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Ή Ελληνική 'Επανάσταση
καί
Ιόνιο
Κράτος
Του Ν. Γ. Μόσχο να

ψ JE ε τή συνθήκη πού υπέγραψαν στό Παρίσι στί?5
Ι V I Νοεμβρίου τοϋ 1815 οι εκπρόσωποι της Αυστρί
ας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Πρωσσίας καί της
Ρωσίας, τά Ι ό ν ι α Νησιά αποτέλεσαν ελεύθερο καί ά ν ε :
ξάρτητο ομοσπονδιακό κράτος με τήν επωνυμία
«'Ενωμένες Πολιτείες των Ιόνιων Νησιών». Τό 7ówo
Κρότος, όπως επικράτησε νά λέγεται, θά βρισκόταν
κάτω άπό την άμεση καί αποκλειστική προστασία της
Μεγάλης Βρετανίας καί ό εντολοδόχος τοϋ βρετανι
κού στέμματος Λόρδος Μέγας 'Αρμοστής θά φρόντιζε
γιά τή διοργάνωση του.
Ό πρώτος 'Αρμοστής στρατηγός Θωμάς Maitland
(1816-1824), ιδιαίτερα αυταρχικός, με αριστοκρατικές
αντιλήψεις καί εθνικιστής, συμπεριφέρθηκε μέ περι
φρόνηση προς τόν ελληνικό πληθυσμό. Τό Σύνταγμα
τοϋ 1817, πού κατόρθωσε ν ά τ ό επιβάλει εξουδετερώ
νοντας τήν φιλελεύθερη αντιπολίτευση, διατηρούσε
τήν ομοσπονδιακή μορφή τοϋ κράτους, αναγνώριζε
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τήν ελληνικότητα του καί καθιέρωνε κοινοοουλευτικό
πολίτευμα. 'Αλλά στην ουσία εγκαθίδρυε τήν προσω
πική αρχή τοϋ Βρετανού Αρμοστή, πού απέβαινε ό
ανώτατος ρυθμιστής τών πραγμάτων της πολιτείας.
Στή Συνθήκη τοϋ 1815 δέν αναφερόταν ή Πάργα,
πού μέχρι τότε είχε ακολουθήσει τήν τύχη τών Ιόνιων
Νησιών, ο ι Βρετανοί, πού κατείχαν τήν Πάργα άπό τό
1814, τήν παραχώρησαν τό 1819 στον *Αλή Πασά γιά
150.000 λίρες, αποζημίωση τών κατοίκων της πού προ
τίμησαν νά εκπατριστούν. Μέσα σε τραγικές συνθήκες
οι Παργινοί κατέφυγαν πρόσφυγες στά Ιόνια Νησιά.
Μέ τήν ενέργεια αυτή ή Μεγάλη Βρετανία κέρδιζε τήν
αναγνώριση άπό τήν Πύλη τοϋ καθεστώτος της βρετα
νικής Προστασίας στά νησιά.

«Ρ* τήν προετοιμασία τοϋ Έθνους γιά τόν αγώνα της
id«ανεξαρτησίας πήραν ενεργό μέρος τά Ιόνια"Νη
σιά, όπου ή Φιλική 'Εταιρεία βρήκε πρόσφορο έδαφος
γιά νά αναπτύξει δράση. Πολλοί Ιόνιοι καί Ιδιαίτερα
όσοι άντιπολιτεύονταν τή βρετανική προστασία μυ
ήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία. Ή προεπαναστατική
αυτή κίνηση είχε ευρύτερη διάδοση στή Ζάκυνθο,
άπου είχε διαμορφωθεί κατάλληλο κλίμα χάρη στην
