού στην εκστρα-
τεία της Αιγύπτου, οπότε και μετά το Αμπουκίρ, εκστράτευσαν 
προς την Αλεξάνδρεια, αποτελώντας την πρώτη γραμμή μάχης. Ο 
επικεφαλής αξιωματικός μάλιστα, γράφοντας χαρακτηριστικά για 
τον ενθουσιασμό τους, πως για να τους ανακόψει κατά τη μάχη 
χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πολεμικό κέρας.27 Στο Σύνταγμα 

                                                                                                 

26. Delavoye, Records, σσ. iv 1796, ως Ens(ign, Σημαιοφόρος), και στο εξής 
ως Lt. Col. έως xxix 1824. Να σημειωθεί πως και ο επικεφαλής αξιωματικός 
του αποσπάσματος στον Υψόλιθο ονομαζόταν Wright. Όμως ανήκε στο 8ο Σύ-
νταγμα. Άλλωστε, το Σύνταγμα δεν είχε φτάσει στη Ζάκυνθο ακόμα. Βλ. παρα-
πάνω σημ 15. 

27. Σύμφωνα με τους Henry Manners Chichester  - George Burges-Short, ο 
Colonel Rowland Hill γράφει, αφού το Σύνταγμα εγκαταστάθηκε ως φρουρά 
 



JOHN CARSWELL ΠΡΟΣ MARTHA CARSWELL 

263 

αποδόθηκαν διακρίσεις για την εκστρατεία της Αιγύπτου. Μετά 
τους επαίνους, κατόπιν επιθεώρησης από πλευράς του Στρατηγού 
Hope την 8 Αυγ. 1801, αυτός εν κατακλείδι είπε προς τον διοικητή 
Colonel Hill πως τότε δεν υπήρχε σύνταγμα που να μπορούσε να 
θεωρηθεί τόσο πλήρες, όσο το 90ο κατά την στιγμή εκείνη. Στα εκ-
δεδομένα αρχεία του Συντάγματος ακολουθεί κατάλογος με αξιω-
ματικούς που έλαβαν χρυσό μετάλλιο από τον Σουλτάνο για τις 
υπηρεσίες τους προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία πολεμώντας 
τον Βοναπάρτη. Ανάμεσά τους και ο τότε Υπολοχαγός Thomas 
Wright.28 Η τύχη του, ως αντισυνταγματάρχη πλέον, ήταν αυτή που 
καταγράφει εδώ ο Carswell. 

Κατόπιν για το διάστημα 18 έως 21 Σεπτ. και σε καθημερινή 
βάση το Σύνταγμα θα έχανε μέλη του. Συνολικά έχασε πέντε λοχί-
ες, επτά πεζικάριους και δύο γυναίκες, συζύγους στρατιωτικών 
(στίχ. 1r/8–14). Με ιδιαίτερη λύπη καταγράφει τον θάνατο του λο-
χία (Serge[a]nt) Hutchon, μόλις 21 ετών, ο οποίος ήταν «το καμάρι 
του Συντάγματος», όπως γράφει χαρακτηριστικά, και με τον οποίο 
είχαν καταταγεί σχεδόν μαζί (στίχ. 1r/14–18). Στέκεται ιδιαίτερα 
στους διαδοχικούς θανάτους ενός παντρεμένου ζευγαριού που νο-
σηλεύτηκαν με διαφορά μιας ημέρας (15 και 16 Σεπ., αντίστοιχα) 
στο Νοσοκομείο, και ενώ ο σύζυγος γνώριζε για την σύζυγο, εκεί-
νη αγνοούσε την ασθένειά του. Επρόκειτο να πεθάνουν μετά από 
δύο μέρες ο πρώτος και δύο μέρες μετά από εκείνον η δεύτερη. 
Όπως γράφει, αν ο γιατρός τους ανέταμε, θα έβρισκε τις καρδιές 
τους ραγισμένες (στίχ. 1r/18–1v/6). Το σχήμα λόγου αυτό δεν είναι 
και τόσο μεταφορικό: η ανατομή πτωμάτων ασθενών ήταν συχνό 
φαινόμενο κατά την εν λόγω περίοδο.29 

                                                                                                                                                                                                                                              

στη Μάλτα,  πως στην Αίγυπτο “[he] halted the regiment with the bugle-born” 
(Records and badges of the British Army, Muller, 1970, σ. 386). 

28. Delavoye, Records, σσ. 51–2. 
29. Βλ. ενδεικτικά για περιπτώσεις εκτομών πτωμάτων ασθενών στη Ζάκυν-

θο: J. Davy, On Some of the More Important Diseases of the Army, with contri-
butions to pathology, London: Williams & Norgate, 1862, σσ. 29–30 [αρ. 14–
24: θάνατοι από πυρετούς, χωρίς να δίδεται το όνομα του νεκρού, μεταξύ 
1824–7], σ. 161 [J. Theodoraki, 1824, ετών 38: αυτοκτονία].  
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Πιθανότατα η νοσηλεία να έγινε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 
όχι μακριά από το χώρο των Στρατώνων, το πιθανότερο μέσα στο 
Κάστρο της Ζακύνθου. Επί Βενετικής Κυριαρχίας οι στρατώνες 
βρίσκονταν στο Κάστρο στην άνω Πόλη. Επί Επτανήσου Πολιτείας 
(Republica Septinsulare, 1804) κτήρια της Ρωμαιοκαθολικής Μο-
νής της Santa Maria delle Grazie, προς το βόρειο άκρο της παρα-
θαλάσσιας Χώρας, δημεύτηκαν για να λειτουργήσουν, όχι ως σχο-
λεία, αλλά ως στρατώνες. Και οι Βρετανοί αξιοποίησαν τα κτήρια 
αυτά, αν και η φρουρά κυρίως στρατωνιζόταν στο Κάστρο.30  

Το Νησί διέθετε και γενικό Νοσοκομείο, γνωστό ως «Σπι-
τάλιο» (Ospedal(e, και «Μεγάλο Σπίτι») από τα χρόνια των Βενε-
τών. Ήταν διώροφο –με εκθετοτροφείο στον άνω όροφο, και παρα-
θαλάσσιο, σχεδόν απέναντι από τον Ρωμαιοκαθολικό Ναό της San-
                                                                                                 

30. Για τις άσχημες συνθήκες στρατωνισμού κάνει λόγο ο G. W. H. Fitz-
maurice (6ος κόμης του Orkney), ο οποίoς γράφει πως τα καταλύματα των αξιω-
ματικών ήταν γεμμάτα αρουραίους και κουνούπια (Four years in the Ionian 
Islands: Their Politicall and Social Condition, ed. Visctount Kirkwall, τόμ. 2, 
London: Chapman and Hall, 1864, σ. 135). Για το στρατώνα βλ. Ζώης, Λεξικόν, 
τόμ. Α/2, λ. «Φρούριον», σ. 690, και Λουδοβίκος Σαλβατόρ, Αρχιδούκας της 
Αυστρίας, ΖΑΝΤΕ, μετάφραση Ζαφείρης Ακτύπης, τόμ. 1, Αθήνα: Μπάστας 
2007, σ. 621 (γερμ. πρωτότυπο: Ludwig Salvator (Erzherzog von Österreich), 
Zante. Allgemeiner Theil, Prag: Heinr. Mercy Sohn Woerlagen, σ. 659); Ibid., 
Zante. Spezieller Theil, Prag: op. cit., σ. 41). Επίσης, βλ. χάρτη του Βρετανικού 
Ναυαρχείου κατόπιν καταγραφής του 1844: «“Zante Bay, from a Scetch by M. A. 
Moriarty Master of H.M.S. Medea, 1844” [of the Series] “Ionian Islands” Pub-
lished according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty, Sept. 2nd 1846», οπότε και στην Χώρα ο «Στρατών (Barrack) ση-
μειώνεται περίπου στο ίδιο σημείο με τις προσεισμικές φυλακές, σχεδόν στο ίδιο 
σημείο με τη Santa Maria, η οποία ευκρινώς διακρίνεται (# Εικ. 9, 9α). Βεβαίως 
έχει προηγηθεί ο μεγάλος Σεισμός του 1841, οπότε και η Φρουρά, παρά τον προ-
γραμματισμό, χρησιμοποιούσε το Κάστρο με λιγότερη ευχέρεια. Βλ. και παρακά-
τω, σημ. 48. Το 1824, όμως, αυτό δεν ίσχυε. Ο στρατώνας στην άλλοτε μονή της 
Σάντα Μαρία, καθώς και το κωδωνοστάσιο της ίδιας διακρίνεται σε γνωστή ξυ-
λογραφία απόψεως της πόλης της Ζακύνθου του 1876 (# Εικ. 10). Το κτήριο πα-
ρέμεινε σε χρήση μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και με το πέρας 
της Κατοχής λεηλατήθηκε, εγκαταλείφθηκε και αφανίστηκε από προσώπου γης 
με τους σεισμούς του 1953. Ευχαριστώ τον κ. Ανδρέα Στάβερη – Πολυκαλά, Α-
ντισμήναρχο της Ε.Π.Α. (Ε.Α.) για τις πάντα πολύτιμες πληροφορίες. 
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ta Maria delle Grazie (Υπεραγίας των Χαρίτων) – μεταξύ τους με-
σολαβούσε χαλαίπεδο («σκουέρο»), η μετέπειτα Πλατεία Βεζάλ.31 
Αρκετοί ξένοι επισκέπτες δεν είχαν τα καλύτερα να πουν για το 
ευαγές ίδρυμα αυτό. Ας μην ξεχνάμε πως το ίδιο θα έκαναν για α-
ντίστοιχα τεμένη της θεάς Υγείας του 19ου αι., σε δικά τους ιστορί-
ες, ο Βίκτωρ Ουγκώ για το Παρίσι και ο κάποτε Κύριος Ντίκενς 

