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ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ταυτότητα γενικά, αλλά και, την ταυτότητα του κάθε νησιού ξεχω

ριστά και, με διαφορετικές χρονιότητες, θα μπορούσαμε να τις ανιχνεύσουμε 

και, στα χρόνια της Βενετοκρατίας, οπωσδήποτε με αχνότερα γνωρίσματα. Η 

απόβαση των Δημοκρατικών Γάλλων στα Ιόνια Νησιά, στα μέσα του 1797, αλλάζει 

το βηματισμό της ιστορίας, καταλύοντας την τάξη των πραγμάτων που είχε επι

βάλει και διατηρούσε, ακόμη και παρακμασμένη, η Βενετία. Ο ευρωσεισμός της 

Γαλλικής Επανάστασης του 1789 καλά κρατούσε και τα Ιόνια Νησιά θα ζούσαν τη 

νέα πραγματικότητα, καθώς για μια εικοσαετία θα ακολουθούσαν οι μετασεισμοί, 

που είναι γνωστοί με τα ονόματα: Δημοκρατικοί Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Επτάνησος 

Πολιτεία, Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, Άγγλοι, Αγγλική Προστασία. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ιόνιας ταυτότητας, στον πυκνό χρόνο όλης αυτής 

της μεταβατικής περιόδου, είναι η έκφραση έντονων εθνοτικών στοιχείων με κα

ταλύτη στο φανέρωμα τους τα συνθήματα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και 

της αναγέννησης της αρχαίας δημοκρατικής κληρονομιάς, που έσπειραν ο προφο

ρικός, ο γραπτός και ο τυπωμένος λόγος των γαλλικών προκηρύξεων και οι συμβο

λισμοί και οι παραστάσεις στο δημόσιο χώρο. Όλα αυτά ήταν σύλληψη του Βονα

πάρτη για την τόσο αριστοτεχνικά σχεδιασμένη απόβαση των Γάλλων στην Κέρ

κυρα, με τη σημαία του Αγίου Μάρκου, για μια μετάβαση ανεπαισθήτως από τη 

βενετική στη γαλλική κυριαρχία. Ο Ναπολέων έδωσε τις σχετικές εντολές τον Μάιο 

του 1797 και οι συνεργάτες του σχεδίασαν την όλη εκστρατεία προνοώντας για τον 

τομέα της προπαγάνδας να γραφούν και να τυπωθούν στη Βενετία οι προκηρύξεις 

(γνωρίζουμε μόνο τη μονόφυλλη τρίστηλη, σε ιταλικά, γαλλικά και ελληνικά, του 

1. Οι επιστολές του Βοναπάρτη στο στρατηγό Gentili, 26 Μαίου 1797, και. στο διοικητή των 
γαλλικών ναυτικών δυνάμεων στην Αδριατική, 13 Ιουνίου 1797, δημοσιεύονται από τον Emi. 
Lunzi, Storia delle Isole Ionie sotto il regimento dei Republicani Francesi, Βενετία 1860, σ. 
23-27, μαζί με την πληροφορία για τη συμμετοχή του λόγιου A.-V. Amault στο σχεδιασμό, με λόγο 
στη σύνταξη των προπαγανδιστικών κειμένων. Για όλα αυτά, βλ. Ν.Γ. Μοσχονάς, ((Η πολιτική 
ιδεολογία στα Ιόνια Νησιά κατά τη δημοκρατική περίοδο (1797-1799), Κεφαλληνιακά Χρονικά 6 
(1992-1994), σ. 356. Π βλ. και του ίδιου, ((Η έννοια της εθνότητας και η εθνική ιδέα στα Επτά
νησα)), Κεφαλληνιακά Χρονικά 8 (1999), σ. 391-406. 
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αρχιστρατήγου Γεντιλί αεις τους κατοίκους των Κορυφών», που τοιχοκολλήθηκε, 

διαβάστηκε και, διαλαλήθηκε από τις 29 Ιουνίου 1797 και, μετέπειτα) και, τα φυλλά

δια (γνωρίζουμε δύο στα ελληνικά και, ιταλικά, και επτά στα ιταλικά). Το περιε-

2. Ελενθερία,^ίλανθρωπία,ξΙσότης,^\ξΓεντίλής§αρχίστράτηγος§5ίβίζίονάρίοςξΠροστάζωνξ 

την0ίβίζίόν&ου^εβάντε^ίς&ονς$<ατοίκονς&ων^ορνφών. Μονόφυλλο, 51 Χ 37 εκ. (Γ. Γ. Λαδάς 

- Α. Δ. Χατζηδήμος, ΕλλψικήξΒιβλιογραφίαξ1796-1799, Αθήνα 1973, σ. 293-295, αρ. 202, όπου 

σημειώνεται ότι στο πίσω μέρος του αντιτύπου του Α. Δ. Χατζηδήμου υπάρχουν γραμμένες οι 

βεβαιώσεις των διαλαλητών (ταμπούρων) Αγραφων και Περίθειας Κέρκυρας, με ημερομηνίες 24 

Ιουνίου / 5 Ιουλίου 1797 και 2 / 1 3 Ιουλίου 1797, αντίστοιχα, ότι «εκήρυξα το παρόν αυθεντικόν 

προκλάμα εις όλα τα χωρία της αυτής πανδιέρας με τον κτύπον του ταμπούρλου" εις αγροίκησιν 

όλου του λαού)). Αλλο αντίτυπο στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, από το οποίο δημοσίευσε φωτοτυπία ο 

Δ. Α. Πετρακάκος, ΚοινοβουλευτικήξΙστορίαξνηςξΕλλάδος, Τ. Α', Αθήνα 1935, σ. 114-115. Ο Π. 