φιλελεύθερη διδασκαλία ξένων φιλελλήλων, αλλά καί
φωτισμένων 'Ελλήνων δασκάλων, πού άσκησαν ση
μαντική επίδραση στους νέους τοϋ νησιού. 'Ανάμεσα
ατούς ξένους πού δίδαξαν στή Ζάκυνθο κατά τήν περί
οδο αυτή, ήταν ό 'Ιταλός άββάς Santo Rossi, δάσκαλος
τοϋ Διονυσίου Σολωμού, ό επίσης 'ιταλός ΊωάννηςΒαπτιστή ς Moratelli, δάσκαλος τοϋ Γεώργιου Τερτσέτη,
τοϋ Έρμάννου Λούντζη καί πολλών άλλων, ό Γάλλος
'Ιάκωβος Pine!, ό 'Ιταλός Γαετάνος Grassetti, πού αργό
τερα χρημάτισε καθηγητής στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία
(1824), καί άλλοι. 'Επίσης μεγάλη υπήρξε ή συμβολή
τριών 'Ελλήνων δασκάλων πού έδρασαν στό νησί αυτό'
του ζακυνθινού δημοκράτη 'ιερωμένου 'Αντώνιου
Μαρτελάου, του μικρασιάτη κληρικού Θεοδόσιου Δη
μάδη καί τοϋ ιθακήσιου 'Αναστάσιου Καράβια. Καί ο'ι
τρεις μυήθηκαν στην Φιλική 'Εταιρεία. Στή Ζάκυνθο

κέντρο για την μύηση των πατριωτών στην Φιλική
'Εταιρεία υπήρξε ό μικρός ναός του αγίου Γεωργίου
των Λατίνων, πού έμεινε γνωστός σάν ναός του αγίου
Γεωργίου των Φιλικών. Έκεϊ μυήθηκε (1 Δεκεμβρίου
1818) άπό τόν 'Αναγνωσταρά (Παναγιώτη Παπαγεωργίου) ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πού ήταν εγκαταστη
μένος στό νησί άπό τό 1806. Σύμφωνα μέ τή δική του
μαρτυρία ό Κολοκοτρώνης κατήχησε μέ τή σειρά του
άλλα πρόσωπα, στή Ζάκυνθο καί οτήν Κεφαλονιά, καί
ανάμεσα σ' αυτά «διαφόρους Καπεταναίους Σπετζιώτικων καραβιών καί Ύδράι'κών». Φυσικά κατήχησε
καί τόν γιό του Πάνο (20 Δεκεμβρίου 1818). Στό ναό του
αγίου Γεωργίου τών Λατίνων ήταν εφημέριος ό γιαννι
ώτης ιερομόναχος "Ανθιμος 'Αργυρόπουλος καί αυτός
φιλικός καί δραστήριος κατηχητής της 'Εταιρείας. Τόν
'Ιανουάριο τοϋ 1819 μυήθηκε έκεϊ ό Κωνσταντίνος Πετμεζάς. Τήν άνοιξη τοϋ ϊδιου έτους έφθασε στή Ζά
κυνθο ό φιλικός 'Αριστείδης Παπάς φέρνοντας εγκύ
κλιο τοϋ πατριάρχη Γρηγόριου τοϋ Ε' πού ζητούσε νά
συλλέγουν χρήματα γιά τήν ίδρυση σχολείου στην Πε
λοπόννησο. Μέ τό πρόσχημα αυτό ό Παπάς περι
όδευσε τά νησιά, ήρθε σέ επαφή μέ τους έκεϊ φιλικούς,
κατήχησε άλλους - ανάμεσα σ' αυτούς τόν Διονύσιο
Ρώμα στή Ζάκυνθο καί τόν ζακυνθινό 'Αναστάσιο
Φλαμπουριάρη στην Κέρκυρα - οργάνωσε τίς τοπικές
εφορίες καί γενικά προώθησε τό έργο της 'Εταιρείας.