                                                                                                 

31. Βλ. Ζώης, Λεξικόν, τόμ. Α/2, σ. 481, λ. «Νοσοκομείον». Το νοσοκομείο 
σημειώνεται στο χάρτη του μηχανικού Gentilini το 1632, οπότε δεν μπορεί να 
ιδρύθηκε με διάταγμα του Γεν. Προβλεπτή Αloysius Corner, όπως υποστηρίζει 
ο Ζώης, επειδή ο Corner εκείνος κατείχε το αξίωμα κάπου το 1650. Είναι ο 
Jacomo Corner που ορίζει την ίδρυση εκθετοτροφείου το 1687, προκαλώντας 
σύγχηση. Το σφάλμα έχει εντοπιστεί ήδη ( <http://pampalaia.blogspot.gr/2012/-
12/blog-post. htm> ). Μία και μόνο πληροφορία διαθέτουμε πως το Νοσοκο-
μείο ονομαζόταν για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα με το όνομα των θαυ-
ματουργών Αγίων Τεσσαράκοντα (Santi Quaranta): «in questo Pubblico Spe-
dale del Zante n o m i n a t o  S a n t i  Q u a r a n t a » (πιστοποιητικό του 
Προβλεπτή Ζακύνθου Pietro Zampeli για τον Sebastiano Carnio, Chirurgo, υ-
πογεγραμμένο: Zante, li 15. Settembre 1718. S.N., και δημοσιευμένο στο: Se-
bastiano Melli, Veneto, L’arte medico-chirurgica esaminata da suoi principj, e 
liberata da molti inganni nel pensare, e da molti pregiudizj nell’ operare, se-
condo i buoni principi de’ maestri antichi, i discuoprimenti de’ moderni, e le 
osservazioni de’ nostri tempi. τόμ. 2, Dispaccio settimo Diretto a Joannes Mat-
tias Conte di Schulemburg, Venezia: Αppresso Antonio Bortoli, 1723, σ. xvi). 

Λόγο για γενικό νοσοκομείο από τα χρόνια των Βενετών με «νοσοκομείο για 
έκθετα» (a hospital for the foundlings, εκθετοτροφείο) κοντά στην Σάντα Μαρία 
κάνει ο Th. Smart Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, τόμ. 1, London: 
J. Mawman, 1820, σ. 1820. Για έξοδα υπέρ του νέου νοσοκομείου κάνει λόγο ο 
Sir Thomas Maitland στο λόγο του κατά την έναρξη του Ιόνιου Κοινοβούλιου 
κατά την 1η Μαρτ. 1823 (The Annual Register, London: Balwdin, Gradock & 
Joy, 1824, σ. 231). Γνωρίζουμε πως το Νοσοκομείο ανακαινίστηκε το 1817. Δια-
κρίνεται σε φωτογραφία της περιοχής του 1855 (δημοσιευμένη από τον Κονόμο, 
Ζάκυνθος 500 Χρόνια, τόμ. Α, Καστρόλοφος και Αιγιαλός, σ. 217, ως «του Ανα-
στασίου Σάρτζιντ», αν και με ευδιάκριτη υπογραφή “G[iovanni]. Schranz Photo” 
– προφανώς του Μαλτέζου καλλιτέχνη που πέρασε από τη Ζάκυνθο και την ζω-
γράφισε). Η ίδια ως «των μέσων του 19ου αι.» από τον Διον. Α. Ζήβα, Η Αρχιτε-
κτονική της Ζακύνθου από τον ΙΣΤ΄ μέχρι τον ΙΘ΄ αιώνα, Αθήναι: Τεχνικόν Επι-
μελητήριον της Ελλάδος, 1979, σ. 29, εικ. 16, και λεπτομ. σ. 44, εικ. 49.  
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για αντίστοιχα στην ίδια τη Μητρόπολη του Λονδίνου.32 
Αν και δεν το καταγράφει, οι ταφές των συναδέλφων του Cars-

well πρέπει να έγιναν στη θέση του σημερινού υπαίθριου Δημοτι-
κού Θεάτρου, στην Οδό Φιλικών, όπου θάπτονταν οι κατώτεροι 
αξιωματικοί και οι απλοί στρατιώτες. Εκεί, σχεδόν απέναντι από τη 
θέση της Αγ. Αικατερίνης του Γρυπάρη, βρισκόταν ήδη νεκροτα-
φείο για τους απόρους Ζακυνθινούς και τους ξένους, κυρίως όσους 
μετέβαιναν προς ή επέστρεφαν από την Κρήτη. Με την έναρξη της 
Προστασίας (1815) η τοπική Κυβέρνηση ίδρυσε παραπλεύρως άλ-
λο νεκροταφείο για τους απλούς στρατιώτες και κατώτερους αξιω-
ματικούς. Στα γνωστά μας «Εγγλέζικα Μνήματα» (# Εικ. 8),33 πα-
ραπλεύρως του Άη Γιάννη «στον Τράφο»,34 κατά το βόρειο άκρο 
της Χώρας, γίνονταν ταφές μελών της Βρετανικής παροικίας, προ-
ξένων, εμπόρων και ανώτερων αξιωματικών της φρουράς και με-
λών της οικογενείας τους, Προτεσταντών στο δόγμα.35 Το νεκροτα-
                                                                                                 

32. Ο André Grasset de Saint-Sauveur στο γνωστό του ταξιδιωτικό και περι-
ηγητικό κείμενο, όταν περιγράφει αναλυτικά την Ζάκυνθο, δίνει με όντως με-
λανά χρώματα την ανάμνησή του για ό,τι αποκαλεί “l’hôpital militaire” (στρα-
τιωτικό νοσοκομείο), αν και αναμφίβολα αυτό είναι το παλαιό γενικό νοσοκο-
μείο, ίσως υπό προσωρινή στρατιωτική διαχείριση, όταν το επισκέφθηκε (Voy-
age historique, littéraire et pittoresque dans les îsles et possessions ci-devant 
vénitiennes du Levant.., Paris: chez Tavernier, AN VIII [1800], σ. 198–9). Α-
ντίστοιχα, επί Προστασίας ο Robert Curzon είναι επικριτικός, λέγοντας ότι «το 
Πολιτικό Νοσοκομείο, ένα άσυλο απόρων και το νοσοκομείο των εκθέτων (Civil 
Hospital, an asylum for the poor and the Foundling Hospital), είναι ένα κτήριο 
που μοιάζει ακάθαρτο» (New Monthly Magazine 86/2 [1849], σσ. 105[–12]). Το 
εκθετοτροφείο αυτό φαίνεται πως ήταν σκανδαλωδώς διοικούμενο, καθώς το 
1859 τα έξοδά του έφταναν σε £ 2.282, το 1/3 των όλων δημοτικών εξόδων 
(“Foundling Hospitals”, The Lancet, 2, 24 Δεκ. 1859, σσ. 651–2). 

