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Ελληνική ταυτότητα – «ιονική» και «επτανησιακή» ταυτότητα*

Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης
Με την εισήγηση αυτή επιχειρώ να αναδείξω όψεις πολιτισμικών ταυτο-

τήτων, που βαθμιαία εισχώρησαν και εγχαράχθηκαν στους κατοίκους των 

νησιών του Ιονίου πελάγους όπως επίσης, με διακριτές διαφορές, και στους 

πληθυσμούς πλησιόχωρων προς αυτά τα νησιά ηπειρωτικών περιοχών, που 

αναγνωρίζονταν ως ηπειρωτικά εξαρτήματά τους, δηλαδή του Βουθρωτού, 

της Πάργας, της Πρέβεζας και της Βόνιτσας αλλά και των Κυθήρων και των 

Αντικυθήρων, νησιά που βρίσκονται μετά τις παρυφές του Ιονίου πελά-

γους προς νότια. Το νέο πολιτισμικό φαινόμενο κυοφορείται στη στροφή 

του 18ου προς το 19ο αιώνα, στη συγκεκριμένη ενότητα νησιωτικού χώρου, 

με καινοφανή ονοματικό προσδιορισμό («Επτάνησος»), που επινοήθηκε 

αυτήν την περίοδο και επικράτησε με βάση τα επτά μεγαλύτερα νησιά της 

ευρύτερης περιοχής του Ιονίου πελάγους. Από τότε η περιοχή ορίζεται 

με συγκεκριμένη γεωγραφική ταυτότητα, φέροντας επίσης την ιστορική 

ονομασία «Ιονικαί Νήσοι», που προηγείται της ονομασίας «Επτάνησος» 

και που οι δύο ονομασίες, όπως θα δηλωθεί κατωτέρω, χρησιμοποιούνταν 

για να δηλώνουν κατά περίπτωση κάτι το διαφορετικό. 

Οι διεργασίες διαμόρφωσης νέων ταυτοτήτων συνυφαίνονται με μια 

ανανεούμενη ιστορικότητα του χώρου αυτού, που, με πρωταγωνιστές την 

ξένη και εγχώρια διοίκηση και δευτεραγωνιστές τους ίδιους τους κατοί-

κους του, συγκροτείται στο πλαίσιο βαθμιαίων κοινωνικών, πολιτικών και 

πολιτισμικών αλλαγών. Τα δομικά στοιχεία συγκρότησης νέων ταυτοτή-

των στην περιοχή, αναδεικνύουν νεωτερικά στοιχεία της ιστορικότητας 

του Ιόνιου, θαλάσσιου και νησιωτικού, χώρου, κατά την περίοδο δημι-

ουργίας και σταδιακής ενσωμάτωσης σε ένα ανανεούμενο πολιτικό και 

κοινωνικό οικοδόμημα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, που καθίστα-

νται ευδιάκριτα περίπου από το έτος 1780 κ.ε. (ύστερη φάση του νεοελ-

ληνικού Διαφωτισμού). Διαμορφώνουν αυτά νέες πολιτισμικές ταυτότητες 
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(«ιονική» και «επτανησιακή» ταυτότητα), που συγκροτούνται από εγγενή 

τοπικά (γεωγραφικά), ελληνικά–εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά στοιχεία και, 

ως ένα βαθμό, διαφοροποιούν την εθνο-πολιτισμική υπόσταση των πληθυ-

σμών της περιοχής αυτής.

Μέσα από μια πολλαπλότητα παραγόντων που συγκρότησαν τις ταυτό-

τητες αυτές, σύμφυτες με έναν πολιτισμό, που αποκλήθηκε «επτανησια-

κός», εντοπίζονται νέα δομικά χαρακτηριστικά που τα αναδεικνύει η ιστο-

ρική συγκυρία (δυτικές και ευρωπαϊκές κυριαρχίες) και η εγγενής δυναμική 

του Ιόνιου νησιωτικού χώρου. Επιτόπια έρευνα, σε συνδυασμό με πλούσια 

αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση, αναδεικνύουν την αξία και της 

προφορικής μαρτυρίας, η οποία επιβεβαιώνει την μέχρι σήμερα από τους 

πληθυσμούς των νησιών του Ιονίου συνείδηση επιπρόσθετων προσωπικών 

ταυτοτήτων, οι οποίες συνδέονται με το συγκεκριμένο χώρο και με μια νέα 

πολιτισμική ιδιοσυστασία και φυσιογνωμία του. Η αίσθηση από τους κατοί-

κους της γεωγραφικής αυτής περιοχής με τη γεωστρατηγική της σημα-

σία και με ιδιαίτερες πολιτισμικές αναφορές ότι αποτυπώνονταν σ’ αυτήν 

νέα χαρακτηριστικά, προσδιορίζεται και κατανοείται στο πλαίσιο μελέτης 

και κριτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου γεωγραφικού και ιστορικού 

χώρου με τις ονομασίες «Ιονικαί νήσοι» και «Επτάνησος».  

Θέτω ως στόχο να αναδειχθούν γεωγραφικά, πολιτισμικά και ιστορικά 

κριτήρια με τα οποία ο τόπος αυτός την περίοδο της νεωτερικότητας 

βαθμιαία αυτοπροσδιορίζεται με το υπόβαθρο της νέας πολιτικής 

συγκυρίας και με εκδηλώσεις απόρριψης από τους πληθυσμούς των 

νησιών των δομών του παλαιού καθεστώτος. Αναδεικνύονται συνθήκες 

και νέοι όροι (πολιτικοί, κοινωνικοί και γεωστρατηγικής σημασίας), που 

προκαλούν τους πληθυσμούς των νησιών να αποδεχθούν, στηρίξουν και 

υιοθετήσουν επικείμενες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές. 

Εναλλασσόμενες κουλτούρες θέτουν τη σφραγίδα της παρουσίας τους 

στην περιοχή, διαφοροποιώντας το παρελθόν (παλαιό καθεστώς) με 

στοιχεία της νεωτερικότητας, που αποτυπώνονται κυρίως κατά την 

περίοδο 1780 – 1821 σε νέους θεσμούς, στη διοίκηση και στην πολιτική 

και κοινωνική συμπεριφορά των κατοίκων. Γι’ αυτό προβαίνω κατωτέρω 

σε κριτική προσέγγιση της ιστορικότητας της περιοχής, αναδεικνύοντας 

τα δομικά χαρακτηριστικά του παλαιού καθεστώτος αναφορικά με τις 

κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που επέρχονται και διαμορφώνουν τη 

συλλογική ταυτότητα του «ιόνιου και «επτανήσιου» πολίτη. 