Τά χρήματα πού συγκέντρωνε θά χρησίμευαν στην
πραγματικότητα γιά τίς ανάγκες τοϋ απελευθερωτικού
αγώνα. Σημαντικά μεγάλος υπήρξε ό αριθμός τών Έφτανησιωτών καί τών άλλων 'Ελλήνων, προσφύγων στά
Ιόνια Νησιά, πού κατηχήθηκαν στους σκοπούς της Φι
λικής 'Εταιρείας καί έδωσαν τόν όρκο τών Φιλικών. Τά
πρόσωπα αυτά, κληρικοί καί λαϊκοί, προέρχονταν άπό
όλα τά κοινωνικά στρώματα τοϋ πληθυσμού. Στή Ζά
κυνθο σπουδαία δράση ανέπτυξαν ό Νικόλας Καλύβας,
ό Φραγκίσκος Καρβελάς, ό Κωνσταντίνος Δραγώνας
καί άλλοι. Άπό τόν Διονύσιο Ρώμα μυήθηκε οτήν Κε
φαλονιά ό Μαρίνος Μεταξάς. Άπό τους πρώτους πού
κατηχήθηκαν καί έδρασαν έκεϊ ήταν επίσης ό Ανδρέας
Μεταξάς καί ό Δημήτριος Δαλλαδέτσιμας. Στή Λευ
κάδα πρωτοστάτησαν ό Ιωάννης Ζαπραλής,ό 'Ιωάννης
Ζαμπέλης καί ό Άγγελος Σούνδιας. Τέλος οτήν Κέρ
κυρα κορυφαίοι Φιλικοί υπήρξαν ό Κωνσταντίνος Γε
ροοτάθης, ό 'Ιωάννης Κεφάλας άπό τήν Πρέβεζα, <_
Αυγουστίνος καί ό Βιάρος Καποδίστριας καί άλλοι.
Αξιόλογη κίνηση παρουσίασαν καί τά μικρότερα νησιά,
Παξοί, Ιθάκη καί Κύθηρα.
Κύριο έργο τών Φιλικών στά 'Ιόνια Νησιά ήταν ή
συλλογή χρημάτων, ή συγκέντρωση πολεμικού ύλικοϋ
καί ή στρατολογία εθελοντών γιά τήν ενίσχυση τοϋ

αγώνα. Πολλοί 'Επτανήσιοι προσέφεραν μεγάλα χρη
ματικά ποσά, ένώ αρκετοί πλοιοκτήτες παραχώρησαν
τά πλοία τους. Ή κήρυξη της 'Επανάστασης γέμισε
ενθουσιασμό τους κατοίκους τών νησιών. Πολυάριθ
μες ομάδες άπό Έφτανησιώτες πέρασαν τότε οτήν
Πελοπόννησο καί στή Στερεά 'Ελλάδα καί ανέλαβαν
ένοπλη δράση, ένώ άπό τά νησιά συνεχιζόταν μέ μεγα
λύτερη ένταση ή ήθική.καί υλική υποστήριξη τοϋ εθνι
κού αγώνα. Επίσης μεγάλη υπήρξε ή βοήθεια πού
προσέφεραν οι Έφτανησιώτες στους πρόσφυγες πού
άπό τήν ηπειρωτική 'Ελλάδα κατέφευγαν στά νησιά.
Τόν Απρίλιο τοϋ 1821 περίπου 7.000 άμαχου πληθυ
σμού άπό τήν Πελοπόννησο έφθασαν πρόσφυγες στή
.Ζάκυνθο. Παρά τόν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό τών
προσφύγων ο'ι κάτοικοι τοϋ νησιού τους χορήγησαν
γενναιόδωρα άσυλο καί συγκέντρωσαν χρήματα γιά τή
συντήρηση τους. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρήθη
καν καί στά άλλα νησιά ατή διάρκεια τοϋ αγώνα.

H ιαφορετικά αντιμετώπισε τά πράγματα τό έπίΑ Α σ η μ ο κράτος. Ή Βρεταννική Προστασία στάθηκε
μέ εχθρότητα απέναντι οτήν 'Ελληνική 'Επανάσταση
καί βλέποντας μέ δυσαρέσκεια τή διαρροή τών Έφτανησιωτών αγωνιστών προς τήν επαναστατημένη 'Ελ
λάδα φρόντισε νά ληφθούν σύντονα μέτρα γιά νά
εμποδιστεί ή πατριωτική αυτή κίνηση.
