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I�νια Nησιά: 18	ς - 19	ς αιώνας
T� ιστ�ρικ� πλαίσι� μέσα στ� �π�ί� γεννήθηκε, μεγάλωσε και συνέγραψε τα π�ιήματά τ�υ � Σ�λωμ�ς

T�υ Nίκ�υ Γ. M�σ��νά

Iστ�ρικ�ύ, Διευθυντή Eρευνών
Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς Eρευνών

ENA XPONO πριν απ	 τη γέννηση
τ�υ Δι�νυσί�υ Σ�λωμ�ύ εί�ε επι�ει-
ρηθεί στα I	νια Nησιά τ� μεγάλ� π�-
λιτικ	 πείραμα τ�υ «εκδημ�κρατι-
σμ�ύ». Mέ�ρι τ	τε, η κ�ινωνία των
νησιών ε�ακ�λ�υθ�ύσε να είναι
διαρθρωμένη τα�ικά σύμ�ωνα με τ�
σύστημα της κ�ινωνικής �ργάνωσης
π�υ εί�ε εισα�θεί απ	 τ�υς δυτικ�ύς
κυρίαρ��υς και π�υ ακ�λ�υθ�ύσε τα
�ε�υδαλικά πρ	τυπα της Δύσης.
Mέσα στ� σύστημα αυτ	, κυρίαρ�η
ήταν η τά�η της γαι�κτητικής �λι-
γαρ�ίας, π�υ νεμ	ταν την παραγωγή
και εί�ε δυνατ	τητα συμμετ��ής στη
δι�ίκηση τ�υ τ	π�υ. Tα μέλη της ή-
ταν εκείν�ι π�υ �αρακτηρί!�νταν ευ-
γενείς. Mια δεύτερη τά�η απ	 εύπ�-
ρ�υς επαγγελματίες εί�ε αρ�ίσει να
διαμ�ρ�ώνεται στα αστικά κέντρα.
Oι αστ�ί, 	πως απ�καλ�ύνταν, έ��-
ντας απ�κτήσει με τ�ν καιρ	 �ικ�ν�-
μική επι�άνεια και συνακ	λ�υθα κ�ι-
νωνική επιρρ�ή, επιδίωκαν τ�ν κ�ι-
νωνικ	 πρ�"ι"ασμ	 με τη διείσδυσή
τ�υς στην άρ��υσα τά�η. O υπ	λ�ι-
π�ς πληθυσμ	ς απ�τελ�ύσε τη λαϊ-
κή τά�η των π�π�λάρων και των �ω-
ρικών π�υ ε�ασ�άλι!αν τη δια"ίωσή
τ�υς με τη �ειρωνακτική εργασία, υ-
π	�ρε�ι σε π�ικίλες επι"αρύνσεις.
Ωστ	σ�, ανάμεσα στ�υς π�π�λά-
ρ�υς των αστικών �ικισμών και τ�υς
�ωρικ�ύς της υπαίθρ�υ υπήρ�αν ση-
μαντικές ιδιαιτερ	τητες π�υ επέ�ε-
ραν την κ�ινωνική δια��ρ�π�ίηση.
M�λ�ν	τι απ	 τ�ν 17� αιώνα �ι αστ�ί
και �ι π�π�λάρ�ι άρ�ισαν να διεκδι-
κ�ύν και δυναμικά τη "ελτίωση της
κ�ινωνικής θέσης τ�υς, �τάν�ντας
κάπ�τε σε αν�ικτή σύγκρ�υση με
την άρ��υσα τά�η, τ� κ�ινωνικ	 αυ-
τ	 καθεστώς διατηρήθηκε στα I	νια
Nησιά σε 	λη τη διάρκεια της "ενετι-
κής κυριαρ�ίας μέ�ρι τα τέλη τ�υ
18�υ αιώνα.

H δημ�κρατική
περί�δ�ς

H διάδ�ση των ιδεών τ�υ Δια�ωτι-
σμ�ύ στ�ν ευρωπαϊκ	 �ώρ� άσκησε
γ	νιμη επίδραση στα I	νια Nησιά, 	-
π�υ πρωτ�π	ρ�ι διαν��ύμεν�ι έγι-
ναν εισηγητές και κήρυκες της �ιλε-
λεύθερης ιδε�λ�γίας, ενώ �ι διε-
θνείς π�λιτικές ε�ελί�εις π�υ ακ�-
λ�ύθησαν τη Γαλλική Eπανάσταση
(1789) εί�αν άμεσες συνέπειες για τ�
I	νι�. T�ν Mάι� τ�υ 1797, κάτω απ	
τη στρατιωτική πίεση τ�υ Nαπ�λέ�-
ντα, τ� αριστ�κρατικ	 καθετώς της
Bενετίας κατέρρευσε και εγκαθι-
δρύθηκε δημ�κρατικ	 π�λίτευμα.
T�ν επ	μεν� μήνα μικτή γαλλ�-"ε-
νετική ναυτική δύναμη έ�τασε στην
Kέρκυρα και έ"αλε σε ε�αρμ�γή τη
διαδικασία τ�υ εκδημ�κρατισμ�ύ
των νησιών, π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύσαν να
είναι –θεωρητικά τ�υλά�ιστ�ν– κτή-
σεις της Bενετίας. Mε την εγκαθί-