Το υπόβαθρο της επερχόμενης νεωτερικότητας 
Τα νησιά του Ιονίου (με την ονομασία, για την περίοδο που αναφερόμα-

στε, «Ιονικαί νήσοι» και «Επτάνησος») είναι η περιοχή που, καθώς βρέθηκε 
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διαδοχικά υπό εναλλασσόμενες δυτικές ευρωπαϊκές κυριαρχίες σ’ αυτήν, 

ανέδειξε πτυχές κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής οργάνωσης, που 

της διαμόρφωσαν νέα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τα 

γνωρίσματα αυτά την διαφοροποιούν από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα 

του ελληνικού χώρου, εγχαράσσοντας στη σκέψη και στο συναίσθημα 

των κατοίκων τους κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

που συγκροτούν, παγιώνουν και αναδεικνύουν ένα διαφοροποιημένο από 

το παρελθόν μείγμα πολιτισμικών στοιχείων. Το νέο φαινόμενο ακολού-

θησε την εξελικτική πορεία αλληλοδιάδοχων διεργασιών, οι οποίες και το 

ανέδειξαν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η περίοδος της βενετικής κυριαρχίας δημιούργησε και 

παγίωσε μέχρι το έτος 1797 πολιτικές και κοινωνικές δομές στα νησιά του 

Ιονίου με συνέπεια να διαμορφωθούν νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοπι-

κής ταυτότητας. Ιστορικά, τα νέα αυτά δεδομένα αποδόθηκαν στο γεγο-

νός της επί μακρόν χρόνον σύνδεσης της περιοχής με τη Δύση (δυτικές 

ευρωπαϊκές κυριαρχίες σ’ αυτήν). Τη συγκυρία αυτήν οι ιστοριογράφοι του 

19ου αιώνα προσεγγίζουν συγκριτικά με την άλλη νησιωτική και ηπειρω-

τική Ελλάδα που «τουρκοκρατείται». Ενώ ωστόσο επιχειρούν να επισημά-

νουν και να αναφερθούν στις επιπτώσεις στην κοινωνία των νησιών του 

Ιονίου από τα δεδομένα μιας λίαν επαχθούς ξένης κυριαρχίας κατά την 

περίοδο αυτήν, στην οποία εγχαράχθηκαν φεουδαλικού και άλλου τύπου 

δομικά χαρακτηριστικά, εντούτοις μια αόριστη από τους ίδιους και με 

χωρίς τεκμηριωτικά στοιχεία μιας ιστορικής έρευνας αναγνώριση ανώτε-

ρων πολιτισμικών στοιχείων της Δύσης έναντι της Ανατολής αποδίδει 

πλεονεκτική θέση στους κατοίκους της περιοχής αυτής έναντι των ελληνι-

κών πληθυσμών, που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία.

Διαμορφώνεται μια παράδοση ρητορικής με χαρακτηριστικό γνώρισμα 

την πολιτισμική ανωτερότητα του «ιόνιου» (μετγν. «επτανησιακού») πολι-

τισμού, αντίληψη που κληρονομείται στις επόμενες γενιές. Στα σχολικά 

εγχειρίδια ιστορίας και λογοτεχνίας και στα πανεπιστημιακά συγγράμ-

ματα, στη λογοτεχνία, στη διδασκαλία και διαχρονικά στην κοινή γνώμη 

προβάλλεται η πολιτισμική διαφορά μεταξύ δυτικοκρατούμενου και τουρ-

κοκρατούμενου (οθωμανοκρατούμενου) ελληνικού χώρου. Προβάλλε-

ται έκδηλα μια αίσθηση στους «Ιόνιους» για δήθεν πολιτισμική υστέρηση 

των πληθυσμών των τουρκοκρατούμενων περιοχών, λόγω απαγορευτικών 

μέτρων κατά της παιδείας και της εκπαίδευσης των πληθυσμών που τελού-

σαν υπό οθωμανική κυριαρχία. Το ίδιο όμως καταλογίζεται και για τους 

πληθυσμούς των Ιονίων νησιών, που την ίδια περίοδο τελούσαν υπό βενε-

τική κυριαρχία.
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Καλλιεργούνται στις συνειδήσεις όχι μόνον των «ιόνιων» αλλά και των 

άλλων Ελλήνων όπως και στους Έλληνες της Διασποράς και στους ξένους 

περιηγητές, με πολλές αντιφάσεις και ασαφείς διατυπώσεις, εντυπώσεις 

περί της ανωτερότητας του πολιτισμικού βάθρου αυτής της περιοχής των 

νησιών του Ιονίου, που είχαν την τύχη να τελούν υπό δυτικές ευρωπαϊκές 

κυριαρχίες. Το επιχείρημα είναι σχηματικό και υπεραπλουστευτικό. Αναδύ-

εται από το ιδεολόγημα στην πιο απλουστευτική του μορφή, που αναφέ-

ρεται στην πολιτισμική διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Νεοέλλη-

νες διαφωτιστές, που το είχαν αναδείξει, είχαν παράλληλα προβληματιστεί 

πάνω σε αυτό το ερώτημα, με το να δίνουν όμως απαντήσεις, σχετίζοντάς 

το με τη θέση της Ελλάδας ευρισκόμενης γεωγραφικά μεταξύ «Ανατολής 

και Δύσης».

Σχολιάζω ωστόσο γιατί οι αντιφάσεις στα επιχειρήματα ιστοριογρά-

φων, λογίων, λογοτεχνών, πολιτικών, ξένων περιηγητών και ελλήνων της 

Διασποράς είναι εμφανείς. Τα «δεινά», κατ’ αυτούς, των κατοίκων από το 

«αριστοκρατικοβενετικό καθεστώς», όπως οι νησιώτες στη στροφή του 

18ου προς τον 19ο αιώνα επικριτικά γι’ αυτό αναφέρονται, ήταν πολλά και 

δυσβάστακτα. Οι αντιλήψεις για την πλεονεκτική θέση των νησιών του 

Ιονίου διατυπώθηκαν και εμπεδώθηκαν στους πληθυσμούς των νησιών 

κατά την περίοδο της νεωτερικότητας με κριτήριο διαφοροποίησης τις 

πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, που σταδιακά επήλθαν στην περιοχή 

από την εποχή των «Δημοκρατικών Γάλλων» και της «Επτανήσου Πολι-

τείας» (1797 κ.ε.) και είχαν εκκολαφθεί κατά την περίοδο του Διαφωτι-

σμού. Βέβαια η μακρά περίοδος της βενετικής κυριαρχίας, που λήγει το 

έτος 1797 κρίνεται ως σκοταδιστική όπως όμως αντίστοιχα και η περίοδος 

της οθωμανικής κυριαρχίας στον άλλο ελληνικό χώρο. Η κοινή όμως αυτή 

διαπίστωση απορροφάται από την κινητικότητα που επέρχεται στην περι-

οχή από τις αρχές του 19ου αιώνα (περίοδος «Δημοκρατικών Γάλλων» και 

«Επτανήσου Πολιτείας»), μια κινητικότητα (κοινωνική, πνευματική, πολι-

τική, οικονομική) που την ίδια περίοδο όμως εμφανίζεται και στον ευρύ-

τερο ελληνικό χώρο (περίοδος νεοελληνικού Διαφωτισμού και Ελληνικής 

Επανάστασης).

