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Από την εποχή του Ομήρου καμία άλλη από τις ελλη-
νικές περιοχές δεν υμνήθηκε τόσο πολύ όσο το Ιόνιο 
πέλαγος και ιδιαίτερα τα νησιά Ιθάκη, και Κέρκυρα. 

Ίσως επειδή ο πολιτισμός τους ήταν περισσότερο καταφανής 
και ανεπτυγμένος.

Με το όνομα Ιόνια νησιά είναι γνωστά μόνο από τα τε-
λευταία χρόνια της Βενετοκρατίας, όταν ενωμένα και ως 
«Ιόνιο Κράτος» με έδρα την Κέρκυρα διετέλεσαν κάτω από 
την κυριαρχία των Γάλλων, των Ρωσοτούρκων, πάλι των Γάλ-
λων και τέλος των Άγγλων, μέχρι να ενταχθούν στο ελληνικό 
κράτος. Πριν από το «Ιόνιο Κράτος», κατά την προϊστορική 
και ιστορική εποχή, αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα το ένα από 
το άλλο, δεχόμενα διαφορετικές επιδράσεις.  Από τότε και 
μέχρι σήμερα ο πολιτισμός τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 
παρά τις κατά καιρούς βλέψεις ξένων κατακτητών. Τα Ιόνια 
νησιά είναι: Κέρκυρα, Παξοί, Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, 
Ζάκυνθος, Κύθηρα.

Βυζαντινοί χρόνοι
Κατά τους πρώτους Βυζαντινούς χρόνους τα Επτάνησα 

ήταν ενταγμένα στις διοικητικές δομές του Ανατολικού Ιλλυ-
ρικού κράτους και αργότερα εντάσσονται στην επαρχία Αχαῒας 
του ίδιου κράτους.

Η περίοδος μεταξύ 9ου και 11ου αιώνα είναι η σημαντικότερη 
περίοδος γιατί η εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσουν 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης βελτιώνει αισθητά την οικονομική 
και κοινωνική εξέλιξή τους.

Στις αρχές του 12ου αιώνα αρχίζει το ενδιαφέρον για τα νη-
σιά των Ενετών και των Νορμανδών. Οι πρώτοι τα θεωρούσαν 
σημαντικούς σταθμούς για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, 
οι δεύτεροι –που από τον 11ο αιώνα εμφανίζονται στη Μεσό-
γειο– χρήσιμη γέφυρα για τις φιλοδοξίες τους στις δυτικές 
επαρχίες του Βυζαντίου.

Η κοινή ιστορική τύχη των νησιών υπό βυζαντινή κυρι-
αρχία διακόπτεται προσωρινά από Φράγκους κατακτητές και 
αρχίζει πάλι με άλλη μορφή μετά την κατάκτησή τους από τους 
Βενετούς. Επί Βενετοκρατίας το σύστημα στα νησιά ήταν αρι-
στοκρατικό με πρωτεύουσα την Κέρκυρα.

Η Επτάνησος Πολιτεία
(Μάρτιος 1800-Σεπτ. 1807)

Στα τέλη του 18ου αιώνα η βενετική πολιτεία κλονιζόταν 
κάτω από το μεγάλο δημοκρατικό ρεύμα που δημιούργησε η 
Γαλλική Επανάσταση. Ο Ναπολέων το 1797 καταλαμβάνει τη 
βόρεια Ιταλία και τα Επτάνησα, διακηρύσσοντας ότι η βενετική 
κυριαρχία πρέπει να καταλυθεί στα Επτάνησα και να επικρα-
τήσει δημοκρατικότερο καθεστώς. Η κατάληψη των νησιών 
ανησυχεί τους Ρώσους που έβλεπαν ότι ο Βοναπάρτης μπορού-
σε να τα χρησιμοποιήσει ως βάση για να περάσει από τα εδά-
φη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επιτεθεί στη χώρα 
τους. Συμμαχούν με τους Τούρκους και τον Οκτώβριο του 1798 
φθάνει στο Ιόνιο ο Ρωσοτουρκικός Στόλος ο οποίος εκδιώκει 
τις γαλλικές φρουρές από τα νησιά χωρίς μεγάλη αντίσταση.

Στις 21 Μαῒου 1800 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπο-
λη το Σύνταγμα της Επτανήσου το λεγόμενο  «Βυζαντινό» και 
μ’ αυτό ιδρύεται η «Επτάνησος Πολιτεία», το πρώτο ελληνικό 
κράτος μετά την Άλωση το οποίο αναγνωρίζεται ως ανεξάρτη-
το και αυτοδιοίκητο, με δική του σημαία και στρατό. Η Ρωσία 
αναλαμβάνει την εγγύηση της ακεραιότητάς του, την εφαρμο-
γή του Συντάγματος και το νεοσύστατο κράτος αναγνωρίζεται 
απ’ όλους, σχεδόν, τους ηγεμόνες της Ευρώπης. Τη Σημαία του 
ευλόγησε (1 Νοε. 1800) στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρ-
χης, η οποία ήταν και η πρώτη σημαία ελεύθερης ελληνικής 
πολιτείας μετά την υποδούλωση του Γένους.