δρυση τ�υ δημ�κρατικ�ύ π�λιτεύμα-
τ�ς στα νησιά καταργήθηκε τ� καθε-
στώς των τα�ικών διακρίσεων και
των πρ�ν�μίων και επι"λήθηκε η ι-
σ�ν�μία των π�λιτών. Aνάμεσα στα
άλλα καθήκ�ντά τ�υς �ι Γάλλ�ι έ-
πρεπε να α�υπνίσ�υν τ� εθνικ	
�ρ	νημα τ�υ ελληνικ�ύ νησιωτικ�ύ
πληθυσμ�ύ, πρ�ετ�ιμά!�ντας τ� έ-
δα��ς για την �ριστική απ	σπαση
των νησιών απ	 τη Bενετία. H Bενε-
τική Δημ�κρατία καταλύθηκε �ριστι-
κά με τη συνθήκη τ�υ Kαμπ��	ρμι�
(Oκτώ"ρι�ς 1797) και τα I	νια Nησιά
πρ�σαρτήθηκαν στη γαλλική επικρά-
τεια.

H δημ�κρατική περί�δ�ς υπήρ�ε
"ρα�ύτατη και η π�ρεία πρ�ς τ�ν �υ-
σιαστικ	 εκδημ�κρατισμ	 τ�υ π�λι-
τικ�ύ "ί�υ έμεινε αν�λ�κλήρωτη.
E�άλλ�υ, �ι νησιώτες δεν άργησαν
να απ�γ�ητευθ�ύν απ	 τη δημ�σι�-
ν�μική π�λιτική, αλλά και απ	 την
πρ�κλητική συμπερι��ρά των Γάλ-
λων. H εσωτερική αντίδραση και η α-
ντιγαλλική πρ�παγάνδα πρ�ετ�ίμα-
σαν τ� έδα��ς για την ανάληψη κ�ι-
νής δράσης στ� I	νι� απ	 Pώσ�υς
και T�ύρκ�υς, π�υ εί�αν συνάψει
συμμα�ία (I�ύλι�ς 1798) με αντιγαλ-
λικ	 πρ�σανατ�λισμ	. T� �θιν	πωρ�
τ�υ 1798 � ρωσ�τ�υρκικ	ς στ	λ�ς,
αναπλέ�ντας τ� I	νι�, κατέλα"ε δια-

δ��ικά τα νησιά, με ε�αίρεση την π	-
λη της Kέρκυρας π�υ παραδ	θηκε έ-
πειτα απ	 τρίμηνη π�λι�ρκία τ�ν Φε-
"ρ�υάρι� τ�υ 1799.

Oι νέ�ι κυρίαρ��ι κατάργησαν τ�
δημ�κρατικ	 π�λίτευμα και απ�κα-
τέστησαν τ� παλι	 αριστ�κρατικ	
καθεστώς και τα πρ�ν	μια των ευγε-
νών. Oι άλλ�τε "ενετικές κτήσεις
τ�υ I�νί�υ και μετέπειτα τα γαλλικά
εδά�η απ�τέλεσαν τώρα για πρώτη
��ρά ενιαί� και αυτ	ν�μ� �μ�σπ�ν-
διακ	 κράτ�ς π�υ τέθηκε υπ	 την
πρ�στασία των δύ� συμμά�ων δυνά-
μεων. H �μ�σπ�νδιακή κυ"έρνηση
(Γερ�υσία), π�υ έδρευε στην Kέρκυ-
ρα και π�υ τη συγκρ�τ�ύσαν δεκα-
τέσσερις αντιπρ	σωπ�ι των νησιών,
θέλ�ντας να ματαιώσει τα τ�υρκικά
σ�έδια για τη δημι�υργία ηγεμ�νίας
υπ�τελ�ύς στην Oθωμανική Aυτ�-
κρατ�ρία, !ήτησε την αναγνώριση
των νησιών και των ε�αρτημένων η-
πειρωτικών εδα�ών ως ενιαί�υ και
ανε�άρτητ�υ κράτ�υς με την εγγύη-
ση και την πρ�στασία των ηγεμ	νων
της Eυρώπης. Ωστ	σ�, με τη Σύμ"α-
ση της Kωνσταντιν�ύπ�λης (21 Mαρ-
τί�υ 1800), π�υ υπέγραψαν αρ�ικά η
Pωσία και η T�υρκία και στην �π�ία
πρ�σ�ώρησε η Mεγάλη Bρετανία, τα
I	νια Nησιά απ�τέλεσαν ενιαί� κρά-
τ�ς με την επωνυμία Π�λιτεία των

Eπτά Eνωμένων Nησιών (απλ�ύστε-
ρα Eπτάνησ�ς Π�λιτεία) υπ	 την επι-
κυριαρ�ία τ�υ σ�υλτάν�υ, ενώ τα η-
πειρωτικά εδά�η (B�υθρωτ	, Πάργα,
Πρέ"ε!α, B	νιτσα) πρ�σαρτήθηκαν
στην Oθωμανική Aυτ�κρατ�ρία. Oι
ελπίδες των I�νίων για τη δημι�υρ-
γία εν	ς ανε�άρτητ�υ κράτ�υς εί�αν
διαψευστεί.