Σάν προληπτικό μέτρο, στίς 5 Απριλίου 1821 καί
έπειτα άπό εισήγηση τοϋ "Αρμοστή, ψηφίστηκε από τό
Ιόνιο Κοινοβούλιο νόμος, πού έδινε ατούς Τοποτηρη
τές τοϋ Αρμοστή καί στους Έπαρχους τών νησιών τό
δικαίωμα νά κηρύττουν τόν στρατιωτικό νόμο στό νησί
πού διοικούσαν, οταν υπήρχε ανάγκη. Έπειτα άπό λί
γες ήμερες ή Γερουσία μέ προκήρυξη της (9 Απριλίου
1821) δήλωνε, οτι οί Ιόνιοι υπήκοοι πού κατοικούσαν
στίς επαρχίες τοϋ 'Οθωμανικού κράτους, σέ περί
πτωση πού έπαιρναν μέρος σέ επαναστατικές ή άλλες
εχθρικές ενέργειες, θά έχαναν τό δικαίωμα προστα
σίας άπό τό Ιόνιο Κράτος καί άπό τους Βρετανούς
προξένους. Τά μέτρα αυτά δέν ανέκοψαν τόν ζήλο τών
Έφτανησιωτών πατριωτών πού εύρισκαν τρόπους γιά
νά φεύγουν άπό τά νησιά προς τίς επαναστατημένες
περιοχές χωρίς τήν άδεια τών αρχών. Σέ πολλές εκα
τοντάδες ανέρχονται ο'ι αγωνιστές πού κατά τους πρώ
τους μήνες τής 'Επανάστασης έσπευσαν άπό τά 'Ιόνια
Νησιά στην ηπειρωτική 'Ελλάδα. Ανάμεσα σ' αυτούς
υπήρχαν καί αρκετοί κληρικοί. Επίσης σημαντικές

.
υπηρεσίες προσέφεραν στον αγώνα πολλά έφτανησιώτικα πλοία μεταφέροντας ανθρώπους και εφόδια. Πα
τους λόγους αυτούς τό Ιόνιο Κράτος πήρε αυστηρό
τερα μέτρα.
Έ τ σ ι στίς 10 Μαίου 1821 τό Κοινοβούλιο ψήφισε
νόμο πού όριζε την επιβολή της ποινής του θανάτου σ
οσους θά παρέβαιναν τίς υγειονομικές διατάξεις. Τό
μέτρο αύτα είχε σκοπό να εμποδίσει τήν κίνηση σκα
φών χωρίς άδεια των άρχων καί φυσικά τή λαθραία
μεταφορά προσώπων ή ύλικοϋ. 3"Αλλωστε αυτά διευ
κρινίζονταν καί μέ νεώτερο διάταγμα (13 Αυγούστου
1821).
Γιά νά εξαναγκάσει τους Έφτανησιώτες πατριώτες
νά παραιτηθούν από τόν αγώνα, τό Ιόνιο Κράτος κή
ρυττε στίς 7 Ιουνίου 1821 ουδετερότητα απέναντι
στους εμπολέμους· όσοι Ι ό ν ι ο ι υπήκοοι έπαιρναν μέ
ρος στίς εχθροπραξίες πού γίνονταν στην επαναστα
τημένη 'Ελλάδα θά εξορίζονταν άπό τήν επικράτεια, ή
κινητή καί ή ακίνητη περιουσία τους θά δημευόταν καί
σέ περίπτωση πού συλλαμβάνονταν άπό τίς αρχές, θά
τους επιβάλλονταν οί ποινές πού καθόριζε ό νόμος.
Ακολουθώντας αυτή τήν τακτική ή Γερουσία μέ
προκήρυξη της 18 Ιουλίου καλούσε τους αγωνιστές
Ανδρέα καί Κωνσταντίνο Μεταξά, Γεράσιμο Φωκά, Μι
χαήλ KouToucpö καί Ευάγγελο Πανά άπό τήν Κεφαλονιά, Διονύσιο Σεμπρικό καί Παναγιώτη Στρούζα άπό τή
Ζάκυνθο, πού πολεμούσαν μαζί μέ άλλους συμπατρι
ώτες τους στην Πελοπόννησο καί πού είχαν κυκλοφο
ρήσει επαναστατική προκήρυξη σάν αρχηγοί τών δυ
νάμεων της Κεφαλονιάς καί της Ζακύνθου, νά επι
στρέψουν στά νησιά μέσα σέ 15 ήμερες γιά νά δικα
στούν μέ τήν απειλή άτι διαφορετικά θά εφαρμόζονταν
εναντίον τους τά παραπάνω μέτρα. Τήν Ίδια ήμερα (18
Ιουλίου) διακηρύχτηκε, ό τ ι όσοι πλοίαρχοι Ιόνιοι υπή
κοοι συμμετείχαν μέ οποιοδήποτε τρόπο στίς πολεμι
κές επιχειρήσεις θά διώκονταν σάν πειρατές. Νέο διά
ταγμα της 13 Αυγούστου έδινε προθεσμία 30 ήμερων
στους Έφτανησιώτες πού είχαν πάρει μέρος στην
Επανάσταση γιά νά γυρίσουν πίσω στά νησιά - σέ δια
φορετική περίπτωση θά καταδικάζονταν σέ παντοτινή
εξορία καί θά δημευόταν ή περιουσία τους.