33. Ευχαριστώ τον πάντα πρόθυμο εραστή της φωτογραφίας κύριο Αντώνιο 
Σ. Αγαλιανό, εκπαιδευτικό, για την ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας 9. 

34. Ο ναός του Άη Γιάννη στον Τράφο κατέπεσε με τους σεισμούς του 
1953, αλλά σώζεται ικανό μέρος της τειχοποιίας του και η κόγχη του ιερού. Βλ. 
και Ντίνος Κονόμος, Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο, Αθήνα: Μιχα-
λάς, 1967, σ. 66. Πλέον στην κατοχή ιδιώτη. 

35 Βλ. αναλυτικά Ζώης, Λεξικόν, τ. Α/2, σσ. 470–1, λ. «Νεκροταφείον». Τα 
έργα για το σύγχρονό μας Δημοτικό Θέατρο δρομολογήθηκαν τη δεκαετία του 
1960, οπότε και εξαλείφθηκαν τα όποια ίχνη των νεκροταφείων του Ψηλώματος. 
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φείο αυτό σώζεται ως τις μέρες μας, με άλλα μνημεία σε καλύτερη 
και άλλα σε χειρότερη κατάσταση. Εκεί έχουν μεταφερθεί από το 
1932 και οστά και όσα μνημεία ήταν δυνατό από τα άλλα του Ψη-
λώματος, κατά πρωτοβουλία του τότε υποπροξένου J. H. Sargint 
της γνωστής αγγλοζακυνθινής οικογένειας, ενώ τα οικόπεδα των 
νεκροταφείων αυτών παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ζακυνθίων.36  

Στα «Εγγλέζικα Μνήματα» πρέπει να ενταφιάστηκε και ο Αντι-
συνταγματάρχης Wright, αν και ο τάφος του δεν έχει εντοπιστεί. 
Σώζεται ακόμα το μνημείο του Hector Munroe, Υπασπιστή (Adju-
tant Lieut.) στο 90ο Σύνταγμα που πέθανε την 3 Αυγ. 1828, 34 ε-
τών. Έχει καταγραφεί η ταφή του χειρούργου του Συντάγματος 
Luke Whitney, 5 Ιαν. 1825, 37 ετών, αλλά, το πιθανότερο, είναι να 
μην σώζεται το αντίστοιχο μνημείο.37  
                                                                                                 

36. Για τον τόπο μνήμης αυτό βλ. την περιγραφή εποχής του W. Goodison (A 
historical and topographical essay, σσ. 184–5): «Μια χούφτα γης που γειτνιάζει 
με μια από τις εκκλησίες στο νότιο άκρο της πόλης, είναι από καιρό γνωστή ως το 
αγγλικό νεκροταφείο: έχει αγοραστεί και τα έξοδα αποπληρώθηκαν από εισφορές 
προξένων, εμπόρων και των άλλων Άγγλων παρεπιδημούντων και επισκεπτόμενων 
τη Ζάκυνθο. Βρίσκεται πάνω σε μία πλαγιά στη μία πλευρά μιας βαθιάς χαράδρας 
και σκιάζεται από κυπαρίσσια και άλλα δέντρα. Η εντυπωσιακά σκοτεινή εμφάνιση 
αυτού του καθαγιασμένο τόπου έχει προσελκύσει την προσοχή των ξένων και σε 
μια βρετανική αγκάλη ήταν καλά υπολογισμένο να διεγείρει τη συμπάθεια που ο-
φείλεται στους άτυχους συμπατριώτες μας, οι οποίοι, όσο κι αν είναι καταδικασμέ-
νοι να αναλύονται σε απόσταση από τους φίλους και τα σπίτια τους, είναι παρήγο-
ρο να πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να βρουν τόσο γλυκό και καθαγιασμένο σημείο, 
όπου τα λείψανά τους να μπορούν να αναπαυτούν ήσυχα μαζί [...]». 

37. Καταλόγους με όσες ευδιάκριτες ονομασίες ταφών σώζονταν κατά τη 
μεταφορά των νεκροταφείων από την Οδό του Ψηλώματος (αρχικά «Νέα Ρού-
γα», σημ. Οδός Φιλικών) σε εκείνο στον Άη Γιάννη αλλά και από το τελευταίο 
έχει δημοσιεύσει ο J. J. Keevil, “Names on tombstones at Zante, Ionian Sea, 
including Sergt. Ames O’Connor, 1850, D. Hogan, 1861, I. Foley, 1855, Denis 
Reardon”, The Genealogists’ Μagazine 7/1 (March 1935), σσ. 19–21, κατά 
πληροφορίες του υποπρόξενου Sargint. Η μεταφορά των μνημείων έλαβε χώρα 
τον Ιανουάριο του 1932, ενώ τον ίδιο και τον προηγούμενο μήνα συντάχθηκαν 
οι καταγραφές. Όμως ήδη το έτος 1914 ο Arthur F. G. Leveson Gower είχε 
προβεί σε μία εξαντλητική καταγραφή όλων των μνημείων και των αντίστοιχων 
επιγραφών τόσο του Νεκροταφείου στον Αγ. Ιωάννη (English Cemetery), όσο 
και των άλλων δύο Νεκροταφείων στο Ψήλωμα, Προτεσταντικού και Καθο-
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Σχετικά με τα αίτια θανάτου ο ίδιος ο αποστολέας είναι ασα-
φής, κατονομάζοντας μόνο ένα ως «επιθετικό πυρετό» (ragen 
feaver, leg. raging fever), (στ. 1r/23), που έθεσε τέρμα στη ζωή του 
άτυχου ζευγαριού. Περισσότερο διαφωτιστικός είναι ο John Davy 
στο αρκετά πλούσιο για τα Ιόνια των 1823–24 σύγγραμμά του. Ο 
Ασκληπιάδης αυτός θεωρεί την ελονοσία ως την κύρια μάστιγα 
των Νησιών λόγω του κλίματος. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα το 
έτος 1824 καταγράφει 67 θανάτους από πυρετούς, 34 από άλλες 
ασθένειες, το σύνολο 101, σε δύναμη περ. 3.313 ανδρών.38 Με τις 
ιατρικές του γνώσεις περιγράφει τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις 
των πυρετών στον ανθρώπινο οργανισμό. Τους πυρετούς των Ιονί-
ων νησιών θεωρεί ότι άνηκαν στον τύπο του «διαρκούς πυρετού» 
(continued fever).39 Οίκοθεν νοείται πως οι όροι που χρησιμοποιεί ο 
Davy ανταποκρίνονται στην ιατρική και διαγνωστική του 19ου αι. 
Έκτοτε η ορολογία έχει μεταβληθεί και ο πυρετός δεν αποτελεί από 
μόνος του διαγνωστικό όρο. 

Βέβαια δεν έλειπαν και οι αυτοκτονίες. Και πάλι ο Davy μετα-
φέρει πληροφορίες του χειρούργου του Συντάγματος McArthur σε 
επιστολή της 18 Μαϊ. 1825 που μιλά για τρεις απόπειρες με κατά-
ποση δηλητηριωδών οινοπνευματωδών ουσιών, δύο από τις οποίες 
υπήρξαν μοιραίες.40 

Ειδικά για τη Ζάκυνθο σε παλαιότερη αναφορά (1814) οι θάνα-
τοι από πυρετό έφταναν το 1:3 «ένα ποσοστό τόσο υψηλό όσο η χει-

                                                                                                                                                                                                                                              

λικού, αλλά και των νεοτέρων ταφών στο Κεντρικό Νεκροταφείο (μετά το 
1871). Αυτές εκδόθηκαν ως “Monumental Inscriptions in the English Cemetery 
in Zante”, Miscellanea Genealogica et Heraldica 5 (1914), σσ. 19–27.  