Ο Επτανησιακός λαός για πρώτη φορά συνειδητοποιεί την 
ιστορική του ύπαρξη και οι έννοιες ελληνικό Γένος και ελλη-
νικό Έθνος παίρνουν τις πραγματικές διαστάσεις στη ζωή του 
λαού. Η «Επτάνησος Πολιτεία» αποτελεί το πρώτο κύτταρο 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και εδώ καταφεύγουν «Κλέ-
φτες» και «Αρματολοί», σε κάθε δυσκολία. Θα μπορούσε να 
οργανωθεί και να αποτελέσει τον πυρήνα για την μελλοντική 
απελευθέρωση των Ελλήνων, δυστυχώς, όμως, η τάξη των ευ-
γενών υποδαύλιζαν τις ταξικές διακρίσεις και το διχασμό προ-
κειμένου να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Αυτό ήταν η αιτία 
να αρχίσουν λαϊκές εξεγέρσεις και αντιδράσεις, που κατέληξαν 
σε φοβερές συγκρούσεις λαού και ευγενών, ιδιαίτερα μετά την 
αποχώρηση των ρωσοτουρκικών φρουρών από τα νησιά (14 
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Αυγούστου 1801). Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι το 1807 
οπότε οι Ρώσοι, μετά την προέλαση του Βοναπάρτη στον ευρω-
παϊκό χώρο, μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους στα νησιά στους 
Γάλλους. Αυτοί καταργούν το πολίτευμα του 1803, περιορίζουν 
τις αρμοδιότητες της Γερουσίας καταλύοντας, εν πολλοίς, τις 
ελευθερίες των κατοίκων. Τη δυσαρέσκεια του λαού εκμεταλ-
λεύονται οι Άγγλοι στους οποίους η Συνθήκη των Παρισίων 
του 1815 παραχωρεί το δικαίωμα προστασίας των νησιών με 
την υποχρέωση να σεβαστούν την ανεξαρτησία, την ελευθερία 
και τα δικαιώματα των Επτανήσων.

Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων (1815-1864)
Οι Άγγλοι, παρ’ όλον ότι η Συνθήκη των Παρισίων προέ-

βλεπε απλή προστασία στα νησιά, άρχισαν να επεμβαίνουν στα 
διοικητικά  με τον ισχυρισμό ότι ο Ιόνιος λαός δεν ήταν ώριμος 
για αυτοδιοίκηση. Απώτερος σκοπός ήταν η εγκαθίδρυση πλή-
ρους κυριαρχίας με αποτέλεσμα να προκληθούν, κατά καιρούς, 
διάφορες στάσεις. Χαρακτηριστικές είναι: του Σεπτεμβρίου του 
1819 σε Λευκάδα και Ζάκυνθο, και της Κεφαλλονιάς του 1848 
και 1849. Στην πρώτη ρίχνεται το σύνθημα της Ένωσης με την 
Ελλάδα για να ακολουθήσουν συλλήψεις των πρωτεργατών. 
Στη δεύτερη, που ήταν σκληρότερη, γίνονται εκτεταμένες συλ-
λήψεις, καταδίκες και απαγχονισμοί.

Όμως, η συνεχής πρόοδος των φιλελευθέρων ιδεών, η 
αναγνώριση της πραγματικότητας που ήθελε τον Ιόνιο λαό να 
ζητάει ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα και η επανεκτίμηση των 
σημείων στήριξης της βρετανικής αυτοκρατορίας, επιβάλλουν 
την αλλαγή.

Η  Ένωση με την Ελλάδα 
(21 Μαῒου/2 Ιουνίου 1864)

Μετά την επανάσταση (1 Οκτωβρίου 1862) στη μικρή τό-
τε Ελλάδα και την έξωση του Όθωνα, οι Ευρωπαίοι μονάρχες 
δεν θέλουν την εγκατάσταση Δημοκρατίας στην Ελλάδα που 
ζητούν οι Αμερικανοί φιλέλληνες.

Οι τρεις προστάτιδες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους προχωρούν στην ανεύρεση 
νέου ηγεμόνα με την πρόθεση της βασίλισσας Βικτωρίας να 
παραχωρήσει τα Επτάνησα στην Ελλάδα υπό τον όρον ότι αυτή 
θα πολιτευόταν συνετά, θα απείχε κάθε ιδέα επίθεσης κατά της 
Τουρκίας και θα εξέλεγε βασιλιά αρεστό στην Αγγλία. Ακολου-
θεί δημοψήφισμα (1η Δεκ. 1862 ν.ημ.) κατά το οποίο ο Αλφρέ-
δος –δευτερότοκος γιος της Βικτωρίας– λαμβάνει το 94% των 
ψηφισάντων Ελλήνων. Τούτο, όμως, προσκρούει στο άρθρο 
του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1830 που αποκλείει τα 
μέλη των βασιλικών οίκων των Προστατίδων Δυνάμεων. Τελι-
κά επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο 18χρονος πρίγκιπας 
Γεώργιος, δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Δανίας Χριστια-
νού, με υπόδειξη της Αγγλίας. Μετά από διαπραγματεύσεις με 
τη Δανία, τις Προστάτιδες Δυνάμεις και τη συγκατάθεση της 
Ελλάδος, υπογράφεται (17/29 Μαρτίου 1864) η Συνθήκη που 
όριζε βασιλιά του Ελληνικού Κράτους τον Γεώργιο  Α΄, ενώ 
συγχρόνως τα Ιόνια νησιά παραχωρούνται στην Ελλάδα.