Τά μέτρα αυτά δέν άργησαν νά εφαρμοστούν. 'Αλλά
παρά τίς σκληρές ποινές πού επιβάλλονταν στους
παραβάτες της ουδετερότητας, ό ζήλος τών Έφτανησιωτών πατριωτών δέν μειώθηκε. Μέ όλα τά μέσα πού
διέθεταν, εξακολούθησαν νά ενισχύουν τόν απελευ
θερωτικό αγώνα του Έθνους, ένώ στους ναούς τών
νησιών αναπέμπονταν άπό τόν κλήρο δεήσεις γιά τήν
ευόδωση τής 'Επανάστασης. Οί αρχές δέν δίστασαν νά
απαγορεύσουν τίς δεήσεις αυτές καί νά πάρουν μέτρα

24

TOMES

εναντίον τών κληρικών πού δέν συμμορφώνονταν, ή
πού μέ οποιοδήποτε τρόπο βοηθούσαν τους πατρι
ώτες. Τόν 'Οκτώβριο τού έτους 1821 απελάθηκε ό μη
τροπολίτης Άγαθάγγελος Τυπάλδος Κοζάκης, τοπο
τηρητής τού αρχιερατικού θρόνου τής Κεφαλονιάς
άπό τό 1818 καί μυημένος στην Φιλική Εταιρεία,
επειδή διευκόλυνε τήν αναχώρηση άπό τό νησί σωμά
των αγωνιστών. Στίς 9 'Οκτωβρίου ό Maitland, πού είχε
τελευταία επιστρέψει άπό τήν 'Αγγλία, διευκρίνιζε μέ
προκήρυξη του, ότι είχε εντολή άπό τό Στέμμα νά
φροντίσει νά τηρηθεί αυστηρά ή ουδετερότητα, κατα
φερόταν εναντίον εκείνων πού τήν παραβίαζαν, καθώς
καί εναντίον τών κληρικών πού έκαναν παρακλήσεις
γιά τήν ήττα τών 'Οθωμανών, καί καθιστούσε γνωστό
ότι είχε πάρει μέτρα γιά τήν παραδειγματική τιμωρία
τών υπευθύνων. Τέλος διέταζε τους Παργινούς πρόσ
φυγες νά εγκαταλείψουν οριστικά μέσα σέ 10 ήμερες
τά Ιόνια Νησιά, επειδή επιτέθηκαν εναντίον τουρκικών
δυνάμεων μέ τόν σκοπό νά ανακτήσουν τήν πατρίδα
.τους καί μέ τόν τρόπο αυτό παραβίασαν τήν ουδετερό
τητα τού 'Ιόνιου Κράτους πού υπήκοοι του είχαν πολι
τογραφηθεί. Φυσικά έχαναν καί τ»' ν υπηκοότητα αυτή.