Χιώτης, Σειράς^στορίκώνξ^πομνημονενμάτων, Τ. Γ', Κέρκυρα 1862, σ. 573, παρουσιάζοντας την 

προκήρυξη, σημειώνει ότι περιέχει και τη φράση ((Ήδη μετ' ου πολύ θέλει διαλάμψωσιν αι αρεταί 

των Μιλτιαδών και των Θεμιστοκλέων, και αποκατασταθή η Ελλάς εις το αρχαίον μεγαλείον 

δόξης)), η οποία δεν υπάρχει στην προκήρυξη αλλά στα φυλλάδια που τυπώθηκαν την ίδια περίοδο 

(βλ. εδώ υποσημείωση 3, αρ. 2, 7, 8). Τον Π. Χιώτη ακολούθησαν ο Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, 

Ιστορία&ων$ονίων^ήσων$χρχομένη&ω&797$ίαί&ήγονσα&ωξ1815, Τ. Α', Αθήνα 1889, σ. 76, και 

ο Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, Αναμνηστικόν^ενχος^ης^Ίανίονίονξιναορομίκής^,κΰεσεως,^Ιερος^.ξ 

ΑημοκραΤίκοίξΓάλλοί, Κέρκυρα 1917, σ. 145. 

3. 1. Lettera ^del ̂ cittadino v[Spiridione Palazzo]] Scordilli ^agli ^abbitanti ^delV^Isole ^de ^Le

vante, Βενετία, Isidoro Borghi [1797]. [Στο τέλος του κειμένου, σ. 7:] Corfu 12{giugno 7797, S.N. 

(Φ. Η. Ηλιου, ΠροσθήκεςξστηνξΕλληνίκήξΒίβλίογραφία.ξΛξΓαφίβλίογραφίκά$<ατάλθίπα§νον^.^ 

Legrand^(ufrovgI.TernotXl515-1799), Αθήνα 1973, σ. 265-266, αρ. 212. Θ. Ι. Παπαδόπουλος, 

ΕλληνίκήξΒίβλίογραφίαξ(1466ξοί-1800), τ. Α ' Αλφαβητίκήξκαίξχρονολογίκήξανακατάταξίςξ[στο 

εξής: Θ Π Α'] αρ. 584. Είδα αντίτυπο στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C 95.16). - 2. [Αβιβλιογρά-

φητο:] Είς^ολίτης^εφαλληνίαίος^ροςξνην^ντονξιτατρίδαξΚαίξόίλλαςξΝήσονςξνονξΛεβάντε. Unν 

cittadino Vefaloniotto alla sua patria Ed altre Isole del Levante. Data in Venezia, li *8.$lessidorv 

(26.ÌGiugno^V.S.)£Anno ^primo 'della ^Libertà Italiana, Registrato ^aV Comitato ^d'Istruzionev 

Publica ^per 7a ^sola ^salvezza ^della ^proprietà. Dalle ^stampe ^de ^Cittadino ^Michele ^Glichi. 8o, 

15 σ. Το ελληνικό κείμενο έχει στοιχειοθετηθεί με τη γραμματοσειρά ((Φιλοσοφία Α')) και το 

λατινικό με ((Γαραμών μικρός Β')). Σ τ η σ. 2: Ελενθερία,ξΟμοίότης.ξΙΓολίταί. Σ τ η σ. 4: Libertà.ν 

Eguaglianza. ^Cittadini. Σ τ η σ. 10: ΟμιλίαξμιαςξιτολίτίσσαςξΒενετήςξιτροςξΐαςξοίνμπολίτίσσάςξ 

της. Σ τ η σ. 11: Discorso ^d'una ^cittadina ^Veneziana ^alle^sue^concittadine. Biblioteca Estense 

Modena (ανακοίνωση Αμαλίας Κολωνία). - 3. Istruzione al popolo Ui X^orfu, de citadino Antoniov 

Marnili, Βενετία, Francesco Andreola, [1797], 8o μικρό, 13 σ. Ο πρώτος λόγος: Corfu, 24 Juin^ 

1797§n.s., ο δεύτερος: Discorso... aggionto^al^Comitato^alla^Polizia, letto^dalla^Logia^della^ 

Municipalità al popolo ^di ^Corfù il ^di ^S^uglio v.s. ^giorno ϊ/ι tui s 'eresse Valbero ^della Libertà. 

(Emile Legrand - Hubert Pemot, Bibliographie^Ionienne, Τ. Ι, Παρίσι 1910, αρ. 545. Θ Π A' 

3784). - 4. [Αβιβλιογράφητο:] Lettera ^scritta ^dal ^cittadino ^Giovanni ^Sicuro ^daVZante^a^suo^ 

fratello ϊ/ι Venezia Ίη^data ^5.£Luglio ^1797.^Venezia Ί797.ξΑηηο ^primo ^della ^Libertà italiana.v 

Dalle ^stampe ^delli ^Cittadini ^Casali. 8o μικρό, Vili σ. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 183 C 96.42. - 5. 

[Αυτοψία:] Il Spopolo ̂ libero ̂ di ^Corfù al ^cittadino ^Widman ^Proveditor ^General. Venezia ^1797.ξ 

Anno Ί, Uella Libertà italiana. Dalle ^Stampe Uelli 'Cittadini basali. Registratta al Comitato Uiv 
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χόμενο αυτών, ίσως και, άλλων, εντύπων αναπαράχθηκε στους προφορικούς ρητο

ρικούς λόγους των αξιωματούχων και, στις χειρόγραφες εγκυκλίους της διοίκησης 

και, των νέων συμβουλίων και, αρχών και,, ακόμη, στους εορτασμούς και, στις τελετές 

που οργανώνονταν. Το εθνικό τυπογραφείο της Κέρκυρας θα λειτουργήσει, από την 

Publica Istruzione Ά sola salvezza Ideila Vroprietà. 80 μικρό, IV νσ. (Αναφορά: Λ.Χ., Ε.Β. 1796-

1799, σ. 103, αρ. 84. ΘΠ Α 4917" είδα αντίτυπο στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C92.19). - 6. 