38. J. Davy, Notes and observations on the Ionian Islands and Malta: with 
some remarks on Constantinople and Turkey, and on the system of quarantine 
as at present conducted, London: Smith, Elder & co., 1842, τόμ. 2, σ. 220 στο 
ειδ. κεφ. Χ: «Περί Ελονοσίας και Πυρετών», σσ. 218–61. Γενικότερου ενδια-
φέροντος για τη Ζάκυνθο είναι και τα κεφ. κεφ. IIa, VIII, σσ. 32–8, 155–93, 
αντίστοιχα. Πβλ. και το αντίστοιχο κεφ. περί πυρετών στο ibidem, On some of 
the more Important Diseases of the Army, σσ. 17–65. 

39. Davy, On some of the more Important Diseases of the Army, σ. 39–41. 
40. Davy, On some of the more Important Diseases of the Army, σ. 405. 
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ρότερη περιγραφή του κίτρινου πυρετού στις Δυτικές Ινδίες».41 Ακό-
μα, από επίσημη στατιστική που παρουσιάστηκε στο Βρετανικό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις ασθένειες, τη θνησιμότητα και την ανι-
κανότητα στις τάξεις του στρατεύματος, γνωρίζουμε πως το έτος 
1824 σε δύναμη 509 ανδρών σημειώθηκαν 16 θάνατοι (31 τοις χι-
λίοις). Ως αίτια θανάτου καταγράφονται και πάλι κυρίως πυρετοί.42 
Η στατιστική επισημαίνει τις άσχημες συνθήκες στρατωνισμού της 
δυνάμεως της Ζακύνθου, κυρίως στο Κάστρο, χωρίς δάπεδο και υ-
αλοπίνακες που βελτιώθηκαν μόλις μετά το 1836. Ουσιαστικά οι 
άσχημες συνθήκες αυτές θα συμβάλλουν στη θνησιμότητα του 
στρατεύματος έως και τουλάχιστον τη Βικτωριανή εποχή.43 Στην 
αναφορά του 1814 καταγράφεται και μικρότερος στρατώνας για 
περίπου 50 άτομα που βρισκόταν στη Χώρα (παραθαλάσσια πόλη). 
Επίσης, διώροφο στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο διέθετε καλύ-
τερες συνθήκες από τον στρατώνα.44  
                                                                                                 

41. J. R. Martin («Letter from – dat. 28th Aug. 1839» in: Second Report of 
committee from the Fever Hospital and Municipal Improvements, Appendix, 
Calcutta: Bishop’s College Press, 1848, σσ. 8–10, εδώ σ. 9): «Σε ολόκληρη την 
Ιόνια διοικητική επικράτεια ο πυρετός είναι η πιο μοιραία και κρατούσα ασθέ-
νεια, με τα ποσοστά θανάτου έναντι των εισαγωγών στα νοσοκομεία να είναι πο-
λύ υψηλά σε όλα τα νησιά, και στο νησί της Ζακύνθου το 1814 ήταν 1 προς 3 “ό-
ντας τόσο υψηλό ποσοστό όσο η χειρότερη περιγραφή του κίτρινου πυρετού στις 
Δυτικές Ινδίες”» [παράθεμα από τα Statistical Reports 1839. Βλ. σημ. 30]. 

42. Αλλά και ασθένειες του πνεύμονα, του ύπατος, του στομάχου και των ε-
ντέρων, του εγκεφάλου, υδρωπικία και άλλες. Βλ. Statistical Reports of the Sick-
ness, Mortality and Invaliding among the Troops in the United Kingdom, the 
Mediterranean and British America … Presented to both Houses of Parliament by 
Command of Her Majesty, London: W. Clowes and Sons, 1839, σσ. 50–2. 

43. Βλ. το πορίσματα της επιτροπής υπό τον Sidney Herbert για τους κανο-
νισμούς που επηρέαζαν τις συνθήκες υγιεινής του στρατού που δημοσιεύθηκαν 
ως: Sidney Herbert et all., Report of the Commissioners appointed to inquire 
into the regulations affecting the sanitary condition of the army, the organiza-
tion of military hospitals, and the treatment of the sick and wounded, Presented 
to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London: G. E. Eyre 
and W. Spottiswoode, 1858. 

44. Ο Αρχιδούκας Ludwig Salvator (ΖΑΝΤΕ, τόμ. 2, μτφρ. Ακτύπη) βλέπει 
περ. το 1900 ό,τι έχει απομείνει από τον στρατώνα του Κάστρου (σ. 92), καθώς 
και το εκεί γήπεδο των αξιωματικών, αλλά και το κάποτε νοσοκομείο (σ. 95). 
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Μετά την πένθιμη αυτή καταγραφή, ίσως και για να αλλάξει ε-
ντελώς διάθεση, ο Carswell αλλάζει θέμα και απευθύνει με σύ-
ντομο αλλά οξύ τρόπο παράπονα προς την αδερφή του. Τον λυπεί 
το γεγονός ότι πέντε χρόνια τώρα οι αδερφοί του δεν βρήκαν «μι-
σής πέννας χαρτί» για να του γράψουν. Αντίθετα, εκείνη του έδει-
χνε την αδελφική της αγάπη (στίχ. 1v/6–22). Τα πέντε χρόνια αυτά 
αντιστοιχούν στο διάστημα που το Σύνταγμα έχει αφήσει τη Βρε-
τανία για το εξωτερικό.45 Εξαιρεί από τα παράπονά του τον αδελφό 
του William για λόγους που δεν καταγράφει (στίχ. 1v/16–8). Το ξέ-
σπασμα αυτό τον κάνει να ζητήσει από τη Martha να μη δείξει το 
γράμμα στον καθένα (στίχ. 1v/23–4). Αυτό δηλώνει έναν καθώς 
πρέπει χαρακτήρα που τηρεί τα προσχήματα και δεν θέλει να εκτί-
θεται. Και παρακάτω βέβαια, όταν απευθύνεται στην Isabella, το 
γράμμα θα γίνει ακόμα πιο προσωπικό. Ομοίως, συγκινείται από το 
ενδιαφέρον του εξάδελφού του Andrew Logan προς τον οποίο, αν 
και δεν στέλνει απ’ ευθείας γράμμα, στέλνει θερμά σεβάσματα 
(στίχ. 2r/5–9). Αυτό τον κάνει να σκεφτεί και πάλι εκείνους που θα 
έπρεπε να τον έχουν κατά νου. (στίχ. 2r/ 9–12). 

Όταν παραπάνω λέει στην αδελφή του πως ανά πάσα ώρα θα 
αναχωρούσαν για τα Κύθηρα (στίχ. 2r/3–5), πιθανότατα η αποστο-
λή έκτακτης δυνάμεως είχε να κάνει με τις βιαιοπραγίες εναντίον 
Τούρκων προσφύγων, που κατέφυγαν στο νησί μετά την πτώση της 
Μονεμβασίας το Σεπτέμβρη του 1821. Με δόλο και οι 41 αποβιβά-
στηκαν και σφαγιάστηκαν. Πέντε πρωταίτιοι και εδώ, όπως και στη 
Ζάκυνθο, τιμωρήθηκαν με θανατική ποινή.46 Παρά ταύτα, δεν υ-
πάρχει καταγραφή για αποστολή ιδιαίτερου σώματος στο νησί στις 
                                                                                                                                                                                                                                              

Αναφέρει επίσης στρατιωτικό κτήριο κατά το βόρειο άκρο της πόλης, πιθανό-
τατα το ίδιο της Βρετανικής περιόδου, στα άλλοτε κτήρια της Σάντα Μαρία (σ. 
18), για το οποίο βλ. παραπάνω σημ. 28. 

45. Οπ.π. Delavoye, Records, σ. 83. 
46. Waddington, A Visit to Greece, σσ. 195–7. Το χώρο του περιστατικού 

δίνει ο Pouqueville ως “villagio di Kavana” (Storia della rigenerazione della 
Grecia, σ. 405). Πρέπει να είναι το χωριό Καραβάς. Ο Waddington κάνει λόγο 
για πέντε καταδίκες, όπως και ο Γάλλος ιστορικός, ενώ ο Πρόξενος Green, όταν 
αναφέρεται στα εξοργιστικά γεγονότα των Κυθήρων (“Cerigo outrage”) για δύο 
(Επιστολή της 9ης Νοε. 1821, Sketches of the War in Greece, σσ. 79–80). 
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πηγές της εποχής. 
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνει το λόγο με χαιρετισμούς προς 

τον αδελφό του William, την αδελφή του Elisabeth, το γιο της Mar-
tha David – κατά πάσα πιθανότητα ο σύζυγός της είναι νεκρός – 
και σε φίλους και «όσους απλά εύχονταν» για αυτόν (στίχ. 2r/13–5). 
Mετά από στερεότυπο για αλληλογραφία της εποχής τέλος, υπο-
γράφει απλά με το όνομά του (στίχ. 2r/15–7). Στο αντίστοιχο ση-
μείο προς την Ισαβέλλα, επίσης μετά από στερεότυπο τέλος, υπο-
γράφει πλήρως, όχι μόνο με το όνομα, αλλά και με το βαθμό και το 
σώμα, όπου υπηρετούσε (στίχ. 2v/12–3 # Εικ. 6α). 