T� σύνταγμα τ�υ 1800, π�υ είναι
γνωστ	 ως Bυ!αντιν	, επέ"αλε �λι-
γαρ�ικ	 π�λίτευμα παρα�ωρώντας
την ε��υσία στα συμ"�ύλια των ευ-
γενών π�υ εί�αν συγκρ�τηθεί σε κά-
θε νησί. Aπ	 αυτά εκλέγ�νταν τα μέ-
λη της τ�πικής κυ"έρνησης, ενώ �ι
αντιπρ	σωπ�ι των νησιών συγκρ�-
τ�ύσαν τη Γερ�υσία, π�υ έδρευε
στην Kέρκυρα. Aλλά η παλιν	ρθωση
της αριστ�κρατίας και �ι αυθαιρε-
σίες των ευγενών πρ�κάλεσαν κ�ι-
νωνικές αναταρα�ές π�υ �δήγησαν
σε λαϊκές ε�εγέρσεις και στασιαστι-
κά κινήματα. Παράλληλα, σε �ρισμέ-
να νησιά (Zάκυνθ�ς, Iθάκη) εκδηλώ-
θηκαν �ιλ�"ρετανικά απ�σ�ιστικά
κινήματα. Aναλαμ"άν�ντας δικτατ�-
ρικές ε��υσίες � Aρ�ων Σπυρίδων
Θε�τ	κης συνέστησε την Eκτακτη
Eπιτρ�πή Δημ�σιας Aσ�άλειας και
!ήτησε απ	 τ�υς αστ�ύς και τ�υς
�ωρικ�ύς να εκλέ��υν τ�υς δικ�ύς
τ�υς αντιπρ�σώπ�υς. H Eντιμη Aντι-
πρ�σωπεία, 	πως απ�κλήθηκε τ�
σώμα των λαϊκών αντιπρ�σώπων, συ-
νέτα�ε νέ� σύνταγμα με δημ�κρατι-
κ	τερ� πνεύμα, π�υ αναγνώρι!ε την
ισ�ν�μία 	λων των τά�εων, και ανέ-
λα"ε την ε��υσία (N�έμ"ρι�ς 1801). 

Aλλά στην ε�αρμ�γή τ�υ πρ��-
δευτικ�ύ αυτ�ύ συντάγματ�ς της
Eπτανήσ�υ Π�λιτείας αντέδρασαν �ι
σύμμα��ι με άμεση επέμ"αση. Bρε-
τανική στρατιωτική δύναμη απ�"ι"ά-
στηκε στην Kέρκυρα για την περι-
�ρ�ύρηση της τά�ης, ενώ η Yψηλή
Πύλη απέρριψε τ� νέ� σύνταγμα.
Eπιπρ	σθετα, �ι σύμμα��ι απ��άσι-
σαν να σταλεί στα νησιά πληρε��ύ-
σι�ς τ�υ τσάρ�υ και ρωσική στρατιω-
τική δύναμη για την αναδι�ργάνωση
της Π�λιτείας και την απ�κατάσταση
της ν�μιμ	τητας. Aλλά τα μέτρα π�υ
πήρε � πληρε��ύσι�ς τ�υ τσάρ�υ
κ	μης Γεώργι�ς M�τσενίγ�ς εγκαθί-
δρυσαν συγκεντρωτικ	 καθεστώς,
πρ�καλώντας τη δυσαρέσκεια της
πλει�ψη�ίας των π�λιτών π�υ απ�-
κλεί�νταν απ	 τη συμμετ��ή στις
π�λιτικές διαδικασίες. Tα καθήκ�ντα
γραμματέα της Eπικράτειας ανατέ-
θηκαν στ�ν Iωάννη Kαπ�δίστρια. 

Στα τέλη τ�υ 1803 ψη�ίστηκε νέ�
σύνταγμα π�υ καθιέρωνε αντί της
κληρ�ν�μικής τη συνταγματική ευ-
γένεια (παλι�ί ευγενείς και αστ�ί με
�ρισμέν� εισ	δημα ή πανεπιστημια-
κ	 τίτλ�), π�υ τα μέλη της εί�αν την
απ�κλειστική δια�είριση της ε��υ-
σίας. Παρά τ�υς σημαντικ�ύς περι�-
ρισμ�ύς στα δικαιώματα των π�λι-
τών, τ� σύνταγμα τ�υ 1803 εισήγαγε
�ιλελεύθερ�υς νεωτερισμ�ύς π�υ
τ�υ έδιναν πρ��δευτική διάσταση
(διάκριση ε��υσιών, εισαγωγή τ�υ

T� γενεαλ�γικ� δέντρ� της �ικ�γένειας Σ�λωμ�ύ �ρίσκεται, σε μεγάλ� μέ-
γεθ�ς, στην είσ�δ� τ�υ M�υσεί�υ Σ�λωμ�ύ στην Kέρκυρα. O κλών�ς με τ� �-
ν�μα τ�υ π�ιητή διακρίνεται στη μέση περίπ�υ τ�υ δέντρ�υ. Kάρτα τ�υ M�υ-
σεί�υ Σ�λωμ�ύ Kέρκυρας.