[Αβιβλιογράφητο:] Lettera 'che vien 'da Milano, mandata 'dal frenerai Bonaparte Ter te Truppe ' 

Francesi 'partite 'da 'Venezia 'per 'Carfu, e 'la 'discrizion 'delV unione 'delV Isole 'del 'Zante, 

Ceffalonia, e S. Maura, e ία parlata 'che fece 11 Papà 'de' Greci al 'General 'Gentili. In Venezia, 

1797. Dalle Stampe 'del Cittadino Cordella. Anno I. della Libertà Italiana. 80 μικρό, 4 σ. Σ τ η σ. 

4: Milano '4 Termidoro '(1 Agosto) Anno V Un nostro Citadino venuto 'da Palma \...]. Μαρκιανή 

Βιβλιοθήκη: 183 C "92.14. - 7. [Αβιβλιογράφητο:] Lettera venuta'dallZante, ossia Discorso fatto' 

in pubblico 'da un cittadino 'democratizzato 'di Ζ'acinto, Mostrando la vera felicità 'del 'Governo ' 

presente. In Venezia, 1797. Dalle Stampe del Cittadino Cordella. Anno I. 'della Libertà Italiana. 

80 μικρό, 4 σ. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 C96.24. Το φυλλάδιο φωτοανατύπωσε από αντίτυπο του 

ο Ντίνος Κονόμος, ((Ανέκδοτα και άγνωστα κείμενα της πρώτης γαλλικής κατοχής στη Ζάκυνθο 

(1797))), Επτανησιακά Φύλλα, ΙΑ' 2, 1982, σ. 149-152 και σχόλιο στη σ. 144. - 8. [Αυτοψία:] 

Memoria patriotica 'd'un cittadino 'del 'Zante alla sua patria, ed altre Isole 'del Levante, [σ. 4:] 

Ενθνμησισις πατριωτική Ενός πολίτου Ζακννθίον προς την Πατρίδα τον, Και άλλα Νησία της 

Ελλάδος, [σ. 5:] Memoria patriotica D'un Cittadino, del 'Zante 'alla 'sua Patria, ed 'altre 'Isole ' 

delLevante. 80 μικρό, σ. 3-15, αριστερά ελληνικό, δεξιά ιταλικό κείμενο. Χωρίς τοποχρονολογία 

αλλά Βενετία, Ιούνιος 1797. Μαρκιανή Βιβλιοθήκη: 183 €"89.30. Το φυλλάδιο βιβλιογράφησαν οι 

Δ. Σ. Γκίνης και Β. Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Τ. Γ', Αθήνα 1957, σ. 415 και 

αρ. 10023, και το χρονολόγησαν άστοχα: ((Εκ του περιεχομένου φαίνεται ότι εγράφη μετά την 

γαλλικήν κατοχήν, ίσως κατά τας αρχάς της Επαναστάσεως του 1821)), σημειώνοντας αντίτυπο 

της βιβλιοθήκης του HarvardvUniversityvMGv1051.1.15. - 9. Discorsi pronunciati 'dal 'cittadino ' 

Zorzi Ricchi li 16, 17 e 19pratile nella Società patriotica. Anno primo 'della Libertà Italiana. A ' 

spese 'delle Società 'di Publica Istruzione, 80, 30 σ. +2 λ. (Legrand-Pemot, B.I., Ι, αρ. 542. Θ Π A' 

5128). Οι ημερομηνίες αντιστοιχούν με 4, 5 και 7 Ιουνίου 1797 ν.η. Το φυλλάδιο εκδόθηκε στη 

Βενετία. Ο Κερκυραίος Γιώργος Ρίκκης ήταν από τους ιδρυτές της Società Patriotica στη Βενετία 

με τους Γεώργιο Καλογερά, Κερκυραίο, και Κωνσταντίνο Σίγουρο, Ζακύνθιο. Η Società di Publica ν 

Istruzione νεξέδωσε και τα φυλλάδια 1, 2, 3, 5. Κατ' αναλογίαν, η Società PatrioticavdivCorcirav 

εξέδωσε το 1798 τους λόγους 1797-1798: Discorsi pronunciati nella Società Patriotica 'di Cor eira ' 

[...] Numero primo. Anno VI{Κέρκυρα 1798]. (Θ. Ι. Παπαδόπουλος, Ιονική Β ιβλιογραφία,Ύ. Α', 

Αθήνα 1998, σ. 90-92, αρ. 626. Στα γνωστά αντίτυπα ας προστεθεί και της EBE, BEI *319G). Ως 

προς την αποτελεσματικότητα των φυλλαδίων έχουμε τη θετική σύγχρονη μαρτυρία: Εφημερίς, 

αρ. 53, Βιέννη 3 Ιουλίου 1797, σ. 611. ((Εφάνησαν ακόμι εις διαφόρων χείρας μανιφέστα ρωμαϊκά 

προς τους Κορφιάτας, και τους εγκατοίκους άλλων νησιών, τους οποίους, ανακαλούντες εις μνήμην 

τους προγόνους των Έλληνας, οίτινες έλαμπον εις τον καιρόν τους ανάμεσα εις τα άλλα Έθνη, 

καθώς η Ήλιος ανάμεσα των αστέρων, παρακινούσιν ίνα εγνωρίσουσι την γλυκύτητα της ελευ

θερίας, και να εξυπνήσουσιν από τον λήθαργον, οπού τους επιφορτίζει τας κεφάλας· οι δε Γάλλοι, οι 

υπερασπισταί της ελευθερίας θέλουν δώσει χείρα βοηθείας εις ανάστασιν των πεπτωκότων από 

τότε εδέχθησαν οι Κορφιάται τους ελευθεροδότας με ανοιχτάς τας αγκάλας.)) 