Α

λλά, ένώτό Ιόνιο Κράτος πρόβαλλε συνέχεια τήν
αρχή τής ουδετερότητας γιά νά εμποδίζει τους
Έφτανησιώτες νά ενισχύουν τήν Επανάσταση, τό Ίδιο
τήν παραβίαζε γιά χάρη τών Τούρκων. Συχνά τά τούρ
κικα πλοία εύρισκαν καταφύγιο ή στάθμευαν γιά ανε
φοδιασμό στά λιμάνια τώννησιών, άπου γίνονταν δε
κτά άπό τίς αρχές μέ εκδηλώσεις φιλίας. "Ετσι τόν Σε
πτέμβριο τού 1821 ό τούρκικος στόλος, αφού ανεφο
διάστηκε στή Ζάκυνθο, κατευθύνθηκε στον Κορινθι
ακό, βομβάρδισε τήν Βοστίτσα (Αίγιο) καί τό Γαλαξίδι
καί έχοντας αιχμαλωτίσει 32 γαλαξιδιώτικα πλοία καί
δύο Ιονικά, πού είχαν μεταφέρει κεφαλονίτες καί ζα
κυνθινούς αγωνιστές στην Πελοπόννησο, επέστρεψε
στη Ζάκυνθο καί άπό εκεί κατευθύνθηκε προς τήν
Κωνσταντινούπολη. Τόν Ίδιο καιρό έφθασε στή Ζά
κυνθο καί ό ελληνικός στόλος, πού ζήτησε άπό τόν
Βρετανό Τοποτηρητή πληροφορίες σχετικά μέ τίς κι
νήσεις τού εχθρικού στόλου. 'Αλλά οί αρχές συμπερι
φέρθηκαν στους Έλληνες μέ σκαιότητα καί προσέβα
λαν τήν ελληνική επαναστατική σημαία, όπως γινόταν
κάθε φορά πού ελληνικά σκάφη κατέπλεαν στά λιμάνια
τών νησιών στά πρώτα χρόνια τής Επανάστασης. Στίς
30 Σεπτεμβρίου οί αντίπαλοι στόλοι συναντήθηκαν νο-
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τιοανατολικά τής Ζακύνθου. Κατά τή ναυμαχία πού
ακολούθησε τά τούρκικα πλοία έπαθαν σημαντικές ζη
μιές. Ένα μάλιστα αλγερινό μπρίκι κυνηγημένο από
δύο ελληνικά πλοία έπεσε μισοκαμένο στά νότια παρά
λια της Ζακύνθου, στη θέση Ύψόλιθος, μέσα στον
κόλπο τοϋ Λαγανά. Οι χωρικοί, πού είχαν στό μεταξύ
συγκεντρωθεί στην ακτή, άρχισαν νά πυροβολούν εν
αντίον τού αλγερινού πλοίου. 'Απόσπασμα "Αγγλων
στρατιωτών, που έφθασε εκεί, προσπάθησε νά συγ
κρατήσει τους χωρικούς, άλλα εκείνοι στράφηκαν εν
αντίον των "Αγγλων, σκότωσαν έναν στρατιώτη καί
τραυμάτισαν τον επικεφαλής αξιωματικό. Ό Τοποτη
ρητής έστειλε ενισχύσεις καί ακολούθησε νέα συμ
πλοκή μέ θύματα πολλούς στρατιώτες. Τήν επόμενη
ήμερα (1/13 'Οκτωβρίου) ή τοπική κυβέρνηση κήρυξε
τόν στρατιωτικό νόμο στην περιοχή καί στίς 4/16
'Οκτωβρίου ή Γερουσία διέταξε τήν επέκταση του σέ
όλο τό νησί. Λίγες ήμερες αργότερα έφθασε στή Ζά
κυνθο ό στρατηγός Adam, έβαλε σέ εφαρμογή τόν
στρατιωτικό νόμο, πήρε μέτρα γιά τήν πρόληψη άλλων
επεισοδίων, διέταξε τόν αφοπλισμό τών κατοίκων τού
νησιού καί συγκρότησε στρατοδικείο παίρνοντας ό
ϊδιος τή θέση τού προέδρου. "Ετσι άρχιζε ή διαδικασία
γιά τήν τιμωρία τών στασιαστών τού Ύψόλιθου. Τέσ
σερα πρόσωπα καταδικάστηκαν σέ θάνατο καί άπαγχονίστηκαν. 'Αλλά άπό αυτούς μόνο οί δύο είχαν πάρει
μέρος στά γεγονότα τού Ύψόλιθου· οί άλλοι δύο κατα
δικάστηκαν μέ βάση ψεύτικες καταγγελίες. Τά πτώ
ματα τους πισσώθηκαν, κλείστηκαν σέ σιδερένια
κλουβιά καί έμειναν γιά πολλά χρόνια κρεμασμένα γιά
παραδειγματισμό. Κατά τήν παραμονή τού Adam στή
Ζάκυνθο κλίμα τρομοκρατίας επικράτησε στό νησί.