Στη μεταβατική αυτή περίοδο από το «παλαιό καθεστώς» στις απαρ-

χές της νεωτερικότητας εντοπίζονται γενικά οι διεργασίες διαμόρφωσης 

νέων εθνοτοπικών ταυτοτήτων. Για τα νησιά του Ιονίου η περάτωση του 

παλαιού καθεστώτος είναι δυνατόν να ορισθεί μεταξύ της περιόδου της 

γαλλικής διοίκησης (κατάλυση βενετικής κυριαρχίας, 1797) και των αρχών 

της Βρετανικής Προστασίας σε αυτά (1809/1815). Από τη δεύτερη μάλιστα 

φάση της Ρωσοτουρκικής Προστασίας των νησιών του Ιονίου (1803 κ.ε.) 

διαφαίνονται ευκρινέστερα τα στοιχεία εκείνα που διαχωρίζουν την παλαιά 
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τάξη πραγμάτων από τις νέες μορφές πολιτικής διοίκησης που επιβάλλο-

νται. Παρατηρούμε ωστόσο ότι υπό τις νέες αυτές συνθήκες είχαν κινηθεί 

από ηγετικά στρώματα του συντηρητικού χώρου της περιοχής διαδικασίες 

επαναφοράς σε μορφές κοινωνικής οργάνωσης του παλαιού καθεστώτος. 

Πράγματι ένα μέρος από τα θεσμικά στοιχεία, που είχαν θεαματικά κατα-

λυθεί με την άφιξη των Γάλλων στα Ιόνια νησιά, επανέρχονται, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι δεν είναι εφικτή η διάκριση, κατά την περίοδο αυτή, μιας 

διαχωριστικής γραμμής μεταξύ του παλαιού και του νέου καθεστώτος. 

Ο εθνοτοπικός χαρακτήρας των ελληνικών περιοχών και η αίσθηση που 

έχουν οι πληθυσμοί τους γι’ αυτές είναι γενικά έκδηλος, ανεξάρτητα από 

το εάν αυτός διαθέτει ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά που αφορούν στον 

κάθε τόπο χωριστά, ηπειρωτικές περιοχές (π.χ. Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά 

Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη) ή νησιωτικές περιοχές (π.χ. Ζάκυνθος, Χίος, 

Μυτιλήνη, Σύρος, Κύθηρα κ.ά.). Η αίσθηση που έχουν, π.χ., οι κάτοικοι 

της Ζακύνθου για το γεωγραφικό και πολιτισμικό τους προσδιορισμό 

είναι ότι είναι «Ζαντιώτες» και με αυτόν αυτοπροσδιορίζονται, μολονότι η 

ευρύτερη περιοχή στην οποία το “Zante” ανήκει είναι το «Ιόνιο πέλαγος», 

που παραδίδεται, με μια ευρύτερη γεωγραφική ταύτιση, από τους βυζα-

ντινούς χρόνους. Το περιεχόμενο ωστόσο από μια αφομοιωμένη αίσθηση 

της έννοιας «Ρωμιός» είναι ριζωμένο στη συνείδηση των κατοίκων, όμως η 

εθνοτοπική διάσταση της ταυτότητας των κατοίκων των επιμέρους ηπει-

ρωτικών και νησιωτικών ελληνικών περιοχών ή της Διασποράς προηγείται 

σε επιμέρους καθημερινές τοπικές αναφορές.

Στον καθημερινό λόγο η εθνοτοπική διάσταση δεν προηγείται όπως, 

π.χ., στην περίπτωση που απαιτείται να γίνει διάκριση μεταξύ «Ρωμιών» 

από διαφορετικές ελληνικές περιοχές και «ξένων» (αλλοδαπών) ή οσάκις 

δεν καθίστατο δυνατόν να εξακριβώνεται, π.χ., από τις αρχές του τόπου 

η τοπική προέλευση προσώπων από άλλες ελληνικές περιοχές ή από τη 

Διασπορά. Μια από τις περιπτώσεις που γίνεται ανάλογη αναφορά είναι 

όταν καταγράφονται, π.χ., σε διοικητικά έγγραφα των λιμενικών αρχών 

μετακινούνται «Ρωμιοί» σε μια περιοχή από άλλη. Η φραστική διατύπωση 

στις καταγραφές π.χ. είναι: «Πέρασαν την σήμερον πέντε ρωμιοί και δύο 

ξένοι», ενώ στις περιπτώσεις που καταγράφονται μόνον «ρωμιοί», ενδει-

κτική φραστική διατύπωση έχει ως εξής: «Κατέφθασαν την σήμερον τρεις 

“Ζαντιώτες”, δυο “Κορφιάτες”, τρεις “Κρητικοί” και πέντε “ρωμιοί”» — 

προφανώς για τους τελευταίους δεν είχε προσδιοριστεί η τοπική προέ-

λευση, επειδή δε διέθεταν αποδεικτικά στοιχεία. Από κείμενα ιδιωτι-

κής αλληλογραφίας, χρονογράφων, περιηγητών και της ξένης διοίκησης 

πιστοποιείται ευρύτατα αυτό.
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Σε κάθε περίπτωση η συλλογική ταυτότητα του «Ιόνιου» ή «Επτα-

νήσιου» πολίτη εκκολάπτεται αυτήν την περίοδο (στροφή 18ου προς 19ο 

αιώνα). Ύστερα, για πρώτη φορά οι κάτοικοι των νησιών, προσφωνούνται 

από τις γαλλικές αρχές, π.χ. ως «πολίτες» των Κυθήρων, της Ζακύνθου, της 

Κεφαλονιάς κ.ο.κ. Η διαφορά με το παρελθόν αναφαίνεται από τη στιγμή 

κατά την οποία παγιώνονται νέοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί. Αυτοί σημα-

τοδοτούν περισσότερο πολιτισμικές αναφορές, επικαλύπτοντας πλέον τον 

ευρύτερο νησιωτικό χώρο του Ιονίου πελάγους με τη συλλογική αναφορά 

μιας αυτόνομης γεωγραφικής ενότητας με συγκεκριμένα πολιτικά χαρα-

κτηριστικά («Ιονικαί νήσοι» - «Επτάνησος»). Είναι κυρίως η περίοδος μιας 

πολιτισμικής στροφής προς το νεωτερικό που συντελείται στην καμπή του 

18ου προς τον 19ο αιώνα. Η συγκυρία της αλλαγής ενισχύεται, όταν κατα-

κτούν τα νησιά οι «Δημοκρατικοί Γάλλοι» (1797-1799) και ιδρύεται στη 

συνέχεια η διάδοχος αυτών «Επτάνησος Πολιτεία». Μπορούμε δηλαδή να 

αναφερόμαστε σε έδαφος που συγκροτήθηκε από ενδογενή και εξωγενή 

(ευρωπαϊκά) χαρακτηριστικά, στήριξε και επικρότησε πολιτικές με νέους 

θεσμούς και με άλλο κοινωνικό προβληματισμό.