4. Μας λείπουν οι καταγραφές και οι εκδόσεις των πράξεων των φορέων και θεσμών που 
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Άνοιξη του 1798, όταν ο κύκλος του έντονου προπαγανδισμού θα έχει, ολοκληρωθεί, ' 

γι' αυτό και, η'αντίστοιχη'γνωστή'παραγωγή'του είναι, μικρή. 

Παραθέτω κύρια' αποσπάσματα, από τα'δύο δίγλωσσα'φυλλάδια, αρχίζοντας' 

από το'Είς πολίτης Κεφαλληνιαίος προς την αντον πατρίδα και άλλας Νήσους τον 

Λεβάντε:' 

αΩ Πατρίς! οπού τώρα'με τοιτούτον όνομα'δύναμαι τέλος'πάντων να'σε' 

ονομάσω* το τέλος'του ιη' αιώνος'σε έκαμεν Ελευθέραν θέλεις'είσαι' 

ευτυχής,' διατί' είναι' συντετριμμέναι' αι' αλύσεις' σου' [...]' Ημείς' δεν' 

πρέπει άλλο να'στοχασθώμεν, πάρεξ'να'παρακινήσωμεν εις'τα'φρονή

ματα' της' αρετής' τους' Συνάδελφους' μας,' διά' να' αποκαταστήσω μεν' 

ευτυχή τον Λαόν και ημάς'και [...] διά'να'στερεώσωμεν την Δημοκρα-

τίαν' [...]' Ας' συστηθούν' λοιπόν' κοινά' Σχολεία,' Τυπογραφίαι,' Ακαδη-

μίαι, Διδασκαλίαι κοιναί, διά'να'διδάσκεται ο λαός'τα'αληθή του συμ

φέροντα, καθώς'εσυστήθηκαν φρονίμως'εις'όλας'τας'ελευθέρους'Πόλεις. 

Κάμετε ότι εις'αυτήν την κοινήν διδασκαλίαν να'έμβουν ακόμι και οι 

Ιερείς'δια'να'ιδή ο Ααός'ότι η'Θρησκεία'συμφωνεί με την Δημοκρατίαν: 

[...] Ας'έμβουν προς'τούτοις'εις'την κοινήν διδασκαλίαν σας'αι γυναί 

κες, με την χρεωστικήν ευπρ έπε ι αν'αυτά ι'έχουν μίαν μεγάλην δύναμιν: 

εις'την ανθρώπινον καρδίαν και δύνανται να'συντρέξωσιν όχι ολίγον διά 

να'εγκαρδιώσωσι τους'άνδρας'διά'την φύλαξιν της'Δημοκρατίας.'[...] 

Θέλετε ιδή τότε να'αναγεννηθούν εις'τα' Ιωνικά' Νησί α' μας' Δημοσθέ-

νεις, Πλάτωνες, Θεμιστοκλείς, Μιλτιάδεις, Αεονίδαι και τόσοι λαμπροί 

Πολίται Αθηναίοι, Σπαρτιάται και Ρωμάνοι [...].'Τι μας'ωφελεί να 

ήμεθα'εις'τούτον τον κόσμον σκλάβοι; Είναι καλλιώτερον να'αποθάνω-

μεν,'αλλά'να'αποθάνωμεν'Ελεύθεροι.Έγώ'επόθουν'να'μην'ακούσω'άλλο 

να'προφέρεται από το στόμα των αδελφών μου, πάρεξ'ή'Δημοκρατία, ή: 

θάνατος*' ούτος^ είναι' ο' χαρακτήρ'του' παλαιού' Έλληνος,' ούτος^ είναι' ο 

χαρακτήρ του Γένους'και τούτο πρέπει να'ακολουθήσωμεν». 

Μια'ανάγνωση'της'ελληνικής'ιστορίας, με το σχήμα'του Διαφωτισμού, τυπώ-

δημιούργησαν οι Γάλλοι στα'Ιόνια'και των λόγων που εκφωνήθηκαν στις διάφορες περιστάσεις. Ο' 

Ν. Γ. Μοσχονάς, «Η πολιτική ιδεολογία...)) ό.π., παρουσίασε τμήμα του αντίστοιχου υλικού από' 

τα'Αρχεία'Νομού Κεφαλονιάς. Αναμένουμε τη ' σχολιασμένη' έκδοση' των'ProcessifVerbalifdellaf 

MunicipatitàfdifCorfù, που ετοιμάζουν'ο Δημήτρης Αρβανιτάκης'και ο'Νίκος Καραπιδάκης.' 

5.' Γ. Δ. Μπώκος,' Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της «καθ' ημάς Ανατολής» 

(1627-1827); ΕΑΙΑ,' Αθήνα' 1997,' σ.' 95-189,' 427-478.' Για'τον' πλήρη' κατάλογο' των' μονόφυλλων' 

του τυπογραφείου της Κέρκυρας, βλ. τη ' δακτυλόγραφη' μορφή της ομότιτλης διατριβής, Αθήνα' 

1986,' σ.' 481-523' και' ο' ίδιος,' Τα μονόφυλλα του κερκυραϊκού τυπογραφείου κατά την περίοδο 

της γαλλικής κυριαρχίας στα Επτάνησα (1799-1799, 1807-1814), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα ' 

1998.' 