θεσμ�ύ των �ρκωτών δικαστηρίων,
αναγνώριση των ατ�μικών ελευθε-
ριών και τ�υ �ικ�γενειακ�ύ ασύλ�υ,
ανε�ιθρησκία και τέλ�ς "αθμιαία κα-
θιέρωση της ελληνικής γλώσσας στη
δημ	σια δι�ίκηση. Ωστ	σ�, με τις ε-
νέργειες τ�υ M�τσενίγ�υ, τ� σύ-
νταγμα δεν επικυρώθηκε απ	 τ�ν
τσάρ� και άρ�ισε η διαδικασία της α-
ναθεώρησής τ�υ. Σύμ�ωνα με τ�
νέ� σύνταγμα, π�υ εισηγήθηκε � I.
Kαπ�δίστριας και ψη�ίστηκε τ�ν Δε-
κέμ"ρι� τ�υ 1806, κυρίαρ�η τά�η ή-
ταν τώρα η ενεργητική ευγένεια π�υ
την απ�τελ�ύσαν 	σ�ι διέθεταν �ρι-
σμέν� εισ	δημα ή πανεπιστημιακ	
τίτλ�. T� σύνταγμα τ�υ 1806 διατή-
ρησε τ� �λιγαρ�ικ	 καθεστώς και
κατάργησε π�λλές απ	 τις �ιλελεύ-
θερες διατά�εις τ�υ πρ�ηγ�ύμεν�υ
συντάγματ�ς. Eπιπρ	σθετα, ανα-
γνωρί!�ντας στη Pωσία τ� δικαίωμα
επέμ"ασης, καταργ�ύσε �υσιαστικά
την αυτ�ν�μία τ�υ νε�σύστατ�υ
κράτ�υς. Oι Eπτανήσι�ι έ"λεπαν να
διαψεύδ�νται πάλι �ι ελπίδες τ�υς
για κ�ινωνική και π�λιτική ανα"άθμι-
ση και ανε�άρτητ� κράτ�ς.

Δεμένη στ� άρμα της ρωσικής π�-
λιτικής, παρά τη συμ"ατική της υπ�-
τέλεια στ�ν σ�υλτάν�, η Eπτάνησ�ς
Π�λιτεία εμπλέκεται στη νέα ρωσ�-
τ�υρκική σύρρα�η ως δ�ρυ�	ρ�ς
της Pωσίας, αίρ�ντας την �υδετερ	-
τητα πρ�ς τη Γαλλία π�υ συμμα�εί
με την T�υρκία. Tελικά, με τη Συνθή-
κη τ�υ Tιλσίτ τα I	νια Nησιά παρα�ω-
ρήθηκαν στη Γαλλία και την 1η Σε-
πτεμ"ρί�υ 1807 αναγγέλθηκε η πρ�-
σάρτηση της Eπτανήσ�υ Π�λιτείας

στη Γαλλική Aυτ�κρατ�ρία. Tα νησιά
θα "ρεθ�ύν τώρα στη διελκυστίνδα
τ�υ γαλλ�-αγγλικ�ύ ανταγωνισμ�ύ.
Oι Aγγλ�ι κήρυ�αν τ�ν απ�κλεισμ	
τ�υ I�νί�υ δημι�υργώντας ��ύτατα
πρ�"λήματα στ� εμπ	ρι� και στ�ν ε-
πισιτισμ	 των νησιών, ενώ παράλλη-
λα με τη δράση των πρακτ	ρων τ�υς
καλλιέργησαν τ� αντιγαλλικ	 ρεύμα.
Π�λλ�ί νησιώτες άρ�ισαν να πρ�-
σ"λέπ�υν στ� ενδε�	μεν� "ρετανι-
κής επέμ"ασης και δεν δίστασαν να
ενεργήσ�υν πρ�ς αυτή την κατεύ-
θυνση. T�ν Oκτώ"ρι� τ�υ 1808 �ι
Aγγλ�ι κατέλα"αν τα ν�τι	τερα νη-
σιά, τ�ν Aπρίλι� τ�υ 1809 τη Λευκά-
δα, τ�υς Πα��ύς στις αρ�ές τ�υ 1813
και τ�ν Mάρτι� τ�υ επ	μεν�υ έτ�υς
την Πάργα, ενώ η Kέρκυρα παραδ	-
θηκε τ�ν I�ύνι� τ�υ 1814, 	ταν πλέ-
�ν η κατάσταση στη Γαλλία εί�ε με-
τα"ληθεί, μετά την είσ�δ� των συμ-
μά�ων στ� Παρίσι και την παραίτηση
τ�υ Nαπ�λέ�ντα.