«Ιονική», «επτανησιακή» ταυτότητα και «επτανησιακός πολιτισμός»
Τα δομικά υλικά του βενετικού συστήματος διοίκησης με τους θεσμούς, 

που αυτό ανέδειξε, κλονίζονται στη στροφή του 18ου προς τον 19ο αιώνα. Η 

κατάληψη των νησιών από τους Γάλλους δίνει τη χαριστική βολή. Η προε-

τοιμασία μεγάλου μέρους του πληθυσμού για κοινωνικές και πολιτικές 

αλλαγές είναι πρόδηλη. Ο χρόνος που αυτές συντελούνται αποκτά, με ίδια 

χαρακτηριστικά, ιστορική διάσταση. Ένας οιονεί «επτανησιακός» πολιτι-

σμός, όπως αποκλήθηκε, δε θα μπορούσε να λάβει αυτήν την προσωνυ-

μία χωρίς τη βαρύτητα της αλλαγής, που συντελείται στο πλαίσιο αυτού 

του κοινωνικού και πολιτικού χρόνου. Οι αλλαγές σ’ αυτήν την κρίσιμη 

καμπή του χρόνου διαφοροποιούν την κοινωνική και πολιτική σκέψη του 

εγχώριου πληθυσμού και τα ενδιαφέροντά του για τη ζωή, τον άνθρωπο, 

την κρατική πρόνοια και τη διοίκηση. Συνειδητοποιείται η διαφορά με το 

παρελθόν, το οποίο συνδέουν με το «σκότος» τη «δουλεία» και την απρα-

ξία του λαού (φτωχού πόπολου), στο πλαίσιο, όπως ομολογούν, μιας 

μορφής μακροχρόνιας τύφλωσης του ανθρωπίνου πνεύματος από τα 

δεσμά μιας κοινωνικής ιεραρχίας που τους διατηρούσε στο «σκότος» και 

στην «αμάθεια» και μιας επαχθούς συνδιοίκησης των ξένων αρχών με την 

τοπική «αριστοκρατικοβενετική» ολιγαρχία.

Ιδέες του Διαφωτισμού έχουν εισχωρήσει στις συνειδήσεις της πλειο-

ψηφίας των κατοίκων και αυτές ζυμώνονται κατά την τελευταία περίοδο 

του παλαιού καθεστώτος (ύστερη βενετική περίοδο – 18ο αιώνα). Η διακί-
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νηση των ευρωπαϊκών ιδεών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο φέρει οπωσδή-

ποτε τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όμως αυτή στο χώρο των 

νησιών του Ιονίου με τον ερχομό των Γάλλων (1797), που γίνεται κατ’ αρχάς 

ενθουσιωδώς αποδεκτός από τους πληθυσμούς των νησιών και συνδυάζε-

ται με την κατάλυση της βενετικής κυριαρχίας, δρα γι’ αυτό αμεσότερα και 

αποκτά συλλογική ταυτότητα. Με σημείο αναφοράς τη δράση των γαλλι-

κών προξενείων και υποπροξενείων που είναι ιδρυμένα στα νησιά, γάλλοι 

πράκτορες διακινούνται μετά το 1789, επιτελώντας προπαγανδιστικό 

έργο. Προσεγγίζουν ηγετικά πρόσωπα με πολιτική επιρροή στο προοδευ-

τικό σώμα της κάθε κοινωνίας των νησιών όπως και πρόσωπα της διανό-

ησης, επιχειρώντας τη διάδοση των γαλλικών ιδεών και τον υπερτονισμό 

του γαλλικού εκστρατευτικού εγχειρήματος στην Ευρώπη.

Η στιγμή είναι αποφασιστική. Το πολιτικό εγχείρημα της δημιουργίας 

εντυπώσεων πλήρους ανατροπής του παλαιού «αριστοκρατικοβενετι-

κού καθεστώτος», όπως επικριτικά το αποκαλούσαν την περίοδο αυτήν 

οι νησιώτες, συναντά πρόσφορο έδαφος. Η σύγχυση όμως που προκαλεί-

ται στο ευρύτερο κοινωνικό σώμα είναι έκδηλη, καθώς αυτή προβάλλει 

με αναξιόπιστες, κατά τους κατοίκους, πολιτικές πρακτικές των γαλλικών 

διοικήσεων. Εντόπιοι, επιδέξιοι εκφραστές των γαλλικών κηρυγμάτων και 

μιμητές των προπαγανδιστικών ενεργειών των γαλλικών αρχών και των 

πρακτόρων τους στην περιοχή οικειοποιούνται πρακτικές της Γαλλικής 

Επανάστασης, παρασύροντας ευρέα κοινωνικά στρώματα, σε επαναστα-

τικές κινητοποιήσεις με επικριτικές αναφορές στα δομικά χαρακτηριστικά 

του προηγούμενου καθεστώτος. Παρασυρμένοι επίσης από τις γαλλικές 

διοικήσεις των νησιών, που οικειοποιούνται το νόημα της ελληνικής αρχαι-

ότητας, προάγουν με υπερβολές τον ελληνικό εθνισμό. Σε τοπικό επίπεδο 

φαίνεται να αναδύονται νέες συνειδήσεις που ευελπιστούν στη δημιουργία 

ενός καινούριου κόσμου, μιας «ευτυχισμένης κατάστασης», που κατά το 

παρελθόν ομολογούσαν ότι το «αριστοκρατικό καθεστώς» την απέτρεπε. 