6. 'Βλ. υποσημείωση 3, αρ. 2, σ. 2, 4, 6, 8. ' 
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νεται γιαιπρώτηιφοράιελληνικά, στο (ρυλλόί8ιοιΕνθύμησίς πατριωτική ενός πολίτου 

Ζακυνθίου προς την Πατρίδα του και άλλα Νησία της Ελλάδοςιι 

(([...] η ιστορίαιτων Ελληνικών Δημοκρατιών έγινειτων Εθνών το σχο-

λείον. Ευτυχής η Ελλάς, αν μεταξύ των Δημοκρατιών της δεν ήθελε λείψηι 

η συμφωνία και, η ειρήνη! [...] Οι Μακεδόνες είθελον συνάντηση εις τηνι 

Ελλάδαιτην ιδίαν τύχην των Περσών, και, ίσωςιηιυπερήφανοςιΡώμηιδενι 

ήθελε τηςισηκώσηιτην Ελευθερίαν. Ιδού πού λαμβάνουν αρχήν ηιτρομε-

ραίςιδυστυχίαιςιτης, ηισκλαβιάιτης. Το βασίλειον τηςιΚωνσταντινουπό-

λεωςι εσύντρεξει ναι τηνι αποτελέσηι δυστυχή,ι και, εκείνοι οι λαοί,ιοπούι 

πρότερον εβδελύττοντο μειαγριότηταιτουςιΒασιλείς, έκλινον τον τράχη-

λονιειςιτουςισκληρούςι Τυράννους, ι Τέτοιαιεστάθηιέωςιεδώιηιδυστυχήςι 

μοίραιτηςι Ελλάδος:ι Δύοι τυραννικαίςι δυνάμειςι τηνι, εδιαίρεσανι τέλοςι 

πάντων, και εσείςιεγίνητειτο κυνήγι του αγρίου Ενετού Λέοντος». L 

Η ταυτότητα της ιόνιας κοινότητας, την οποία επαγγέλλονται στις διακηρύξειςι 

τουςιοι Γάλλοι, σφραγίζεται σειόληιτηι μεταβατική περίοδο των μεταπολιτεύσεωνι 

και των αλλαγών και εναλλαγών των κυριάρχων, από τιςιπροσπάθειεςιτων κοινω

νικών τάξεων ναι διεκδικήσουν τηι βελτίωσηιτηςιθέσηςιτους: οι ανώτερεςιτάξεις,ι 

βρίσκονταςιτρόπουςιναιυπηρετήσουν το σύστημαιτων κυριάρχων και ναιπροσαρμο-

στούν με τις λιγότερες απώλειες στις πρωτόγνωρες ανατρεπτικές καταστάσεις πουι 

διαδραματίζονται* οι κατώτερεςιναικερδίσουν κάποιουςιαναβαθμούςιτην ώραιτωνι 

ανακατατάξεων, ι 

Ταισυνειδητοποιούμεναιπολιτισμικάιχαρακτηριστικάιτης ιόν ι ας ι ταυτότητας, ι 

που απαντούν στα ερωτήματα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον κάθε νησιού,ι 

αλλάικαι όλων μαζί, προβάλλονται και επιβεβαιώνονται στον ιταλικό πολιτισμικοί 

γαλαξία, διεκδικώνταςιτην αναγνώρισήιτουςιαπό τιςιδομέςιτηςιπαιδείαςικαι τουι 

πολιτισμού, στων οποίων το συνεχές ι εξακολουθούν ναι είναι ενταγμένοι οι Ιόνιοι,ι 

αλλάικαι γιατί οι πολιτικέςιαλλαγές, που ανατρέπουν και ρυθμίζουν τηι ζωή τους,ι 

προκύπτουν από τιςιΣυνθήκεςιτων ευρωπαϊκών δυνάμεων.ι 

Οι διαδοχικοί κυρίαρχοι ίσωςιδεν θέλησαν και πάντωςιδεν πρόλαβαν ναιαμφι-

σβητήσουν το ιταλικό πλαίσιο της ιόνιαςι πολιτισμικήςι παράδοσης, όσο και αν,ι 

πα ρ άλλη λα ι με ι τη ν προώθησηιτηςιδικήςιτουςι κουλτούρας, θαι διακηρύξουν την α-

νάγκηι στήριξηςι τηςι ελληνικήςι παιδείαςι και γλώσσας,ι παραχωρώνταςι θεσμούς,ι 

χώρουςικαι μέσαιγιαιτηι βελτίωσήιτους.ι 

Η ιόνιαιελευθερίαιπου επαγγέλθηκαν οι Γάλλοι το 1797, παρ' όλεςιτιςιδιαψεύ-

σεις, τιςισυρρικνώσειςικαι ταιπισωγυρίσματα, ποτέ δεν αναιρέθηκε, αλλάιοι κυ

ρίαρχοι φρόντιζαν πάντα να τονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας που επέβαλαν, το οποίοι 

δεν ήταν σταθερό, αφού ταιΣυντάγματα τηςιΕπτανήσου Πολιτείας ή τηςιΒρετανικήςι 

Προστασίας,ι τουςι άφηνανι όλαι ται περιθώριαι γιαι τιςι δικέςι τουςι επιλογές,ι πουι 

7. LBX. υποσημείωση 8, αρ. 8, σ. 6, 8. ι 
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εφάρμοζαν σεισυνεργασίαιμε τιςιανώτερεςιτάξεις, σεικεντρικό και τοπικό επίπεδο.ι 

Από ταιχρόνιαιτηςιΕπτανήσου Πολιτείας [.οργανώνεται, και θαιδιατηρηθεί μει 

επεκτάσειςιαλλάικαι συρρικνώσεις, έναισχολικό δίκτυο, ποτέ πλήρες, στοιχειώδους,ι 

αργότεραικαι μέσηςιεκπαίδευσης, γιαιταιαγόρια, ενώιαπό το 1824 θα ιδρυθεί και ηι 

Ιόνιοςε.Ακαδημία. Από το σύστημαιαυτό θαι μένουν απέξω πολλοί από τουςιγόνουςι 

των ανώτερων τάξεων, καθώςιθαιπροτιμούν την οικοδιδασκαλία. Επίσης, θαιμένουνι 

απέξωι ται περισσότεραι αγόριαι τωνι λαϊκώνι τάξεωνι και τωνι αγροτών,ι γιαι τουςι 

γνωστούςιλόγους. Ναισημειώσω ότι ηιεκπαίδευσηιαυτή, μειτιςιμεγάλεςιελλείψειςι 

σειμέσαικαι δασκάλους!, και, τι ς ι ατέλειες!, του εκπαιδευτικού συστήματος ι δεν είναι 