Eπικυρίαρ�η
πρ�στασία

Θεωρώντας 	τι �ι �ένες κατ��ές
ήταν πρ�σωρινές, η επτανησιακή Γε-
ρ�υσία απ��άσισε να απευθύνει στ�
συνέδρι� των συμμά�ων, π�υ έμελλε
να συγκληθεί στη Bιέννη, την ευ�ή
να απ�δ�θεί η ανε�αρτησία στην
Eπτάνησ�, επιδιώκ�ντας την υπ�-
στήρι�η τ�υ τσάρ�υ και τ�υ I. Kαπ�-
δίστρια. Ωστ	σ� � Bρεταν	ς στρατη-
γ	ς Campbell, δι�ικητής των νησιών,
δεν δε�	ταν την ύπαρ�η της Eπτα-
νήσ�υ Π�λιτείας και δεν ενέκρινε τις

ενέργειες της Γερ�υσίας, π�υ κατά
την άπ�ψή τ�υ εκπρ�σωπ�ύσε μ	ν�
την Kέρκυρα. Mε τη συνθήκη τ�υ
Παρισι�ύ (1815) τα I	νια Nησιά απ�-

τέλεσαν ελεύθερ� και ανε�άρτητ�
κράτ�ς με την επωνυμία Eνωμένες
Π�λιτείες των I�νίων Nησιών (α-
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Tα έγγρα�α, �ι πρ�κηρύ!εις και �ι ε�ημερίδες απ�τυπών�υν –και τη στιγμή
της έκδ�σής τ�υς και στη διάρκεια της μελέτης της Iστ�ρίας– την ιστ�ρία,
στη συγκεκριμένη περίπτωση των Eπτανήσων, στις αρ�ές τ�υ 19�υ αιώνα.
Πάνω: Mια δίγλωσση (ιταλικά - ελληνικά) διακήρυ!η τ�υ Γάλλ�υ «κ�μαντά-
ντη» των Eπτανήσων, τ� 1807 (Eθνική Bι�λι�θήκη). Δε!ιά: H θεώρηση της α-
π��ασης για την ιδρυση τ�υ I�νικ�ύ Πανεπιστημί�υ δημ�σιεύτηκε στην ε�η-
μερίδα «των Eνωμένων Eπαρ�ιών των I�νικών Nήσων» τ�ν I�ύνι� τ�υ 1824.
Kάτω δε!ιά: «Πρ�ς τ�υς Eπτανησί�υς και λ�ιπ�ύς Πατριώτας» απευθύνεται
τ� κάλεσμα της επιτρ�πής τ�υ Eπτανησί�υ Σώματ�ς, με ημερ�μηνία A΄ Σε-
πτεμ�ρί�υ 1826. Kαι τα τρία έγγρα�α δημ�σιεύ�νται στ�ν A΄ τ�μ� της «Eλλη-
νικής π�ίησης», εκδ�σεις «Σ�κ�λης».

Συνέ�εια στην 6η σελίδα



πλ�ύστερα I�νικ�ν ή I�νι�ν Kράτ�ς),
π�υ θα "ρισκ	ταν υπ	 την πρ�στα-
σία της Mεγάλης Bρετανίας. Παρά
τις ρωσικές πρ�σπάθειες, �ι 	ρ�ι της
συνθήκης επέτρεπαν στην πρ�στάτι-
δα δύναμη να υπερ"αίνει υπέρμετρα
στα εσωτερικά τ�υ με απ�τέλεσμα η
πρ�στασία να μετατρέπεται �υσια-
στικά σε επικυριαρ�ία. Tη γενική ευ-
θύνη αναλάμ"ανε � Bρεταν	ς αρμ�-
στής. 

O πρώτ�ς π�υ τ� κατέλα"ε ήταν �
στρατηγ	ς Θωμάς Mέτλαντ, άντρας
με π�λιτικές ικαν	τητες, π�υ δι�ι-
κ�ύσε αυταρ�ικά και συμπερι�έρθη-
κε με περι�ρ	νηση στ�υς νησιώτες.
Πρ�σεταιρι!	μεν�ς τ�υς αντιδρα-
στικ�ύς κύκλ�υς και ε��υδετερών�-
ντας τη �ιλελεύθερη αντιπ�λίτευση,
� Mέτλαντ επέ"αλε τ� σύνταγμα π�υ
εί�ε καταρτίσει και ψη�ίστηκε απ	
τη Συντακτική Συνέλευση σε κλίμα
"ίας και τρ�μ�κρατίας (1817). T� σύ-
νταγμα διατηρ�ύσε την �μ�σπ�νδια-
κή μ�ρ�ή τ�υ κράτ�υς, αναγνώρι!ε
τυπικά την ελληνικ	τητά τ�υ (�ρθ	-
δ��� δ	γμα και την ελληνική ως επί-
σημη γλώσσα) και καθιέρωνε κ�ιν�-
"�υλευτικ	 π�λίτευμα. Στην πραγ-
ματικ	τητα 	μως � έλεγ��ς 	λων
των ε��υσιών κατέληγε, άμεσα ή έμ-
μεσα, στ�ν αρμ�στή, π�υ συγκέ-
ντρωνε υπερε��υσίες, ενώ τ� π�λί-
τευμα έπαιρνε �λιγαρ�ικ	 �αρακτή-
ρα, περι�ρί!�ντας τα π�λιτικά δικαι-
ώματα στ�υς �ικ�ν�μικά ισ�υρ	τε-
ρ�υς π�λίτες.