Όμως ο συνδυασμός εγγενούς δυναμικής και ξένων επιρροών που 

αμεσότερα την περίοδο αυτήν δρουν στην περιοχή, επηρεάζουν το αξιο-

λογικό περιεχόμενο της κοινωνικής και πολιτικής σκέψης των κατοίκων. Η 

σημασία δηλαδή που αποδίδεται την περίοδο αυτήν στους όρους “πατρίδα” 

και “Ελλάδα”, όροι που συνδέονται με το περιεχόμενο της ελληνικής εθνι-

κής ελευθερίας και τις αρετές του ελληνικού έθνους, είναι απλώς λίγο – 

πολύ συγκρίσιμη με ό,τι προσδιόριζε με τους όρους «έθνος» και “patrie” η 

Γαλλική Επανάσταση και η πολιτική θεωρία του Διαφωτισμού. Ομιλητής 

την ημέρα ύψωσης του δένδρου της ελευθερίας στα Κύθηρα διερωτάται 

με έμφαση: 
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«[…] Ημπορούμεν, ναι ημπορούμεν να ιδούμεν ανάμεσόν μας, φθάνει να 

αφήσωμεν τα κακά, οπού μας έχουν κυριευμένους, και οπού μας εκατά-

στησαν αμελείς εις το καλόν, δυνάστας, και ακολούθως μισητούς και 

ημπορούμεν λέγω να ιδούμεν να φυτρώσουν και κοντά εις ημάς με τον 

καιρόν, και με την επίσκεψιν της κραταιοτάτης διαυθεντεύσεώς μας, και 

μιλτιάδαι, και αριστείδαι, και θεμιστοκλείς, και κίμωνες, και ωσάν εκεί-

νους όλους τους περιβόητους άνδρας άλλοι παρόμοιοι και από ημάς, και 

πώς; δεν ήσαν τάχα και εκείνοι γεννημένοι εις την ελλάδα; αλλ’ η καλή 

ανατροφή, αλλ’ η δικαιοσύνη, αλλ’ η αρετή, αλλ’ ο ζήλος εις την πατρίδα 

τους έκαμαν να αφανισθούν όλα εκείνα τα πολυάριθμα στρατεύματα των 

περσών, και να φθάση η ελλάδα εις τον υψηλότερον βαθμόν της δόξης, 

οπού ημπορούσε να δοθή […]».1 

Το παράθεμα αυτό μαζί με άλλα ενδεικτικά αποσπάσματα, που θα επιλέ-

ξουμε, δίνουν το στίγμα της αλλαγής. 

Η μελέτη περαιτέρω της κοινωνικής και της εθνικής επαναστατικής 

δραστηριότητας του ελληνικού πληθυσμού αποτελεί συμπληρωματική και 

αναγκαία πηγή για τη διαλεύκανση ζητημάτων του νεοελληνικού Διαφω-

τισμού. Ύστερα, η εξέταση της εγγενούς κοινωνικής και εθνικής δυναμι-

κής των ελληνικών πληθυσμών γενικότερα είναι δυνατόν να αποδειχθεί 

αποφασιστικός παράγοντας διαμόρφωσης του ιστορικού γίγνεσθαι αυτήν 

την περίοδο. Μονόπλευρες και μονοσήμαντες αναφορές σε ξένες με καθο-

ριστικό χαρακτήρα επιδράσεις στον ελληνικό χώρο συμβάλλουν στην 

υποτίμηση της σημασίας των εγχωρίων κοινωνικών δυνάμεων. Αναφορικά 

με τα νησιά του Ιονίου λόγια και πολιτικά κείμενα της εποχής σε συνδυα-

σμό με τις σωζόμενες αρχειακές και άλλες πηγές και μαρτυρίες γύρω από 

την κοινωνική και την εθνική δραστηριότητα των κατοίκων συμβάλλουν 

στην αποκάλυψη μεγάλου μέρους της εθνικής ταυτότητας του νεοελλη-

νικού Διαφωτισμού. Είναι, άλλωστε, πολύ φυσικό οι διακινούμενες ιδέες 

να ενισχύουν ίδιες κοινωνικές ανησυχίες και προβληματισμούς, φαινόμενο 

που παρατηρείται γενικά στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου η εθνική κατά περί-

πτωση ιδιαιτερότητα, ως προς το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού, 

έχει γενικά επισημανθεί. 

Οι κοινωνίες των νησιών του Ιονίου δρομολογούν μια νέα πολιτική και 

κοινωνική κατάσταση στην περιοχή τους. Διαμορφώνουν από την περίοδο 

αυτήν (1797 κ.ε.) και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

του «Ιόνιου» πολίτη. Παρά την επαναφορά σε ορισμένου τύπου παλαιές 

μορφές διοίκησης και κοινωνικών δομών, ο ανανεωτικός χαρακτήρας είναι 

1 Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, Κεντρ. 

διάθεση εκδ. «Ινστιτούτο του Βιβλίου» Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 20045, σ. 111-112.
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εμφανής. Μεμονωμένες αλλά κυρίως συλλογικές φωνές το επιβεβαιώνουν 

καθημερινά, ορίζοντας τη διαχωριστική τομή. Το εγχείρημα εδραιώνεται 

σε πολιτική βάση. Η ίδρυση της «Επτανήσου Πολιτείας» (ή «Ιονίου Πολι-

τείας») αποβαίνει καθοριστική, καθώς νέα χαρακτηριστικά της γεωγραφι-

κής ενότητας των νησιών του Ιονίου πελάγους διαμορφώνονται, κυρίως 

κατά τους δύο τελευταίους αιώνες της ξένης κυριαρχίας (18ος-19ος αι.) και 

η ονομασία «Επτάνησος» ανάγεται στις αρχές της περιόδου της «Ρωσο-

τουρκικής Προστασίας» επί των νησιών του Ιονίου Πελάγους (Διοί-

κηση ρώσου ναυάρχου Θεόδωρου Θεοδώροβιτς Ουσακώφ). Οι πολιτικές 

εξελίξεις ορίζουν όμως τη νέα πορεία σε πολλούς τομείς της κοινωνικής 

δραστηριότητας. 

Στην «ιονική» ατμόσφαιρα πλανάται η αίσθηση ότι ο Ουζακώφ συγκρο-

τούσε μιαν πλήρως ανεξάρτητη δημοκρατία με την προστασία της Ρωσίας 

με βάση και τη συμμαχία της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την περί-

οδο μάλιστα που ο εγχώριος πληθυσμός τον υποδεχόταν ως «σωτήρα» και 

απελευθερωτή από τους μισητούς πλέον για τους νησιωτικούς πληθυσμούς 

Γάλλους. Αναφέρω χαρακτηριστικό απόσπασμα τοπικού λογίου των Κυθή-

ρων από πολιτικό του λόγο που εκφωνήθηκε στις 15 Αυγούστου του έτους 

1797 στα Κύθηρα κατά την πανηγυρική ύψωση του «Δένδρου της Ελευ-

θερίας» στην πλατεία του Εσταυρωμένου Χριστού της Χώρας (πρωτεύ-

ουσας) με πρωτοστατούσες τις γαλλικές αρχές, που ενθουσιωδώς μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού αποδέχεται: «[…] Περιττόν είναι να αναφέρω εδώ 