συμπληρωματική ή ελληνότροπη,ι αλλάι ελληνικήι στον κορμό των μαθημάτων, ι με ι 

συμπληρωματικάιμαθήματαικατάιεποχή, ιταλικής, γαλλικήςιή αγγλικής.ι 

Ηικυρίαρχηιαναφοράιτηςιεπτανησιακήςιεκπαίδευσηςιδενιξεφεύγει από τουςι 

μέσουςι όρουςι τηςι νεοελληνικήςι προ επαναστατικής ι και μετεπαναστατικήςι εκπαί-

δευσης,ι παρόλοι πουι θεσμοθετείται σται χρόνιαι τηςι Επτανήσουι Πολιτείας,ι στιςι 

αρχέςιτου 19ου αιώνα. Αυτή ηιδιαπίστωσηιείναι απαραίτητηιγιαιτην κατανόησηι 

τηςικυρίαρχηςικαθαρεύουσαςιγλωσσικήςιτάσηςικαι σταιΕπτάνησα, που δεν οφεί

λεται μόνο στην ακτινοβολίαιτων γλωσσικών επιλογών των λογίων του γένουςικαι 

αργότεραιτου εθνικού κέντρου, αλλάικαι στιςικοινέςιμήτρεςικαι στις ι επικό ινών ι ες ι 

πουι διαμόρφωνανι τηνι ενιαίαι εκπαιδευτικήι παράδοση.ι Ακριβώςι σται Επτάνησαι 

φαίνεται μεγαλύτερηιηιδύναμηιαυτήςιτηςιπαράδοσης, καθώςιάντεξε, στην, πάντωςι 

υπερτιμημένηι από τουςι μεταγενεστέρους, δύναμηι πίεσηςι των εκπροσώπων τηςι 

Επτανησιακής Σχολής, για μια γλώσσα δημοτική που θα ξεκινούσε από τη μητρικήι 

και θα πλουτιζόταν από την ελληνική των αιώνων, ι 

Αντίθετα, ηι καθαρεύουσα, όπωςιδιαμορφώθηκειαπό τουςιλογίουςιτου γένουςι 

και τηινομοθέτησειο ΑδαμάντιοςιΚοραής, ωςιμέσηιοδό, παραμερίζονταςιτιςιασθε-

νικέςιφωνέςιτων δημοτικιστών λογίων και πραγματευτάδων του ελλαδικού κυρίωςι 

χώρου, κάποιων Επτανησίων και λίγων Φαναριωτών, θεσμοθετήθηκε ως γλώσσα ι 

του εθνικού κέντρου, ι 

ΓιαιταιΙόνιαιΝησιά, ηιεπί αιώνεςιβενετικήιπαρουσίαιείχειδημιουργήσει τουςι 

παιδευτικούςιόρους, ιδίωςισταιηγετικάιστρώματαιτηςικοινωνίας, ώστειναιχρησι-

μοποιείται ωςιπρώτηιγλώσσαιη ιταλική και πάντωςιπερισσότερο από τηι μητρικήι 

ελληνική, παρόλο που αυτήι αποδείχτηκε ικανήιστην ενσωμάτωσηιτων ξενόγλωσ

σων, κυρίως ιταλικών, όρων που ήταν απαραίτητοι στιςισχέσειςικαι στιςισυναλλα-

γέςιτηςιπολιτικής, κοινωνικήςικαι οικονομικήςιζωής.ι 

Ταιεθνοτικάιπροτάγματαιτων Γάλλων του 1797 δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ και 

οι Ιόνιοι, αλλάικαι οι κυρίαρχοι, προσπάθησαν ναιστηρίξουν την ελληνοφωνίαικαι 

την ελληνογραφία, χωρίςισπουδαίαιαποτελέσματα, μπροστάιστιςιευκολίεςιτης ιτα-

λικήςικαι τιςιεκλεπτύνσεις, που τηςιεξασφάλιζειηικουλτούραιτης ιταλικήςιχερσο-

νήσου μειτηι μεγάληιπνευματική παραγωγή.ι 

Αςιπαρακολουθήσουμε κάποιαιαπό ταιστοιχείαιστήριξηςικαι υπεράσπισηςιτηςι 

ελληνοφωνίαςιστηι διαχρονία.ι 
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Απ' όσο γνωρίζω, στα'χρόνια'των Δημοκρατικών Γάλλων, ούτε'στα'δικά'τους' 

κει μενα'ούτε'στα'κει μένα'των ελληνικών επιτροπών, που διόρισαν, υπάρχουν πε

ρισσότερες'της'μιας'αναφορές'στην ελληνική γλώσσα. Μία'και αυτή στα'ιταλικά' 

και κάπως'αόριστη, σε'κείμενο του προσωρινού Δημαρχείου Ζακύνθου, 5 Οκτω

βρίου 1797: «[...] Οι πατέρες'μας, η'γλώσσα, τα'ονόματα, η'θρησκεία, τα'ήθη'μας,' 

όλα'μάς'κάνουν να'αναγνωρίζουμε, ότι δεν ανήκουμε'παρά'σε'μία'και μόνη'οικο

γένεια'και ότι σε'μία'και μόνη'οικογένεια'μάς'συμφέρει να'ενωθούμε'[...])). 

Το Σύνταγμα'του 1800 αγνοεί ακόμη'και την ύπαρξη'της'ελληνικής'γλώσσας.' 