"Εγκριτοι πολίτες κρατήθηκαν όμηροι, ιερείς φυλακί
στηκαν, άλλοι πολίτες υποβλήθηκαν σέ εξευτελιστικά
βασανιστήρια, επιβλήθηκαν ατιμωτικές ποινές, δη
μεύτηκαν περιουσίες, κατεδαφίστηκαν ή πυρπολήθη
καν ιδιοκτησίες. 'Ακόμη καί οί ναοί έπαυσαν νά λει
τουργούν. Τό Νοέμβριο έφθασε στή Ζάκυνθο καί ό
'Αρμοστής Maitland καί πήρε ορισμένα μέτρα πού απο
σκοπούσαν στην διευθέτηση τών ζητημάτων πού είχαν
δημιουργηθεί καί οδηγούσαν οέ μερική χαλάρωση της
έντασης. Ό στρατιωτικός νόμος εξακολούθησε νά
Ισχύει.
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νάλογα γεγονότα συνέβηκαν καί στά Κύθηρα.
Στίς 20 'Οκτωβρίου οί κάτοικοι τού χωριού Καραβά έπιασαν ένα τούρκικο πλοίο, πού πηγαίνοντας
στην Κρήτη προσορμίστηκε στά Κύθηρα, καί θανάτω

σαν τους 50 επιβάτες του. Ακολούθησε καί εκεί ή κή
ρυξη τού στατιωτικού νόμου καί ό αφοπλισμός τών
κατοίκων. Δύο χωρικοί καταδικάστηκαν σέ θάνατο καί
άπαγχονίστηκαν καί τά πτώματα τους έμειναν πισσωμένα σέ σιδερένια κλουβιά, ένώ πολλοί άλλοι φυλακί
στηκαν. Γιά λόγους προληπτικούς κηρύχτηκε επίσης ό
στρατιωτικός νόμος καί στά άλλα νησιά· στίς 13 Νοεμ
βρίου στή Λευκάδα, στίς 23 Νοεμβρίου στην Κεφαλονιά, στίς 29 τού Ίδιου μήνα στην Ιθάκη καί τέλος στίς 4
Φεβρουαρίου 1822 στην Κέρκυρα καί στους Παξούς.
Στό μεταξύ ό 'Αρμοστής καί ό^στρατηγός Adam πέρασαν από τή Ζάκυνθο στην Κέφαλο νια. όπου επίσης
πραγματοποιήθηκε ό αφοπλισμός τών κατοίκων μέ
τρομοκρατικές μεθόδους. 'Από τά πρώτα μέτρα πού
εφαρμόστηκαν ήταν ή σύλληψη τών προυχόντων τών
πό'λεων καί τών χωριών τού νησιού καί ή κράτηση τους
σάν ομήρων. Πολλοί άλλοι νησιώτες βασανίστηκαν μέ
τρόπο σκληρό καί εξευτελιστικό. Ανάμεσα σ' αυτούς
καί δύο ιερομόναχοι.
Μέ τήν εφαρμογή τού στρατιωτικού νόμου καί τόν
αφοπλισμό' τών κατοίκων ή Προστασία επιδίωκε νά
αφαιρέσει άπό τους Έφτανησιώτες κάθε δυνατότητα
γιά ηθική ή υλική υποστήριξη τής 'Ελληνικής 'Επανά
στασης. Στίς 4 Μαρτίου 1822 ό 'Αρμοστής ανέλυε στό
Ιόνιο Κοινοβούλιο τους λόγους πού επέβαλαν τή λήψη
αυτών τών μέτρων, πού είχαν σκοπό νά εξασφαλίσουν
τήν τήρηση τής ουδετερότητας, καί κατέκρινε τήν
προσπάθεια τών έχθρων τής Προστασίας νά παρουσι
άσουν τά γεγονότα τών νησιών σάν αποτέλεσμα τής
αντίθεσης τού λαού προς τό καθεστώς. "Επειτα άπό
εισήγηση τού 'Αρμοστή τό Κοινοβούλιο στίς 26 Μαρ
τίου αποδεχόταν τήν αναγκαιότητα τής επιβολής τού
στρατιωτικού νόμου καί-ψήφιζε τήν παράταση του.