τους ορισμούς, οπού έδωσαν οι μεταφυσικοί εις τον όρον της ελευθερίας, 

τουτέστιν: της ελευθερίας εις το θέλειν, και της ελευθερίας εις το πράττειν, 

οπού την μίαν ονομάζουσιν απόλυτον εξ ανάγκης, και την άλλην απόλυτον 

εκ στενοχωρίας. Αυτά όλα τα παρατρέχω, και λέγω μόνον, πως η εδική μας 

ελευθερία είναι εκείνο, με το οποίον ημπορεί ο καθένας πολίτης να έχη και να 

χαίρεται ελευθέρως αδιάσειστον την θρησκείαν του, απείρακτον την τιμήν 

της φαμελίας του, και ανενόχλητον την εξουσίαν του εις τα υποστατικά του, 

και εις κάθε άλλην του περιουσίαν, οπού ή εδιαδέχθη νομίμως από κληρονο-

μίαν ή απόκτησε δικαίως με τους κόπους του ο ίδιος, και τούτο πάλι έτσι το 

διορίζουσιν οι νόμοι της ορθής δημοκρατικής πολιτείας».2 

Το ενοποιητικό πολιτικό σχήμα και την κινητικότητα της κοινωνίας 

της «Επτανήσου Πολιτείας» ενισχύουν ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά 

γεγονότα, στα οποία με συντομία θα αναφερθώ για να δειχθούν οι πολι-

τικές δομές της «ιονικής» πολιτείας με τον «επτανησιακό» της πολιτισμό. 

Η μαζική επαναστατική δραστηριότητα του πληθυσμού είναι κύριο χαρα-

2 Στο ίδιο, ό.π., σ. 109-110.
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κτηριστικό γνώρισμα της περιόδου που εξετάζεται (1780-1817 περίπου). 

Έχει στο ενεργητικό της το αστικοαγροτικό κίνημα του έτους 1780 στα 

Κύθηρα, που θεωρείται ως το προανάκρουσμα της σύγκρουσης των κοινω-

νικών τάξεων στη στροφή του 18ου προς το 19ο αιώνα στα νησιά του Ιονίου, 

τη γενική στη συνέχεια κινητοποίηση της επαναστατικής δραστηριότη-

τας του πληθυσμού με την ευκαιρία της παρουσίας σ’ αυτά των «Γάλλων 

Δημοκρατικών» (1797-1798), το αστικοαγροτικό κίνημα των Κυθήρων 

κατά την περίοδο της Ρωσοτουρκικής Προστασίας που διαρκεί δύο χρόνια 

(1799-1800) και έχει ως συνέπεια την προσωρινή ανατροπή των δομών 

του παλαιού καθεστώτος (Καταστατικός Χάρτης της Πολιτικής Διοική-

σεως των Κυθήρων), τις επαναστάσεις της Κεφαλονιάς (1801-1802), την 

κίνηση των αστών της Κέρκυρας [Σύνταγμα της Εντίμου Αντιπροσωπείας 

της πόλεως, των προαστείων και των χωρίων της Κέρκυρας (Onoranda 

deputazione delle Cita, Borghi e ville di Corfu)], που αποσκοπούσε στην 

απεμπόληση των παραδοσιακών δομών του παρελθόντος, το αγροτικό 

κίνημα του έτους 1812 στα Κύθηρα, το ριζοσπαστικό κίνημα των Επτανη-

σίων για την ένωση των νησιών τους με τον κορμό του ανεξάρτητου ελλη-

νικού κράτους. 

Η δυναμική αυτή του επαναστατικού φαινομένου είχε ως κυρίαρχο 

στοιχείο την πολιτική και κοινωνική εκείνη δραστηριότητα του επτανησι-

ακού πληθυσμού που οδήγησε στην απόφαση ίδρυσης του πρώτου ημια-

νεξάρτητου ελληνικού κράτους της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807) 

και υλοποιήθηκε με τη συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1800. 

Κατά τη γαλλική, εξάλλου, περίοδο και την περίοδο της Ρωσοτουρκι-

κής Προστασίας (1797-1807) πραγματοποιήθηκαν θεσμικές αλλαγές στο 

κοινωνικό και το πολιτικό στερέωμα της επτανησιακής κοινωνίας. Η πραγ-

ματικότητα αυτή είχε ως συνέχεια τον αγώνα και την πολλαπλή συμμετοχή 

του επτανησιακού πληθυσμού στην Ελληνική Επανάσταση (1821-1827), 

συμμετοχή που ήταν ταυτόχρονα και διαμαρτυρία απέναντι στην ξένη 

διοίκηση και το καθεστώς της Βρετανικής Προστασίας στα Επτάνησα. 

Κύριο, τέλος, γνώρισμα της επαναστατικής δραστηριότητας, κοινωνι-

κής και εθνικής, που εντάσσεται στην περίοδο που εξετάζουμε και περι-

λαμβάνεται περίπου στα όρια της Βρετανικής Προστασίας στα Επτάνησα 

(1817-1863), είναι ότι το εθνικό ζήτημα της Επτανήσου συμπορεύεται τώρα 

με τα κοινωνικά προβλήματα των κατοίκων. Η υπόθεση της ανεξαρτησίας 

του ελληνικού έθνους (πολλαπλή συμμετοχή των κατοίκων των νησιών 

του Ιονίου στην Ελληνική Επανάσταση) και οι αγώνες στη συνέχεια για 

την ένωση της Επτανήσου με τον κορμό του απελευθερωμένου τμήματος 

της κεντρικής και της νησιωτικής Ελλάδας (Ριζοσπαστικό Κίνημα) ταυτί-

ζονται με το αίτημα για κοινωνική χειραφέτηση και την πάλη των ευρύτε-
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ρων κοινωνικών στρωμάτων εναντίον της ξένης κυριαρχίας και της τοπι-

κής πολιτικής και κοινωνικής ιεραρχίας. Γι’ αυτό ο αγώνας των ευρύτερων 

κοινωνικών δυνάμεων είναι ταυτόχρονα και πάλη για βαθιές κοινωνικές 

αλλαγές με την οποία πρόβαλλαν προσδοκίες να συνδυασθούν με την 

επίλυση των εθνικών και των κοινωνικών προβλημάτων της Επτανήσου. 

Το καθεστώς της ξένης κυριαρχίας γνωρίζει βαθιά κρίση, η αγροτική κινη-

τοποίηση λαμβάνει μεγαλύτερη διάσταση, ενώ η εθνική συνείδηση, χαρα-

κτηριστικό γνώρισμα της εποχής και με ρόλο αποφασιστικού ιστορικού 

παράγοντα, δρα συνδυαστικά και με το σύνολο των προοδευτικών δυνά-

μεων εναντίον της παλαιάς τάξης πραγμάτων και με ορίζοντες την πολι-

τισμική παράδοση του Ελληνισμού και την πίστη του στις φιλελεύθερες 

ιδέες της εποχής. 