Σε ένα σύντομο υστερόγραφο αναφέρει πως σχεδόν ξέχασε τη 
γραία μητέρα του. Επίσης, πως είχε ζητήσει από την αδελφή του να 
ψάξει για σύζυγο για αυτόν. Αν κατανοώ καλά, συνεχίζει με ένα 
πείραγμα, λέγοντας πως ελπίζει να μην ψάχνει και για την ίδια, ό-
ντας γριά γυναίκα στα πενήντα, ενώ για τον εαυτό του θα το κάνει 
ο ίδιος (στίχ. 2r/18–22).  

Και πράγματι, από το σημείο αυτό και στη συνέχεια απευθύνει 
το λόγο σε ένα άλλο πρόσωπο που ονομάζει Isabella, χωρίς άλλα 
γνωστά στοιχεία (στίχ. 2r/23–2v/16). Έχει επηρεαστεί προφανώς 
από την παραμονή του στη Μάλτα και το Ιόνιο, μιας και το πιθανό-
τερο η αγαπημένη αυτή να ονομαζόταν στην πατρίδα της 
Elizabeth.47 Το ύφος του αλλάζει και γίνεται αναμφίβολα τρυφερό 
και γλυκό, αλλά πάντα κόσμιο. Σε ένα μόνο σημείο εκδηλώνει τον 
ψυχισμό του, λέγοντας πως «το κάλλος είναι δικαίως ανθός που 
μαραίνεται»: μπορεί κανείς να μη μπορεί να μπει στον προσωπικό 
της χώρο (το «εποπτείο» της, όπως το ονομάζει), αλλά αν το Σύν-
ταγμά του ήταν πίσω στην πατρίδα, ούτε όλοι οι αστυνομικοί του 
Paisley δεν θα τους συγκρατούσαν. Αμέσως, για να παραμείνει ε-
ντός του decorum της εποχής, σπεύδει να ζητήσει «ταπεινά συγ-
γνώμη για το ελεύθερο που πήρε» (στίχ. 2r/31–2v/2).  

Να σημειωθεί πως η παροιμιώδης έκφραση που χρησιμοποιεί, 
                                                                                                 

47. Εάν δεν υπήρχε η αναφορά ότι ακόμα ψάχνει για γυναίκα (στίχ. 2r/ 19–
22), είναι αρκετά δελεαστική η ταύτιση με τους Elizabeth Smith και John Car-
swell, soldier, που ο γάμος τους καταγράφεται στις 25 Ιουλ. 1798 (Edinburgh 
Marriage Register, σ. 724) 
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“Buttey* [leg. Beauty] is a faiding flow[e]r” («το κάλλος είναι αν-
θός που μαραίνεται») προέρχεται από το χωρίο Ησαΐα 28:1 κατά τη 
μετάφραση του Βασιλέως Ιακώβου (King James Version). Ενδια-
φέροντα είναι τα συμφραζόμενα του στίχου. Εκεί κατακρίνονται, 
όσοι βρίσκονται σε όρος ανάμεσα σε εύφορες κοιλάδες και τους 
καταβάλλει το κρασί. Δεν μπορεί να αποφύγει κανείς τη σύνδεση 
με τα λεγόμενα του Carswell παρακάτω για το κρασί (στίχ. 2v/4–
6), αλλά και με το όλο τοπίο της Ζακύνθου: το Κάστρο, όπου βρι-
σκόταν η φρουρά, να υψώνεται πάνω από τον Κάμπο του Νησιού 
με τα λιοστάσια και κυρίως τα αμπέλια και τις σταφίδες. Είχε κάτι 
τέτοιο, άραγε, υπ’ όψιν του ο θρήσκος αποστολέας μας, όταν έ-
γραφε; Δεν το βρίσκω απίθανο. 

Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ξεκινώντας της λέει 
πως τα λόγια της είναι ικανά να λιώσουν χιόνι (στ. 2r/23–4). Είναι 
εδώ που φαίνεται η νοσταλγία του Σκώτου που βρίσκεται στην κά-
ψα της Μεσογείου, γράφοντας τέλη Σεπτέμβρη. Όπως αυτός ο νό-
στος φαίνεται και παρακάτω που της λέει πως θα πιει στην υγεία τη 
δική της και της αδελφής του με καλό μαύρο κρασί. Αυτό αρέσει 
τόσο σε εμάς τους Ζακυνθινούς, ενώ εκείνος θα προτιμούσε να έ-
πινε καλό παλιό ουίσκι από τα Υψίπεδα, το τότε δυσεύρετο και 
σήμερα τόσο διαδεδομένο Highlands Whiskey (στίχ. 2v/4–6).48 Και 
πάλι νοσταλγός είναι στο υστερόγραφο (στίχ. 2v/14–6), όπου πλη-
ροφορεί την Isabella πως μόλις είχε τελειώσει το γράμμα κι ένας 
κεραυνός έκαιγε ένα σπίτι κοντά στους στρατώνες, θυμίζοντας του 
τζάκι που κάπνιζε: η Ζάκυνθος έχει σπανιότατα χιόνι, ενώ τότε σί-
γουρα δεν είχε χτιστά τζάκια.49 Αντίθετα η πατρίδα του η Σκωτία 
                                                                                                 

48. Στα λεγόμενα του Σκώτου πρβλ. τον Ζακυνθινό Δημήτριο Κοριατόπου-
λο (ΕΓΩ), ο οποίος τόσες φορές μνημονεύει επαινετικά τα κρασιά της Ζακύν-
θου, ανάμεσά τους και το μαύρο, που αν και «καλό» για τον Carswell, δεν τον 
ικανοποιεί αρκετά (ε.π. «Νηό», Απ’ όσα θυμούμαι, p.m. εκδ. Αθήνα, 1999, σσ. 
132–4). Ευχαριστώ θερμά τον σεβαστό κύριο Σπυρίδωνα Δ. Κοριατόπουλο για 
την εξασφάλιση της παραπομπής. 

49. Βλ. την έκπληξη του ξένου επισκέπτη (The United Service Magazine 37 
[1841], σσ. 397–401, εδώ, σσ. 397–8) για τα σπίτια της Ζακύνθου κατά την 
επίσκεψή του το 1841: “no fire places, although, Heaven knows, they are suffi-
ciently required in the winter”. 
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έχει άφθονο χιόνι και αντίστοιχα τζάκια. Και φυσικά είναι νοσταλ-
γός, όταν της λέει πως είναι πιο τυχερή από εκείνον, αφού αν ζη-
τούσε από την αδελφή του να της δείξει το σπίτι του, θα μπορούσε 
να το δει (στίχ. 2r/28–32), ενώ εκείνος όχι, Το ίδιο συμβαίνει όταν 
αναφέρεται στην αγαπημένη του πόλη του ως το «γλυκό Paisley» 
(“sut* Paisley”, στ. 2r/37). 