'Επίσης στίς 2 Απριλίου νομοθετούσε τά γνωστά μέτρα
εναντίον τών παραβατών τής ουδετερότητας. Ό νό
μος αυτός διατηρήθηκε σέ ισχύ έντεκα χρόνια καί ανα
κλήθηκε μέ πράξιη τού Κοινοβουλίου τής 2 Μαΐου
1833, οπότε παραχωρήθηκε άμνηστεία καί σέ άσους
είχαν προκηρυχτεί άπό τή Γερουσία στίς 18 Ιουλίου
1821. Τέλος στίς 27 'Απριλίου 1822τό Κοινοβούλιο ψή
φισε τήν άρση τού στρατιωτικού νόμου καί καθόρισε
τίς προϋποθέσεις γιά τή δυνατότητα κατοχής όπλων ή
οπλοφορίας πολιτών, καθώς καί τίς ποινές πού θά επι
βάλλονταν στους παραβάτες τών σχετικών διατάξεων.
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ό ζήτημα τής 'Επτανήσου απασχόλησε καί πάλι τή
Βουλή τών Κοινοτήτων, όπου τό επανέφερε ό
βουλευτής Hume. Μέ αγόρευση του τής 14 Μαίου 1822

¥©/WUEE
ó ilΐον]£κατέκρίνε τήν πολιτική του Maitland, τόν κατη
γόρησε γιά σπατάλη των χρημάτων του δημοσίου καί
ζήτησε νά υποβληθεί αναφορά στό Στέμμα μέ τήν πρό
ταση νά διαταχτεί ανάκριση σχετικά μέ τήν κατάσταση
πού επικρατούσε στά νησιά καί συγκεκριμένα νά ανα
ζητηθούν τά αιτιατής δυσαρέσκειας των κατοίκων καί
νά διευκρινιστούν οι λόγοι πού επέβαλαν τή λήψη των
έκτακτων μέτρων. Ή κυβερνητική πλευρά ισχυρίστη
κε , ότι ό λαός των νησιών ήταν ευχαριστημένος από τό
καθεστώς καί επικροτούσε τά μέτρα πού είχαν ληφθεί,
ότι έάν τό σύνταγμα πού είχε δοθεί στά 'Ιόνια Νησιά
δεν ήταν τό καταλληλότερο, ή ευθύνη βάρυνε καί τή
Νομοθετική Συνέλευση πού τό είχε ψηφίσει χωρίς συ
ζήτηση καί ότι τό μόνο επιλήψιμο σημείο τής πολιτικής
του Maitland ήταν ή καταδίκη των Έφτανησιωτών πού
πήραν μέρος στην 'Ελληνική 'Επανάσταση, αλλά
οπωσδήποτε ό Βρετανός 'Αρμοστής είχε τηρήσει ου
δετερότητα. Τίς απόψεις αυτές αντέκρουσε ό βουλευ
τής Williams, πού τόνισε ότι μέ τήν κήρυξη τού στρατι-

ωτικού νόμου καί τόν αφοπλισμό ή 'Αγγλία εμπόδιζε
τους Έφτανησιώτες νά βοηθήσουν τους Έλληνες
στον απελευθερωτικό τους αγώνα καί έτσι υποστήριζε
τους Τούρκους. 'Αλλά τελικά ή πρόταση τού Hume
άπορρίφτηκε άπό τήν πλειοψηφία τής Βουλής.
Τόν Ιανουάριο τού 1824 ό Maitland πέθανε στή
Μάλτα. Τόν διαδέχτηκε ό στρατηγός Adam, πού παρέ
μεινε στό αξίωμα τού 'Αρμοστή μέχρι τό 1831. 'Οπωσ
δήποτε ή στροφή τής βρετανικής πολιτικής σέ σχέση
μέ τό ελληνικό ζήτημα, πού άρχισε νά διαγράφεται
μετά τόν θάνατο τού Castlereagh καί τήν ανάληψη τού
βρετανικού υπουργείου τών εξωτερικών άπό τόν Γε
ώργιο Canning τό 1822, ήταν φυσικό νά επηρεάσει τή
στάση τού Ιόνιου Κράτους απέναντι στην 'Ελληνική
'Επανάσταση. Οι Βρετανοί 'Αρμοστές, φορείς καί εκ
φραστές τής βρετανικής πολιτικής, ακολούθησαν πι :
στά τήν γραμμή πού χάραζε ή μητροπολιτική κυβέρνη
ση.
Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ
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