Στις 21 Μαῒου / 2 Ιουνίου 1864 ο τελευταίος Άγγλος αρ-
μοστής Ερρίκος Στορκς παραδίδει τα Επτάνησα στον απε-
σταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης Θρασύβουλο Ζαῒμη. Ο 
ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στην Κέρκυρα και εν μέσω 
απερίγραπτου ενθουσιασμού υψώνεται στο φρούριο της πό-
λης η ελληνική σημαία. Η σκληρή περίοδος της βρετανικής  
προστασίας που κράτησε μισό, περίπου, αιώνα είχε λήξει μαζί 
με την ξενοκρατία των έξι, περίπου, αιώνων.

Ο πολιτισμός των Επτανήσων
Ο λαϊκός πολιτισμός των νησιών παρουσιάζει μία ιδιαιτε-

ρότητα σε σχέση με την άλλη Ελλάδα που ιστορικά εξηγείται 
από το γεγονός ότι το Ιόνιο δεν γνώρισε την τουρκική κατοχή.

Οι κατά καιρούς κυρίαρχοι των νησιών ήταν χριστιανοί 
και ανώτερης πολιτισμικής στάθμης που περιορίστηκαν στην 
άσκηση διοικητικής και οικονομικής εξουσίας, χωρίς να αλ-
λοιώσουν τον εθνικό χαρακτήρα των κατοίκων. Οπωσδήποτε, 
όμως, επέδρασαν στη ζωή των νησιών, ιδιαίτερα οι Βενετοί, 
μεταδίδοντας πολλές από τις συνήθειες και αντιλήψεις τους.

Η συμβολή της Επτανήσου στην πνευματική αναγέννη-
ση των Ελλήνων, μετά από 400 χρόνια τουρκικού ζυγού, είναι 
ανεκτίμητη. Στάθηκε η πιο μεγάλη και πιο καθάρια πηγή που 
έθρεψε την Παιδεία, τα ωραία Γράμματα και τις Καλές Τέχνες 
της  Νέας Ελλάδας.

Μετά την κατάληψη της Κρήτης (1669) από τους Τούρκους 
καταφεύγουν στα Επτάνησα αξιόλογοι ζωγράφοι και άλλοι 
πνευματικοί άνδρες που διέδωσαν τα περίφημα κρητικά έπη 
(Ερωτόκριτος, Βοσκοπούλα) και μαζί με Ζακυνθινούς τεχνίτες 
έβαλαν τα θεμέλια της σπουδαίας καλλιτεχνικής σχολής, της 
γνωστής Επτανησιακής.

Αρχές του 1824 ιδρύεται στην Κέρκυρα η «Ιόνιος Ακαδη-
μία», το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπως είχε οραματιστεί 
πριν από δέκα χρόνια ο Ι. Καποδίστριας.

Στις αρχές του 19ου αιώνα ανατέλλουν στο επτανησιακό 
στερέωμα αστέρες πρώτου μεγέθους με πλέον φωτεινό τον 
εθνικό μας ποιητή Διον. Σολωμό που σε ηλικία μόλις 23 ετών 
το 1823 γράφει στο λόφο του Στράνη τον Ύμνο στην Ελευθερία 
ακούγοντας τους απόηχους από τα κανόνια της επαναστατη-
μένης Ρούμελης και του Μωριά. Ακολουθεί  πλειάδα ποιητών 
και πεζογράφων, όπως: Άγγ. Σικελιανός, Ανδρέας Κάλβος, 
Πολυλάς, Τυπάλδος, Τερτσέτης, Μαρκοράς, Βαλαωρίτης,  Λο-
ρέντζος Μαβίλης, Κωνστ. Θεοτόκης,  Γρηγ. Ξενόπουλος κ.ά.

Μεγάλη προσφορά είχαν οι Επτανήσιοι και στο μουσικό 
πάνθεο, με τους:  Μάτζαρο,  Παύλο Καρρέρ,  Ξύνδα,  Διον. Λαυ-
ράγκα,  Λαμπελέτ κ.ά.

Οι κάτοικοι των Ιονίων νήσων με τα ήθη και τις παραδόσεις 
τους, τους μύθους, τους Αγίους, τους ποιητές, τα τραγούδια και 
τις γιορτές τους, τη γλεντζέδικη «κουζουλάδα» τους, έχουν το 
δικό τους τρόπο σκέψης και πράξης. Είναι Επτανήσιοι!