Η προπαρασκευαστική επιτροπή του Συντάγματος'του 1803 της'Επτανήσου Πολι

τείας σημείωνε, ((έδει να ανακληθή ως επίσημος γλώσσα του κράτους η ευγενής, ' 

πλουσί α'και'αρμονική'ελληνική'διάλεκτος,'διωχθείσα'ένεκα'της'μακροχρονίου'κυ-

ριαρχίας'των Βενετών και να'γίνη'η'γλώσσα'της'Κυβερνήσεως'και των δημοσίων' 

υπαλλήλων». Στο Σύνταγμα όμως του 1803 θεσπιζόταν η'αναβολή στην καθιέρωση' 

της'ελληνικής: ((Από το 1810, κανείς'δεν θα'μπορεί να'εκλεγεί για'πρώτη'φορά'σε' 

Δημόσιο Αξίωμα, εάν δεν γνωρίζει να'διαβάζει και να'γράφει την κοινή Ελληνική' 

γλώσσα του Έθνους. Από το 1820, αυτή η'γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστι

κά' σε' όλες' τις' δη μόσιες' πράξεις». 

Στη'Δημόσια'Σχολή Κέρκυρας, που λειτουργούσε'από το 1804 στη'Μονή Τε

νέδου, ο παπα' Ανδρέας' Ιδρωμένος' και ο Χριστόφορος' Περραιβός' δίδασκαν την' 

ελληνική γλώσσα, ((το πρώτον και δυνατόν μέσον όπου δύναται να' διευθύνη' και' 

ενεργή ευστόχως'προς'μίμησιν των προγόνων, τα'των νέων φρονήματα, είναι η' 

γνώρισις'της'πατρικής'μας'γλώσσας». 

8.' Ν.Τ.'Μοσχονάς,'((Η πολιτική'ιδεολογία.. .)),'ό.π.,'σ.'365.Έγκύκλιος'Δημαρχείου'Ζακύνθου,' 

5'Οκτωβρίου'1797,'προς'τις'ομόλογες'αρχές'των'Ιόνιων'Νησιών'και'των'ηπειρωτικών'7τόλεων-

βενετικών κτήσεων. Το κείμενο στα'ιταλικά. Η μετάφραση είναι του Ν. Γ. Μοσχονά.' 

9.' Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα'εις την Επτάνησον. Με μίαν ανέκδοτον έκθεσιν του' 

Λόρδου'Γκίλφορδ περί της'εισαγωγής της'Ελληνικής γλώσσης'επιστήμης'εις το'Ιόνιον'Πανε-

πιστήμιον)),'77ρακτϊκά Β' Πανιονίου Συνεδρίου [1938],'Κερκυραϊκά Χρονικά 13'(1967)'88.'27υ-

νταγματικά κείμενα των Ιονίων Νήσων,'επιμέλεια' Α.'Δ.'Νικηφόρου,' Ίδρυμα'της'Βουλής'των' 

Ελλήνων για'τον Κοινοβουλευτισμό και τη'Δημοκρατία, Αθήνα'2008, σ. 420. Βλ. και Αλ. Σφοίνη,' 

((Η διαμόρφωση'της επίσημης γλώσσας των Ιονίων»,'Πρακτικά Ζ' Πανιονίου Συνεδρίου, Λευ

κάδα 26-30 Μαΐου 2002,'Τ.ΆνΕταιρείαΆευκαδικών'Μελετών,Άθήνα'2004,'σ. '395-411.' 

10.' Συνταγματικά κε/με^α...'ο.π.,'σ.'462'(άρθρο'211).' 

11.' Εγκύκλιος των δύο λογίων από 1ης Μαίου 1804, που απευθύνεται από την Κέρκυρα'προς' 

τους'Ιονίους'αλλά'και'τους'τουρκοκρατούμενους'Έλληνες'νέους,'για'να'γραφούν'στο'σχολείο.'Βλ.' 

Γερ. Χυτήρης, ((Ένα'άγνωστο κείμενο του Ιδρωμένου και του ΐίερραφού»,'Κερκυραϊκά Χρονικά 4' 

(1955) 58. Στην έντυπη'πρόσκληση'εγγραφής μαθητών (Επιστάτης Σχολής Τενέδου, 28 Δεκεμ

βρίου 1806) καθορίζεται ότι η'γλώσσα'διδάσκεται στα'πρώτα'από τα'τέσσερα'τμήματα: ((Πρώτο' 

Τμήμα. Ελληνική του Γένους διάλεκτος·'διαιρείται εις τάξεις δύο"'εις την πρώτην τάξιν διδά

σκονται μόνον τα'στοιχεία'της γλώττης" εις την δευτέραν η'πρόοδος της αυτής γλώττης. (Δι

δάσκαλοι Χριστόφορος'Περραιβός. Αιδεσιμότατος Ανδρέας Ιδρωμένος)).'(Θωμάς Ι.'Παπαδόπου

λος,' Ιονική Βιβλιογραφία,^:&;Αθήνα' 1998,'σ.' 149,'αρ.'928).' 
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Δεν φαίνεται, να είχε συνέχεια η πρόταση από τα πελάγη του κλασικισμού του 

Άγγλου ιερωμένου στην Κέρκυρα George Winnock για την καλλιέργεια της αρ

χαίας ελληνικής, που δεν συνδέεται με τους Έλληνες αρχαϊστές (Νεόφυτος Δούκας, 

Στέφανος Κομμητάς κ.ά.). Το φυλλάδιο κυκλοφόρησε αγγλικά και ελληνικά: Πρό-

τασις προς τους νέους τους Ίωνας δίά να ανορθώσωσι την γλώσσαν της Παλαιάς 

Ελλάδος, Κέρκυρα 1816. Υπήρξε κάποια ανταπόκριση στο διαγωνισμό και τυπώ

θηκε το πρώτο βραβευμένο δοκίμιο. 