Αυτήν την περίοδο διαμόρφωσης συλλογικής μνήμης για τα γεγο-

νότα που συγκλονίζουν τις συνειδήσεις των κατοίκων και που το ένα, ως 

αλυσίδα εξελίξεων, επικάθεται πάνω στο άλλο γεννώνται και οι συλλογι-

κές, με πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο ονομασίες: «Ιονι-

καί νήσοι» με διάσταση περισσότερο γεωγραφική και πολιτική και «Επτά-

νησος» με έμφαση όμως περισσότερο στο πολιτικό και πολιτισμικό βάρος 

της έννοιας του όρου. Την τελευταία ονομασία επιλέγουν έναντι της 

ονομασίας «Ιονικαί νήσοι» κατεξοχήν ιστορικοί, λόγιοι και άλλοι επιστή-

μονες για να προσδιορίσουν με επιθετικό προσδιορισμό τα πολιτιστικά 

επιτεύγματα της περιοχής, μολονότι η ονομασία «Επτάνησος» γεωγραφικά 

προσδιορίζει τα επτά μεγαλύτερα νησιά του Ιονίου πελάγους και το «Ιονι-

καί νήσοι» το σύνολο των νησιών του. 

Σημειώνω εδώ και παρεπόμενους επιθετικούς προσδιορισμούς για 

πρόσωπα, πράγματα και γεγονότα, ως αποτέλεσμα των αναγκών που 

προέκυψαν για χρήση μιας κοινής – συλλογικής πολιτικής και πολιτειακής 

γλώσσας από τη διοίκηση και τους κατοίκους. «Ιόνιος Πολιτεία» παράλ-

ληλα με την ονομασία «Επτάνησος Πολιτεία», «Ιόνιος Γερουσία», «ιόνια 

υποκείμενα» (Ionian Subjects), «ίονες» και κάποτε «Ίωνες» (sic) πολίτες, 

«ιονικά» χώματα, «ιονικά» πλοία, «Ιονική» γλώσσα και κάποτε γλώσσα 

των «Ιώνων» (sic), «ιονικά διαβατήρια», «ιονική ουδετερότητα» («από 

τον πόλεμο Ελλήνων και Τούρκων»), «ιονικά» συντάγματα της Επτανή-

σου Πολιτείας και άλλα συναφή επίθετα που χρησιμοποιούνταν στο λόγο 

για να προσδιορισθούν ονόματα και πράγματα. Η ονομασία «Επτάνησος» 

περιορίζεται αρχικά για πολιτειακή χρήση. Το ελληνικό αίσθημα ενστερνί-

ζεται όμως αργότερα το πολιτισμικό οικοδόμημα που λεκτικά σηματοδο-

τήθηκε ως «επτανησιακό» και όχι ως «ιονικό» με το λεκτικό δηλαδή περί-

βλημα μιας οιονεί «επτανησιακότητας», που προβάλλεται έκτοτε έντονα 

στον κύκλο των λογίων και των ιστορικών. Μια όμως οιονεί «ιονικότητα» 

809Ελληνική ταυτότητα – «ιονική» και «επτανησιακή» ταυτότητα



σύμφυτη με τη φυσική γεωγραφική θέση της περιοχής, θα διατηρηθεί μέχρι 

σήμερα, προσδιορίζοντας τη γεωγραφική ενότητα των νησιών του Ιονίου 

πελάγους (Ιόνια νησιά) παράλληλα και με τον όρο «Επτάνησα», γεωγρα-

φικοί προσδιορισμοί όμως στους οποίους κατά κανόνα δεν περιλαμβάνο-

νται τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, υπακούοντας πλέον σε έναν ακριβή 

γεωγραφικό προσδιορισμό που στο παρελθόν δεν είχε ακολουθηθεί. 

Σήμερα, π.χ. ως τουριστικοί προσδιορισμοί τα Κύθηρα και τα Αντικύ-

θηρα, που αυτοί, ούτως ή άλλως, είναι εκτός της γεωγραφικής ενότητας 

των νησιών του Ιονίου πελάγους, δεν κρίνεται εφικτό να συγκαταριθμού-

νται σ’ αυτά. Το γεγονός αυτό κατίσχυε της κοινής ιστορικής ονομασίας 

μέχρι το έτος 1864. Τότε η κοινή πολιτική συγκυρία παραγνώριζε διαδο-

χικά τη γεωγραφική τους θέση. Την περίοδο μάλιστα των «Δημοκρατι-

κών Γάλλων» η πολιτική του Ναπολέοντα για επεκτατικούς λόγους είχε 

εντάξει τη Ζάκυνθο και τα Κύθηρα σε μια αφύσικη γεωγραφική περιφέ-

ρεια που της δόθηκε το όνομα «Νομός του Αιγαίου Πελάγους». Επί Ουζα-

κώφ επίσης τα Ιόνια νησιά αποκαλούνται ενίοτε και «αιγαιοπελαγίτικα» 

νησιά. Οι δύο όμως ονομασίες «Ιονικαί νήσοι» και «Επτάνησα» περιλαμβά-

νουν αναφορές με κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τον ακριβή ή μη 

γεωγραφικό τους προσδιορισμό. Κάθε περίπτωση ονοματισμού διαθέτει το 

ξεχωριστό του νόημα. Και τους δύο ωστόσο ονοματικούς προσδιορισμούς 

συντηρούν οι νέες πολιτικές ηγεσίες. 

Οι Κυθήριοι σήμερα, παραγνωρίζοντας —κάποτε και από άγνοια— 

τη γεωγραφική θέση του νησιού τους, εκλαμβάνουν τον, κατ’ αυτούς, 

«εξοστρακισμό» τους από τον γεωγραφικό χώρο της Επτανήσου, ως πράξη 

που τους υποβαθμίζει έναντι των άλλων “Επτανησίων”. Καθώς όμως από 

την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα αυτό δε συμβαίνει για τις 

περιόδους που τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ήταν, κατά περίπτωση, ενταγ-

μένα στις πολιτικές ενότητες των διαδοχικών ευρωπαϊκών κυριαρχιών, οι 

κάτοικοι αισθάνονται ικανοποιημένοι και «περήφανοι» που τους συγκα-

ταριθμούν στην ενότητα των “Επτανήσων”, σημειώνοντας με έπαρση ότι 

το νησί τους δε γνώρισε την “τουρκική” κυριαρχία (αυτήν εντούτοις την 

«γνώρισε», αλλά μόνο για τρία περίπου χρόνια, 1715-1718, περίοδο που 

κάποτε αγνοούν ή και δεν αναφέρονται σ’ αυτήν την περίοδο όταν, ακόμη 

και στο σχολείο, αναλαμβάνονται προγράμματα τοπικής ιστορίας). 