Mε τ� καθεστώς της "ρετανικής
πρ�στασίας, �ι Eπτανήσι�ι έ"λεπαν
να �αλκεύ�νται έντε�να τα καιν�ύρ-
για δεσμά τ�υς και τ� λαϊκ	 αίσθημα
τ� συνέλα"ε � π�λιτικά και εθνικά
ευαισθητ�π�ιημέν�ς π�ιητής Δι�νύ-
σι�ς Σ�λωμ	ς μαρτυρώντας πως ή-
ταν αλυσωμέν� τ� καθένα [νησί] τε-
�νικά και �αρακτηρί!�ντας ως Ψεύ-
τρα Eλευθεριά τ� π�λιτικ	 σ�ήμα
τ�υ I�νί�υ Kράτ�υς. Παράλληλα, η
�ιλ�τ�υρκική π�λιτική των Bρετα-
νών δημι�υργ�ύσε πρ	σθετα πρ�-
"λήματα. Kάτω απ	 αυτές τις συνθή-
κες άρ�ι!ε η μακρ	�ρ�νη περί�δ�ς
της αντίστασης τ�υ επτανησιακ�ύ
λα�ύ κατά τ�υ καθεστώτ�ς της "ρε-
τανικής πρ�στασίας, με στ	�� την ε-
θνική, π�λιτική και κ�ινωνική τ�υ α-
π�κατάσταση, με ενέργειες π�υ κα-
ταστέλλ�νταν "ίαια απ	 την κυ"έρ-

νηση.  H κατάστα-
ση �δήγησε τ�ν
Iωάννη Kαπ�δί-
στρια να πρ�"εί σε
δια"ήματα πρ�ς τη
"ρετανική κυ"έρ-
νηση, �ωρίς απ�-
τελέσματα. E�άλ-
λ�υ, ακ�λ�υθώ-
ντας τις πρ�τρ�-
πές τ�υ Kαπ�δί-
στρια � εισαγγελέ-
ας και "�υλευτής
Zακύνθ�υ A-να-
στάσι�ς Φλαμπ�υ-
ριάρης, � δικαστής
Γεώργι�ς Δε Pώσ-
σης και � Δι�νύ-
σι�ς Σ�λωμ	ς συ-
νέτα�αν ανα��ρά
–π�υ υπέγραψαν
33 π�λίτες της Zα-
κύνθ�υ– πρ�ς τ�ν
Γεώργι� τ�ν Δ΄,
καταγγέλλ�ντας
τ� καθεστώς και
!ητώντας την ανα-
θεώρηση τ�υ συ-
ντάγματ�ς (1821). H ανα��ρά κατα-
σ�έθηκε και � Φλαμπ�υριάρης �υλα-
κίστηκε. O ανιψι	ς τ�υ, Δι�νύσι�ς
Φλαμπ�υριάρης, κυκλ��	ρησε αντί-
γρα�� με 105 υπ�γρα�ές και �ι πρω-
τεργάτες τ�υ συνελή�θησαν.

Σημαντική υπήρ�ε η συμμετ��ή
των Eπτανησίων στην πρ�ετ�ιμσία
τ�υ Eθν�υς για τ�ν αγώνα της ανε-
�αρτησίας. Στα νησιά η Φιλική Eται-
ρεία ανέπτυ�ε π�λύπλευρη δράση
και π�λλ�ί Eπτανήσι�ι μυήθηκαν και
συγκρ�τήθηκαν σώματα εθελ�ντών
και �μάδες υπ�στήρι�ης τ�υ αγώνα.
Mέσα σ’ αυτ	 τ� κλίμα � Δι�νύσι�ς
Σ�λωμ	ς εμπνέεται και συνθέτει τ�ν
Yμν�ν εις την Eλευθερίαν (1823),
την ωδή Eις τ�ν θάνατ�ν τ�υ Λ�ρδ
Mπάιρ�ν (1824), τ� επίγραμμα για
την καταστρ��ή των Ψαρών (1825)
και αργ	τερα τ�υ Eλεύθερ�υς Π�-
λι�ρκημέν�υς. 

Σε αντίθεση με την �μ	θυμη πα-
τριωτική κινητ�π�ίηση τ�υ επτανη-
σιακ�ύ λα�ύ, τ� επίσημ� κράτ�ς α-
ντιμετώπισε με ε�θρ	τητα την Eπα-
νάσταση, παίρν�ντας σειρά απ�θαρ-
ρυντικών μέτρων, 	πως η κήρυ�η και
η μερ�ληπτική ε�αρμ�γή της �υδε-
τερ	τητας απέναντι στ�υς εμπ�λέ-
μ�υς, η απηνής δίω�η των πατριω-

τών, η επι"�λή
στρατιωτικ�ύ ν	-
μ�υ και άγριας
τρ�μ�κρατίας. H
κατάσταση δια��-
ρ�π�ιήθηκε μετά
τη μεταστρ��ή
της "ρετανικής
π�λιτικής απένα-
ντι στην Eλληνική
Eπανάσταση. Bέ-
"αια, η δημι�υργία
τ�υ ανε�άρτητ�υ
ελληνικ�ύ κρά-
τ�υς έδωσε άλλη
διάσταση στ�υς α-
γώνες των Eπτα-
νησίων π�υ θεω-
ρ�ύσαν πλέ�ν α-
νώ�ελ� τ� καθε-
στώς της �ένης
πρ�στασίας και
τρέπ�νταν πρ�ς
την επιδίω�η της
εθνικής απ�κατά-
στασης με την
Eνωση. Oπωσδή-
π�τε, η "ελτίωση

της π�λιτικής κατάστασης στα νησιά
ε�ακ�λ�υθ�ύσε να απ�τελεί καίρι�
αίτημα των Eπτανησίων.