Και η μόνη ελληνική, λαογραφική θα λέγαμε, νότα: για να της 
παραμυθήσει την απόσταση, της υποδεικνύει το ελληνικό έθιμο οι 
γυναίκες να μην συναντούν από κοντά τους άντρες μέχρι να τους 
παντρευτούν. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και εκείνοι (στίχ. 2r/27–
8). Είναι η εποχή που η Ελλάδα και τα ήθη και έθιμά της γενικότε-
ρα, και το Ιόνιο και η Ζάκυνθος ειδικότερα, κεντρίζουν το ενδια-
φέρον περιηγητών. Την απομόνωση της Ελληνίδας θα παραστή-
σουν επικριτικά περιηγητές που επισκέφθηκαν τη Ζάκυνθο, όπως ο 
William Goodison και ο Bernhard Schmidt.50 Άλλες αναφορές στον 
τόπο και τα έθιμά του δεν υπάρχουν. Ίσως αυτό να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι σχέσεις φρουράς και κατοίκων είναι ακόμα, αν όχι 
τεταμένες, τουλάχιστον σε απόσταση. Αν και οι ανώτερες τάξεις 
έρχονταν σε επαφή με στρατιωτικούς, κυρίως τους ανώτερους, η 
φρουρά δεν το κατόρθωσε ουσιαστικά παρά μόνο όταν αναγκα-
στικά εγκατέλειψε το Κάστρο με τον μεγάλο σεισμό της 18 Οκτ. 
του 1841 («σεισμός του Αγίου Λουκά»).51 Για το λόγο πιθανόν αυ-
                                                                                                 

50. Goodison, A Ηistorical and Τopographical Εssay, σσ. 186–7, 210. Αντί-
στοιχες οι διαπιστώσεις κατά τα έτη 1861–3 του Βερνάρδου Σμιτ, Η νήσος Ζά-
κυνθος: Εντυπώσεις και εμπειρίες, μτφρ. Σπύρος Α. Κάπαρης - Πλανύτερος, 
Αθήνα: εκδ. «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού», σσ. 184–7 (Γερμ. πρωτότ. 
Die Insel Zakynthos: Erlebtes und Erforschtes, Freiburg: Friedrich Ernst 
Fehsenfeld, 1899). 

51. Στο The United Service Magazine 37, σ. 399, ο εκεί επισκέπτης της Ζα-
κύνθου σημειώνει πως ο σεισμός του 1841 έδωσε την ευκαιρία για την ουσια-
στική έναρξη των σχέσεων μεταξύ φρουράς και κατοίκων, κάτι που διαφορετι-
κά θα ήταν αδύνατο. Για χρόνια δεν υπήρχε διάθεση για κοινωνικότητες μεταξύ 
τους, εν μέρει λόγω τοπικών αιτίων και κυρίως λόγω διαφοράς εθίμων και ω-
ραρίου. Να σημειωθεί πως η μετεγκατάσταση αυτή ήταν προσωρινή, γιατί το 
Κάστρο παρέμεινε η έδρα της Φρουράς μέχρι το τέλος της Προστασίας. Σχετι-
κά με την επιφυλακτικότητα των ντόπιων να προστεθεί πως ακόμα και σήμερα 
δίνεται έμφαση στα μέτρα των Βρετανών και παραβλέπεται η αυστηρότητα που 
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τό και οι Κυριακές του Carswell δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον 
(στίχ. 2v/8–10). Ως Σκώτος Προτεστάντης και όχι Ιρλανδός Κα-
θολικός ή Άγγλος, μέλος της Εκκλησίας της Αγγλίας, ακόμα και η 
επιτέλεση των θρησκευτικών του καθηκόντων θα ήταν αδύνατη 
στη Ζάκυνθο του 1824 που δεν διέθετε τον κατάλληλο χώρο.52 

Ο Σκώτος δεκανέας ευελπιστούσε σε δύο χρόνια από τη σύντα-
ξη της επιστολής να πίνει το ουίσκι του με την αγαπημένη του Ισα-
βέλλα. Αν παρέμεινε με το υπόλοιπο Σύνταγμα και δεν είχε την τύ-
χη των συναδέλφων του, αυτό δεν συνέβη. Το 90ο Σύνταγμα έμελε 
να μείνει στο Ιόνιο για έξι ακόμα χρόνια, μέχρι το 1830, οπότε και 
επέστρεψε στο Εδιμβούργο, χωρίς άλλα έκτακτα μέτρα ή έκτροπα. 

                                                                                                                                                                                                                                              

απαιτούσε η εποχή. Πρέπει να παραδεχτούμε, όμως, πως οι Βρετανοί δεν ήταν 
αυστηροί μόνο με το ντόπιο στοιχείο. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό πειθαρ-
χίας που έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο το 1812 καταγράφει ο G. Rob. Gleig (Chel-
sea Hospital and its Tradition, τόμ. 3, London: R. Bentley, 1838, σσ. 87–97). 
Εκεί o γρεναδιέρος Jem Corns, σε κατάσταση ημιμέθης, προκάλεσε αρχικά με 
προτεταμένη ξιφολόγχη και κατόπιν με γυμνές γροθιές τον αξιωματικό του –
που δεν κατονομάζεται– και για το λόγo αυτό καταδικάστηκε για ανταρσία. Ε-
πειδή δεν υπήρχε αρχή που να επιβάλει την ποινή, αυτή πρώτα εγκρίθηκε από 
τον Πρίγκιπα Αντιβασιλέα και κατόπιν επιβλήθηκε στον ένοχο που την αποδέ-
χτηκε στωικά. Ο αξιωματικός, αν και «ωχρός σαν νεκρός» (“death pale”) «δεν 
έχυσε ούτε ένα δάκρυ» (“he shed no tear”). Και όλα αυτά στην πραγματικότητα 
για μια λογομαχία. 

52. Για την έλλειψη Προτεσταντικού καθαγιασμένου χώρου λατρείας στη 
Ζάκυνθο βλ. τις παρατηρήσεις του ανώνυμου επισκέπτη της κατά το 1841 που 
καταγράφει πως οι ακολουθίες της Κυριακής γίνονταν σε χώρο του Νοσοκο-
μείου (The United Service Magazine 38, σ. 387). Στο νησί είχε δράσει από την 
1 Απρ. 1819 ο μισσιονάριος της Βιβλικής Εταιρείας Isaac Lowndes, Σκώτος 
πρεσβυτεριανός, που από το επόμενο έτος κήρυττε κατά τα Σάββατα στο Πα-
ρεκκλήσιο της Φρουράς (με συμμετοχή 300 περ. ατόμων, κατά ισχυρισμό του). 
Όμως από τον Οκτ. 1822 είχε μεταβεί στην Κέρκυρα (Evangelical Magazine & 
Missionary Chronicle 11 [1833], σ. 219). Το διάστημα 1827–34 έδρασε και ο 
Μεθοδιστής (Wesleyan) Walter Oke Croggan που πρόσφερε πολλά και στη 
φρουρά (R. Burgess, Greece and the Levant, or, Diary of a summer's excursion in 
1834, τόμ. 1, London: Longman, σσ. 121–2). Και των δύο οι σύζυγοι, Elizabeth 
Lowndes και Mary Croggan, είναι θαμμένες στο Αγγλικό Νεκροταφείο (“Monu-
mental Inscriptions in the English Cemetery in Zante”, σ. 21. Βλ. τα μνημεία τους 
στην # Εικ. 9). 
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Κατά το μεγαλύτερο διάστημα επικεφαλής ήταν ο Αντισυνταγμα-
τάρχης Sir Frederick Stovin, KCB.53 Ας σημειωθεί πως ο ίδιος είχε 
διαχειριστεί ως Τοποτηρητής (Resident) με επιτυχία την κρίση 
στην Αγία Μαύρα (Λευκάδα).54 Στα αρχεία του Συντάγματος μάλι-
στα λέγεται ότι οι στρατιώτες του Συντάγματος εγκατέλειψαν τα 
ήρεμα Νησιά με γενική απογοήτευση.55 Το κλίμα θα παρέμενε ου-
σιαστικά αδιατάρακτο μέχρι και τις δύο στάσεις της Κεφαλονιάς 
των ετών 1848, («του Σταυρού») και 1849 («της Σκάλας»)56.  

Οι τελευταίοι Βρετανοί στρατιώτες θα αποχωρήσουν από τα 
Ιόνια στις 2 Ιουν. 1864 ως συνέπεια της Συνθήκης της 29ης Μαρτί-
ου του ίδιου έτους (πρβλ. # Εικ. 11). Μακρινή ανάμνησή τους στη 
Ζάκυνθο το μικρό Νεκροταφείο, τα «Εγγλέζικα Μνήματα», όπου 
βρίσκονται θαμμένοι και σύντροφοι του δεκανέα από το Paisley 
της Σκωτίας John Carswell, χτυπημένοι όχι από εχθρικά βόλια, αλ-
λά από ασθένειες και λησμονιά. 