Επιλογικά

Συμπερασματικά θα αναφερθώ σε κύρια χαρακτηριστικά της ιστορικό-

τητας της περιοχής των Ιονίων νησιών, που δίνουν το στίγμα απόρρι-

ψης από τους πληθυσμούς των νησιών παραδοσιακών γνωρισμάτων της 
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κοινωνικής και πολιτικής τους οργάνωσης με βαθμιαία υιοθέτηση καινο-

τόμων πρακτικών, ιδεών και αντιλήψεων που διαμόρφωσαν νέες συλλογι-

κές ταυτότητες. Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, που προάγουν και 

νέα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι καθοριστικές, καθώς 

κατισχύουν και διαφοροποιούν την περιοχή από άλλες ελληνικές περι-

οχές. Η ονομασία «Ιονικαί νήσοι» υπήκουσε στην ανάγκη ένταξης της 

γεωγραφικής ενότητας συγκεκριμένων «πρώην βενετικών κτήσεων» μετά 

την πτώση της Πελοποννήσου (1718 κ.ε., συνθήκη Passarovich) στους 

Οθωμανούς Τούρκους οι μόνες κτήσεις που είχαν απομείνει στο πολιτικό 

περιβάλλον της περιοχής των νησιών του Ιονίου και διαμορφώθηκε από 

τις επόμενες δυτικές ευρωπαϊκές κυριαρχίες (1797 κ.ε.), ενώ η ονομασία 

«Επτάνησος», επιλογή του ναυάρχου Ουζακώφ υπήκουσε σε μια ονομα-

σία που ξεχώριζε για πολιτικούς λόγους τα επτά μόνον μεγαλύτερα νησιά 

του Ιονίου πελάγους, που περιλαμβάνονταν σ’ αυτά και τα Κύθηρα, με 

την πρόβλεψη κάλυψης του κενού αυτού με την πολιτική εξάρτηση και 

υπαγωγή των πλησιόχωρων προς αυτά μικρότερων νησίδων στις τοπικές 

κυβερνήσεις των μεγαλύτερων επτά νησιών. Η πολιτική και διοικητική 

οργάνωση των επτά νησιών υπό μιαν ισχυρή κεντρική κυβέρνηση ήταν για 

τη ρωσική πολιτική μεγάλης σημασίας, καθώς τα νησιά αυτά αξιολογή-

θηκαν γι’ αυτήν από τον Ουζακώφ ως νησιά με ιδιαίτερη γεωστρατηγική 

σημασία (προσδιορίζονταν να αποβούν πρώτος «δορυφόρος» της Ρωσίας 

στη Μεσόγειο) ή όπως δύο χρόνια πριν ο αυτοκράτωρ της Γαλλίας Ναπο-

λέων Βοναπάρτης εκτιμούσε ότι η κατάκτηση των Ιονίων νησιών ήταν γι’ 

αυτόν πιο σημαντική και από την κατάκτηση όλης της Βόρειας Ιταλίας.

Η επτανησιακή ταυτότητα των «Ιόνιων» σχηματοποιείται με το νέο 

πολιτειακό καθεστώς, που εισάγεται και δομείται με τη διάσταση μιας 

συνταγματικής κατοχύρωσης του πολιτεύματος των Επτανήσων. Η «δημο-

κρατική» διακυβέρνηση των Γάλλων και η επακολουθήσασα «Επτάνησος 

Πολιτεία» (πρώτο ημιανεξάρτητο ελληνικό κράτος, 1800-1807) ανανεώ-

νουν εγγενή χαρακτηριστικά της περιοχής, καθιστώντας τα σημεία πολι-

τικής αναφοράς για τους Ιόνιους, καθώς οι νέες αυτές πολιτικές εξελίξεις 

διέθεταν ευρεία λαϊκή βάση και στήριξη. Η βραχεία περίοδος των «Αυτο-

κρατορικών Γάλλων» επηρεάζει ελάχιστα την περιοχή, ενώ η περίοδος 

της «Βρετανικής Προστασίας (1809-1864)» συνεχίζει την παράδοση της 

συνταγματικότητας του πολιτεύματος με αποτελέσματα κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Δημόσια 

έργα που γίνονται σε πολλούς τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και για την 

οικονομική ανάπτυξη των νησιών αφήνουν περιθώρια και για μια παράλ-

ληλη πνευματική ανάπτυξη της Επτανήσου. Οι «Ιόνιοι» αισθάνονται ότι 

πολιτικά πρόσωπα της περιοχής τους πολιτεύονται κατ’ αξίαν, προβαίνο-
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ντας σε επιλογές που τους εκφράζουν, ενώ το πολιτισμικό υπόστρωμα του 

τόπου τους προωθείται από τη νέα πολιτική συγκυρία. 

Η παιδεία και η εκπαίδευση ενισχύονται. Πολιτικοί, άνθρωποι των γραμ-

μάτων και των τεχνών, ιστορικοί, λόγιοι και άλλοι επιστήμονες δραστη-

ριοποιούνται στο χώρο διαμονής τους αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά 

του «επτανησιακού πολιτισμού», ενός πολιτισμού που εκκολάπτεται με 

ωθήσεις από τις επιπτώσεις του κινήματος του νεοελληνικού Διαφωτισμού 

και την εγγενή δυναμική της περιοχής, τα επιτεύγματα της «δημοκρατι-

κής διακυβέρνησης» επί Γάλλων Δημοκρατικών, της Επτανήσου Πολιτείας 

και της ιδιαιτέρως αποδοτικής για τα Επτάνησα περιόδου της Βρετανικής 

Προστασίας. Το κίνημα του Ριζοσπαστισμού στα Επτάνησα για την ένωσή 

τους με τον κορμό του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους διευρύνει την 

πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα των κατοίκων της Επτα-

νήσου. Η «επτανησιακή» ταυτότητα παραμερίζει γι’ αυτό μέρος της «ιονι-

κότητάς» της, που αυτή όμως αποδιδόταν περισσότερο με γεωγραφικούς 

και πολιτικούς όρους, αν και οι δύο ονομασίες στο ουσιαστικό τους μέρος 

νοηματικά ταυτίζονται. Η ιδιότητα του Ιόνιου πολίτη («ιονικού υποκειμέ-

νου») αποδίδεται εμφαντικά με το νόημα της γεωγραφικής συνέχειας, ενώ 

η ιδιότητα του Επτανήσιου πολίτη νοηματοδοτεί επίσης τη συγκεκριμένη 

ίδια γεωγραφική περιοχή με έμφαση περισσότερο σε πολιτισμικές αναφο-

ρές του πολιτικού και κοινωνικού οικοδομήματος της περιοχής.

•
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