Oι πρώτες ελευθερίες

T� π�λιτικ	 κλιμα άρ�ισε να μετα-
"άλλεται με τα �ιλελεύθερα μέτρα
και τις μεταρρυθμίσεις π�υ εισηγή-
θηκε � πρ��δευτικ	ς αρμ�στής Iω-
άννης K	λμπ�ρν. Iδιαίτερη σημασία
για την ε�έλι�η τ�υ π�λιτικ�ύ "ί�υ
στα νησιά εί�ε η άδεια ίδρυσης και
λειτ�υργίας π�λιτικών λεσ�ών και �ι
π�λιτικές συγκεντρώσεις. Mε εισή-
γηση τ�υ αρμ�στή, τ� I	νι� K�ιν�-
"�ύλι� πρ��ώρησε στην καθιέρωση
της ελευθερίας τ�υ Tύπ�υ και την
κατάργηση της πρ�ληπτικής λ�γ�-
κρισίας (1848). Σ’ αυτές τις συνθήκες
άρ�ισε η έκδ�ση και η κυκλ���ρία
π�λιτικών ε�ημερίδων π�υ συνέ"α-
λαν στην π�λιτική διαπαιδαγώγηση
των νησιωτών. Mέσα σ’ αυτ	 τ� κλί-
μα εμ�ανίστηκαν τρεις δια��ρετι-
κές π�λιτικές τάσεις, π�υ ε�έ�ρα!αν
τις αντιλήψεις και τις επιδιώ�εις των
κ�ινωνικών �μάδων. Yπ�στηρικτές
τ�υ καθεστώτ�ς ήταν η μει�ψη�ία
των ακραίων συντηρητικών και αντι-
δραστικών στ�ι�είων, π�υ ταύτι!αν
τα συμ�έρ�ντά τ�υς με την �ένη
πρ�στασία και π�υ �αρακτηρί!�νταν
ως Πρ�στασιαν�ί ή Kατα�θ�νι�ι.
Aπ	 την άλλη μεριά �ι μετρι�παθείς
�ιλελεύθερ�ι, ε�αρμ	!�ντας πραγ-
ματιστική τακτική, δέ��νταν την α-
ναγκαι	τητα της �ένης πρ�στασίας
και θεωρ�ύσαν άκαιρη και αδύνατη
κάθε πρ�σπάθεια για την κατάργησή
της. Xωρίς να απ�ρρίπτ�υν τ� αίτη-
μα για μελλ�ντική εθνική απ�κατά-
σταση, επιδίωκαν την παρα�ώρηση
περισσ	τερων ελευθεριών με τη με-
ταρρύθμιση τ�υ συντάγματ�ς. 

Γι’ αυτ	 τ�υς απ�κάλεσαν Mεταρ-
ρυθμιστές. Στην παράτα�η αυτή ανή-
καν ε�αίρετες πρ�σωπικ	τητες των
γραμμάτων, τ�υ πνεύματ�ς και της
π�λιτικής δράσης. Διαμετρικά αντί-
θετες ήταν �ι θέσεις των Pι"�σπα-
στών, π�υ θεωρώντας παράν�μη την
επι"�ή της �ένης πρ�στασίας απέρ-
ριπταν τ� Σύνταγμα τ�υ 1817 και επι-
δίωκαν την �ριστική λύση τ�υ επτα-
νησιακ�ύ !ητήματ�ς, θέτ�ντας ως

κύρι� στ	�� την Eνωση με την Eλλά-
δα. Oι ρι!�σπάστες π�λέμησαν με
σθέν�ς τ� καθεστώς και αγωνίστη-
καν για την επίτευ�η των εθνικών
στ	�ων, επισύρ�ντας για την π�λιτι-
κή τ�υς δράση την επι"�λή σκληρών
κυρώσεων. H κατάσταση εί�ε δυσμε-
νή ε�έλι�η μετά την ανάληψη της αρ-
μ�στείας απ	 τ�ν συντηρητικ	 Eρρί-
κ� Γεώργι� Oυ	ρντ (1849), π�υ ειση-
γήθηκε τρ�π�π�ιήσεις και πρ�σθή-
κες στις μεταρρυθμίσεις τ�υ συ-
ντάγματ�ς και ακ�λ�ύθησε σκληρή
π�λιτική απέναντι στ�υς αντι�ρ�-
ν�ύντες επι"άλλ�ντας καθεστώς
τρ�μ�κρατίας. E�άλλ�υ, κατέστειλε
με πρωτ��ανή αγρι	τητα και "αρ"α-
ρ	τητα τ� έν�πλ� κίνημα π�υ εκδη-
λώθηκε στην Kε�αλ�νιά τ�ν Aύγ�υ-
στ� τ�υ 1849 (Στάση της Σκάλας).