Η επιστολή που δημοσιεύεται εδώ, ίσως να μην συμβάλλει με 
νέες πληροφορίες στη ‘μείζονα ιστορία’ της Ζακύνθου. Επειδή ό-
μως καθρεφτίζει τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου που έζησε 
                                                                                                 

53. O κάποτε Τοποτηρητής (Resident) Κεφαλονιάς Napier μνημονεύει τη 
στάση του Τοποτηρητή Ζακύνθου F. Stovin ως θετική, αντίθετη από εκείνη του 
Ανθαρμοστή Adam. Βλ. Charles - James Napier, Sir- The Colonies: Treating of 
Their Value Generally; of the Ionian Islands in Particular ... the Strictures on 
the Administration of Sir Frederick Adam, London: T. & W. Boone, 1833, σ. 
96: «Ο Τοποτηρητής Sir F. Stovin, συμπεριφέρθηκε με τόση ανεκτικότητα έναντι 
στους στασιαστές, με την ελπίδα να αποτρέψει την αιματοχυσία. Ο Sir F. Adam, 
που τότε ασκούσε τα καθήκοντα του λόρδου ύπατου αρμοστή, αντί να μεταβεί ο 
ίδιος προσωπικά στο σημείο, σοφά άφησε την καταστολή της στάσης στον Τοπο-
τηρητή, άνδρα με ξεκάθαρη σκέψη και αποφασιστικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω άλλη 
περίπτωση που η Εξοχότης να επέδειξε τόση σωφροσύνη!». Βέβαια είναι γνωστό 
από άλλες πηγές πως ο Adam μετέβη τελικά στη Ζάκυνθο. Προφανώς ο Stovin 
διαχειρίστηκε την κρίση αρχικά. 

54. Montgomery, History of the British colonies, σ. 309, όπου President leg. 
Resident. 

55. Delavoye, Records, σ. 86. 
56. Μιράντα Παξιμαδοπούλου - Σταυρινού, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας 

κατά τα έτη 1848 και 1849, εκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 
Αθήνα 1980. 
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στο Νησί ως ξένος, μπορεί να θεωρηθεί ως μια μικρή συμβολή 
στην ιστορική αναδόμηση της Βρετανικής Προστασίας των Ιονίων 
Νήσων, μια ακόμα ψηφίδα στην αποκατάσταση μιας εποχής που 
ακόμα συγκινεί και ενδιαφέρει τον ερευνητή, αλλά και παθιάζει το 
ευρύτερο κοινό της Ζακύνθου και των Ιονίων.  

Άλλωστε, η αναφορά στα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας της 
φρουράς από ασθένειες, έρχεται να προστεθεί στα σχετικά ντοκου-
μέντα της ιστορίας του κλάδου της υγείας. Η μελέτη της θεμελιώ-
δους αυτής πτυχής του βίου του ανθρώπου δεν φαίνεται να έχει βρει 
το πραγματικό ενδιαφέρον που της αντιστοιχεί από τους σχετικούς 
ερευνητές. Και όμως, όπως η εδώ ψηφίδα μαρτυρά, πηγές και υλικό 
είναι διαθέσιμο, ειδικά για την περίοδο της Προστασίας. Φαίνεται –
και είναι, στη φύση του ανθρώπου, θεμελιωμένο– πως το κοινό συ-
ναρπάζεται ακόμα με το πώς άνθρωπος στον άνθρωπο στερούσε τη 
ζωή. Το πώς του στεκόταν αρωγός σε καιρούς αγωνίας και ασθέ-
νειας, ποίοι ειδικοί ή και μη κινητοποιούνταν, το ποίοι χώροι αξιο-
ποιούνταν, τι μέτρα λαμβάνονταν, και τι συνέπεις και επακόλουθα ή 
και ακόμα, ακόμα [sic] προεκτάσεις μπορούσαν να λάβουν τα μέτρα 
αυτά, είναι θέματα που μάλλον αφορούν λίγους και ειδικούς. 

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτή, δεν ξέρω αν ποτέ ο ξενιτε-
μένος John Carswell επέστρεψε στο “γλυκό του Paisley”, και ακό-
μα περισσότερο αν απήλαυσε το “old Highlands whiskey” με την 
αγαπημένη του Isabella. Ξέρω ότι ο λόγος, τα παράπονα και οι 
ευαισθησίες του, αν και ομολογουμένως χωρίς την ίδια λεπτότητα, 
μοιάζουν σαν να γράφτηκαν σε κάποιο στρατώνα σαν σήμερα. 

Στη συλλογική μνήμη των μετά την Ένωση Ιονίων η Προστα-
σία συνήθως ανακαλείται ως περίοδος καταπίεσης και ανελευθερί-
ας.57 Τα γεγονότα στη Ζάκυνθο μετά που το Τουρκικό μπρίκι εξό-

                                                                                                 

57. Σύμφωνα με τις σπουδές Συλλογικής Μνήμης (Collective memory stud-
ies), τις οποίες κυρίως προώθησε ο Maurice Halbwachs,  μια κοινωνική ομάδα, 
εκτός από την επί μέρους ατομική μνήμη, διαθέτει επίσης και μια άλλου είδους 
μνήμη, ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνει ακριβώς στο κοινωνικό σύνολο. 
Με άλλα λόγια, κάποιος δεν χρειάζεται να έχει άμεσες παραστάσεις προκειμέ-
νου να δομήσει την προσωπική του κατανόηση του παρελθόντος. Το έργο του 
Halbwachs, που πέθανε στο Buchenwald (1945) όχι ως Ισραηλίτης, αλλά επει-
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κειλε στον Υψόλιθο και ό,τι επακολούθησε, διαδραμάτισαν πρω-
ταρχικό ρόλο σε αυτήν την μάλλον αρνητική ανάμνηση. Τεκμήρια 
όπως η επιστολή του John Carswell προς την αδελφή του Martha – 
και την αγαπημένη του Ιsabella – μας υποβοηθούν να επιδείξουμε 
μιαν άλλη παράμετρο εκείνων των χρόνων και να επιτρέψουμε μια 
περισσότερο ανθρώπινη και λιγότερο μονολιθική προσέγγιση του 
modus vivendi ντόπιων και ξένων, που μοιράζονταν τον ίδιο τόπο, 
κατά τους ίδιους χρόνους, υπό τους ίδιους κινδύνους και τις ίδιες 
αγωνίες. 

                                                                                                                                                                                                                                              

δή διαμαρτυρήθηκε για τη σύλληψη Ισραηλίτη συγγενή του, είναι περισσότερο 
γνωστό μέσω αγγλικών μεταφράσεων: On collective memory, (Chicago, The 
University of Chicago Press, 1992 [μτφρ. του L.A. Coser από: Les cadres so-
ciaux de la mémoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1952, αρχικά ως 
Les Travaux de L'Année Sociologique, Paris: F. Alcan, 1925. Περιλαμβάνει 
μτφρ. του συμπερασματικού κεφ. του: La Topographie légendaire des évan-
giles en terre sainte: étude de mémoire collective, Paris: Presses Universitaires 
de France, 1941]; – The collective memory, New York, Harper & Row Colo-
phon Books, 1980 [μτφρ. από: La mémoire collective, Paris: Presses Universi-
taires de France, 1950; εισαγ. του Mary Douglas, περιλαμβάνει μτφρ. του: ‘La 
mémoire collective chez les musiciens’, Revue philosophique 3–4 (1939)]. Τα 
βήματα του Halbwachs ακολούθησε πλειάδα ιστορικών. Γνωστό είναι το έργο 
του Pierre Nora, του οποίου οι “τόποι μνήμης”  (lieux de mémoire, αγγλ. 
“realms of Memory”) υπήρξαν καθοριστικής σημασίας. Υπήρξε αυτός που επι-
χειρηματολόγησε καθοριστικά, για το ότι συγκεκριμένοι χώροι (ε.π. το Βατερ-
λώ και η Τριπολιτζά), τεχνουργήματα (ε.π. η Μόνα Λίζα ή Τζιοκόντα και τα 
Ελγίνεια ή μάρμαρα του Παρθενώνα), ακόμα και πρόσωπα (ε.π. ο Βοναπάρτης 
ή και Μέγας Ναπολέων και ο καθ’ ημάς Λομβάρδος), διαμορφώνουν την κατα-
νόησή μας για το παρελθόν, η οποία δεν είναι ποτέ αντικειμενική και ως εκ 
τούτου επηρεάζεται πάντα από τη σχέση μας με τους τόπους μας αυτούς, ανά-
λογα με τη θέση μας στην κοινωνία. Ως “Les Lieux de mémoire” εκδόθηκαν 
πρώτα στο Gallimard μεταξύ 1984–1992 (αγγλ. μτφρ. “Realms of Memory” - 
Rethinking France: Les Lieux de mémoire [University of Chicago Press]: τόμ. 
1: The State, 1999; τομ. 2: Space, 2006; τόμ. 3: Legacies, 2009; τόμ. 4: Histo-
ries and Memories, 2010). 
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† solger = παραφθορά, όπ. στην αγγλ. ‡ thu = αρχ. τύπος β΄ πρ. όπ. στην αγγλ. 
Οι τύποι της σύγχρονης αγγλικής των βοηθ. ρημάτων can, could, do, did, 
would, should, με το αρν. μόριο not που πλέον ορθογραφούνται ως can’t, 
couldn’t, wouldn’t, shouldn’t και, don’t, didn’t, στα Scots της επιστολής απα-
ντώνται χωρίς απόστροφο: cant, dont κ.λπ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (SCOTS)  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΚΩΤΙΚΟΣ  
ΤΥΠΟΣ 