Παρά την αντίδραση τ�υ αρμ�στή
και της Γερ�υσίας τ� Θ΄ I	νι� K�ιν�-
"�ύλι� π�υ αναδεί�τηκε με τις εκλ�-
γές τ�υ 1850 και στ� �π�ί� μετεί�αν
έγκριτ�ι μεταρρυθμιστές και ρι!�-
σπάστες "�υλευτές ανέπτυ�ε σπ�υ-
δαία ν�μ�θετική δραστηρι	τητα, με
στ	�� τη "ελτίωση της π�λιτικής κα-
τάστασης και την ε�υπηρέτηση τ�υ
εθνικ�ύ συμ�έρ�ντ�ς. Tελευταία
πρά�η τ�υ κ�ιν�"�υλί�υ ήταν η ανά-
γνωση τ�υ ψη�ίσματ�ς της Eνωσης,
π�υ υπέ"αλαν �ι ρι!�σπάστες "�υ-
λευτές στις 26 N�εμ"ρί�υ 1850 (... η
πρώτη ελευθέρα B�υλή των αντιπρ�-
σώπων της Eπτανήσ�υ διακηρύττει:
Oτι η �μ�θυμ�ς, στερεά και αμετά-
τρεπτ�ς θέλησις τ�υ επτανησιακ�ύ
λα�ύ είναι η ανάκτησις της ανε#αρ-
τησίας τ�υ και η Eνωσις αυτ�ύ με τ�
λ�ιπ�ν έθν�ς τ�υ, την απελευθερω-
μένην Eλλάδα...). H αντίδραση τ�υ
αρμ�στή εκδηλώθηκε με την ανα-
στ�λή των εργασιών και τελικά τη
διάλυση τ�υ K�ιν�"�υλί�υ και την
πρ�κήρυ�η εκλ�γών, ενώ παράλλη-
λα άρ�ισε να κλιμακώνεται η τρ�μ�-
κρατία και �ι διωγμ�ί κατά των ρι!�-
σπαστών και 	σων ήταν ύπ�πτ�ι για
τ� εθνικ	 τ�υς �ρ	νημα. Oι νέες συ-
νταγματικές μεταρρυθμίσεις π�υ ει-
σηγήθηκε � αρμ�στής τ� 1852 περι-
λάμ"αναν και σειρά περι�ριστικών
μέτρων π�υ απ�σκ�π�ύσαν στην ε-
ν���π�ίηση κάθε �ιλελεύθερης ή
πατριωτικής ενέργειας. Oμως, 	λα
αυτά δεν έκαμψαν τ� εθνικ	 �ρ	νη-
μα των Eπτανησίων. Aντίθετα, παρά
τα αυστηρά απαγ�ρευτικά μέτρα της
πρ�στασίας π�λλ�ί Eπτανήσι�ι έ-
σπευσαν μα!ί με άλλ�υς Eλληνες να
συνδράμ�υν τ� επαναστατικ	 κίνη-
μα π�υ εκδηλώθηκε στην Hπειρ� τ�
1854, στη διάρκεια τ�υ Kριμαϊκ�ύ
Π�λέμ�υ. 

Aυτ	 τ� π�λιτικ	 κλίμα "ίωνε στην
Kέρκυρα � Δι�νύσι�ς Σ�λωμ	ς, και
κάτω απ	 αυτές τις συνθήκες επε-
�εργα!	ταν τα σ�εδιάσματα των
Eλεύθερων Π�λι�ρκημένων και αρ-
γ	τερα τ�υς στί��υς τ�υ έπ�υς
Carmen Seculare (1849) –	π�υ θα
κατέγρα�ε τ� παρ	ν και θα διατύ-
πωνε τ� μέλλ�ν τ�υ Eλληνισμ�ύ–
και ακ	μη ένα π�ίημα εμπνευσμέν�
απ	 τ�ν Kριμαϊκ	 Π	λεμ�. O θάνα-
τ	ς τ�υ, τ� 1857, δεν τ�υ επέτρεψε
να δει την ε�έλι�η των π�λιτικών
πραγμάτων: τη μεταστρ��ή της
"ρετανικής π�λιτικής και την π�ρεία
πρ�ς την π�θητή εθνική απ�κατά-
σταση, την Eνωση της Eπτανήσ�υ
με την Eλλάδα, στις 21 Mαΐ�υ/2 I�υ-
νί�υ 1864.
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Συνέ�εια απ� την 5η σελίδα

T� 1978 τ� περι�δικ� «Nέα Eστία»
α�ιέρωσε τ� �ριστ�υγιεννιάτικ�
τεύ��ς τ�υ στ� Δι�νύσι� Σ�λωμ�.
T� ε!ώ�υλλ� τ�υ τεύ��υς κ�σμη-
σε τ� �αρακτικ� τ�υ Tάσσ�υ.

Aπεικ�νιση τ�υ κτιρί�υ π�υ άλλ�τε στέγα%ε την I�νι� Aκαδημία και σήμερα
είναι η στέγη της Aναγνωστικής Eταιρείας στην Kέρκυρα. Στ�υς �ώρ�υς τ�υ
�υλάσσ�νται έγγρα�α και �ι�λία π�υ α��ρ�ύν την ιστ�ρία των Eπτανήσων,
πριν και μετά την Eνωσή τ�υς με την Eλλάδα.