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΚΩΤΙΚΟΣ  
ΤΥΠΟΣ 

ΑΓΓΛΙΚΟΣ 

ain own manny many 
alloed allowed meen mean 
ar are mer mere 
ashure assure no know 
anny thing anything noed knew 
belive believe nother another 
boath both plishuere pleasure 
burried buried privets privats 
buttey beauty ragen(e raging 
carred cared receave receive 
cosen cosen recurred recured 
di[f]frent different reeds reads 
docter doctor roveing roving 
dos does sade said 
faier fire Scotchs Scotch 
feaver fever sergent sergeant 
feir fear sheen shown 
flowr flower shold should 
geves gives solger† soldier 
goot got strang strange 
gree [a]gree (upon) su[i]t sweet 
greves grieves tha they 
harted hearted then than 
hansom handsome ther there 
hoose house thu ‡ you 
hurt heart uwn own 
dide did verry very 
little littlle wush wish 
loven loved   
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1. Επιστολή, η εμπρόσθια όψη 

 

 

 

2. Επιστολή, η οπίσθια όψη 
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3. Επιστολή, 1r 
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4. Επιστολή, 1v 
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5. Επιστολή, 2r 
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6. Επιστολή, 2v (πρώτο μισό) 

 

6α. Η πλήρης υπογραφή του John Carswell (2v) 
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7. Τοπογραφικό Πόλεως Ζακύνθου περ. 1900, λεπομέρεια 
(Ludwig Salvator, Zante, τόμ. 2, χ.α.)  

 
 
 Psiloma strasse              Οδός Ψηλώματος (σημ. Οδός Φιλικών) 

 Englischer Friedhof      Αγγλικό Νεκροταφείο 

 Johanneskirche              I. N. Aγ. Ιωάννου («στον Τράφο») 
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8. “Εnglish Grave-Yard, at Zante: Engraved by [John] McGahey” 
(ca.1840, από αταύτιστη περιοδική έκδοση εποχής). 

Το Αγγλικό Νεκροταφείο, γνωστό ως Εγγλέζικα Μνήματα, δίπλα στον 
Άγ. Γιάννη στον Τράφο, σε χαρακτικό του John McGahey. Διακρίνονται 
δεξιά οι τάφοι των συζύγων των μισσιονάριων Isaac Lowndes και Walter 
Oke Croggan, Elizabeth Lowndes και Mary Croggan, αντίστοιχα. 



ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

286 

 

9. “Ionian Islands, Zante Bay,  
from a Scetch by M. A. Moriarty Master of H.M.S. Medea, 1844.  

Published according to Act of Parliament  
at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sept. 2nd 1846” 
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9α. Λεπτομέρεια της εικ. 10. 

 Castle                                  Φρούριο 

                                             Κοιμητήρια (στο Ψήλωμα) 

 Sanità*                                Υγειονομείο 

                                                    Ι.Ν. Santa Maria delle Grazzie 

                                              Νοσοκομείο 

                                             Ι.Ν. Αγίας Τριάδος 

 Barrack                               Στρατών 

 Gallows Hill                       Λόφος των Ικριωμάτων, όπου  
                                            ο Κλωβός (Gibbet) 

                                         Προφήτης Ηλίας 

* Sanità: Κτήρια υγειονομικών υπηρεσιών, περίπου στον ίδιο χώρο με το 
σύγχρονό μας Δημαρχείο, επί της Πλατείας Σολωμού. Δεν πρέπει να 
συγχέονται με το Lazaretto, Λοιμοκαθαρτήριο, εκτός Πόλεως (βλ. σχετι-
κά εικ. 10). 
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10. Ξυλογραφία με άποψη της Χώρας της Ζακύνθου, 
(Géographie générale, physique, politique et économique,                            
ed. Louis Grégoire, Paris: Garnier Frères, 1876, σ. 715). 

Στο μέσο περίπου της εικόνας το τριώροφο κτήριο της άλλοτε μονής της 
Santa Maria delle Grazie, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως στρατών. Το κα-
μπαναρίο της εκκλησίας της, δίπλα στον ίδιο το ναό, διακρίνεται αριστε-
ρά της εικόνας. Στην ίδια γραμμή με το κτήριο ο Αγ. Ιγνάτιος. Στο βάθος 
το ψηλό καμπαναρίο των Αγίων Πάντων και ακόμη πιο πέρα ο Αγ. Νι-
κόλαος του Μώλου με το δικό του πυραμυδωτό καμπαναρίο. 
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11. Βρετανοί στρατιώτες αποχωρούν:  
Το 31ο Σύνταγμα επιβιβάζεται στον Μώλο της Ζακύνθου για την Κριμέα,             

(Illustrated Times, 1855). 
Τα κτήρια αριστερά ανήκαν σε Τελωνείο (Ντουάνα) και Υγειονομείο 
(Σανιτά). Μεσολαβούν οι ναοί των Αγίων Πάντων και του Αγίου Νικο-
λάου του Μώλου με τα χαρακτηριστικά καμπαναρία τους, ενώ το επίμη-
κες κτήριο στο βάθος δεξιά είναι κατά πάσα πιθανότητα το Νοσοκομείο. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Οι Φίλοι του 
Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» με το άκου-
σμα του θανάτου του ιατρού Νικολάου Κονδυλάκη, ευεργε-
τήσαντος το σωματείον, συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και 
παμψηφεί απεφάσισε τα εξής: 

1ον. Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματεί-
ου εις την επιμνημόσυνον δέησιν. 

2ον. Να υποβληθούν τα συλλυπητήρια των μελών του 
σωματείου εις την οικογένειαν του μεταστάντος. 

3ον. Να αναγνωσθεί το παρόν Ψήφισμα κατά την επιμνη-
μόσυνον δέησιν και να δημοσιευθεί εις τον Τύπον της 
Ζακύνθου.  

4ον. Να συμπεριληφθεί το παρόν Ψήφισμα εις το περιοδι-
κόν του σωματείου ΙΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ. 

5ον. Να κατατεθεί αντί στεφάνου το ποσόν των πεντακο-
σίων (# € 500,00 #) Ευρώ εις το «Μουσείον Σολωμού 
και Επιφανών Ζακυνθίων». 

Ζάκυνθος, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Α. Λούντζης 

Ο Γενικός Γραμματεύς 

Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης 



 

 

 

Το Ψήφισμα της Ενώσεως των Επτανήσων με την Ελλάδα σε μονόφυλλο 
με τις υπογραφές των βουλευτών της ΙΓ΄ Ιονίου Βουλής  

(1863, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας). 



 

 

 

 

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

«ΙΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ» 

ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΟΥΜΕΡΤΑ 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 61, ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΑΘΗΝΑ 
ΣΕ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 

ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
«ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ» 

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ  
ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ» 

ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΛΜΑ 
ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Β. Δ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ 



 

 

 