Στο Σύνταγμα του 1817 τρία άρθρα αναφέρονται στην καθιέρωση της ελληνικής 

γλώσσας αλλά αμη ούσης ευχερούς της αμέσου πραγματοποιήσεως του σχοπού 

τούτου, επειδή μέχρι τούδε τα κοινά πράγματα διεξήγοντο εν γένει ιταλιστί», 

θεσπίζονται υποσχέσεις για την εισαγωγή της ελληνικής στα κατώτερα δικαστήρια 

και προαναγγέλλεται ο νόμος του 1819 που αναγνωρίζει ατην ελληνικήν ως μόνην 

γλώσσαν του κράτους, ουδεμιάς τότε άλλης επιτρέπεται η εν αντιγράφοις ή άλλαις 

υποθέσεσι χρήσις, ειμή της γλώσσης της Προστάτιδος Δυνάμεως, τουτέστι της 

Αγγλικής». Ο νόμος άρχισε να ισχύει από την αρχή του 1832. Αλλά και η χρήση 

της ελληνικής στα Ειρηνοδικεία φανέρωσε το ελληνικό, αυτή τη φορά, πρόβλημα 

της διγλωσσίας: γράφουν στον Αρμοστή το 1819 οι κάτοικοι του χωριού Εγκλουβή 

Αευκάδας, ακαι οι μεθοδικές, [οι δίκες κατά τις τακτικές μεθόδους] διατί να μην 

κρίνονται εις την απλήν γλώσσαν την εδική μας αλλά ή ελληνικά ή φράγκικα». 

Το 1824, στην επίσημη εφημερίδα του Ιονίου Κράτους, την Gazzeta delle Isole 

Ionie, που τυπωνόταν από το 1810 ώς το 1831 μόνο ιταλικά, δημοσιεύεται ένα 

12. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, ((Η "Πρότασης προς τους νέους τους Ί ω ν α ς " (1816))), Ο Ερανιστής 

4 (1966) 201-214. 

13. Συνταγματικά κείμενα... ό.π., σ. 521 (άρθρο 5). 

14. Συνταγματικά κείμενα... ό.π., σ. 592 (άρθρο 6). Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, Π επί 

Αγγλικής Προστασίας Επτανήσιος Πολιτεία και τα κόμματα, επιμέλεια και προλεγόμενα Χρί

στου Σωτ. Θεοδωράτου, Αθήνα 1969, που γράφηκε κατά την εξορία του συγγραφέα στα Αντικύ

θηρα (1851-1857) αποτιμά την πορεία των αναβολών της χρήσης της ελληνικής, προβάλοντας την 

πολιτική διάσταση του ζητήματος (σ. 35): ((Αλλ' η εθνική γλώσσα δεν εισήχθη ως επίσημος, ειμή 

μετά 35 έτη, αντ' αυτής δε ήτο εν χρήσει πανταχού μία παρεφθαρμένη Ιταλική και η λαρυγγό-

φωνος Αγγλική. Ο δε λαός, ανεξαρτήτως της πολιτικής δουλοπαροικίας του, ήτο και ένεκα της 

γλώσσης διακεχωρισμένος και ξένος από την κυβέρνησιν, διότι όλαι αι δημόσιαι ταύτης πράξεις 

και όλοι οι νόμοι συνετάττοντο και εδημοσιεύοντο εις γλώσσαν άγνωστον εις αυτόν ήγετο και 

εφέρετο εις τας Αρχάς αυτομάτως· αλλόγλωσσοι διεπραγματεύοντο και τα ελάχιστα των συμφε

ρόντων του* εδικάζετο ή κατεδικάζετο, χωρίς να δύναται ούτε τους νόμους να εννοήση ούτε την 

υπέρ ή κατ' αυτού μεταχειριζομένην γλώσσαν ούτε την απόφασιν, ήτις αφήρει απ ' αυτού την 

ελευθερίαν ή την ζωήν εσύρετο ως κτήνος άφωνον εις την σφαγήν)). 

15. Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, ((Η εξέγερση των χωρικών της Αευκάδας το 1819)), Εταιρεία Αευ-

καδικών Μελετών, Πρακτικά Η' Συμποσίου, Ιστορία: Αγροτικές εξεγέρσεις στη Αευκάδα, Πε

ζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης, Μουσικολογία: Μάρκος Φ. Δραγούμης, Πνευματικό Κέντρο 

Δήμου Αευκάδας. Γιορτές Αόγου και Τέχνης, Αευκάδα 31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου 2003, Αθήνα 

2004, σ. 56. 
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κείμενο, που νομίζω ότι απηχεί τις απόψεις του Γκίλφορντ, ιδρυτή της Ιονίου 

Ακαδημίας: ((Εκείνο που πρέπει, να γεμίση με αληθινήν χαράν κάθε ελληνικήν 

ψυχήν είναι, ότι, η νεοελληνική γλώσσα, ωραία και, γνησία θυγάτηρ ασυγκρίτου 

μητρός, είναι, το μόνον μέσον με το οποίον δίδονται, τα μαθήματα εις το Πανεπιστή-

μιον. Η γλώσσα αύτη τόσον εύπλαστος, τόσον γόνιμος, την οποίαν μερικοί από 

ανοησίαν εσυκοφάντησαν, αποβαίνει, τώρα, καθώς η μήτηρ, αφ' εαυτής η γλώσσα 

των μουσών που επανακάμπτουν εις την ελληνικήν γην και, συνενούσα την φυσικήν 

ποικιλίαν των δυνάμεων της με τας βοηθείας της μητρός της πλουτίζεται, με όλας 

εκείνας τας γνώσεις που μέχρι, της στιγμής ταύτης παρήχθησαν εκ των φώτων και, 

της φιλοσοφίας της πολιτισμένης Ευρώπης». 

Η αγγλική διοίκηση δεν ήθελε να γίνονται, τα μαθήματα στην ελληνική, προ

τιμούσε την ιταλική. Στην αρχή του 1827, ο Γκίλφορντ με ένα υπόμνημα του στα 

ιταλικά προς το γραμματέα της Γερουσίας, ανατέμνει το πρόβλημα της γλώσσας 

διδασκαλίας στην Ιόνιο Ακαδημία, με αντικειμενικότητα και πολύπλευρες προ

σεγγίσεις, ώστε η πολιτική απόφαση της διοίκησης να στηρίζεται σε ανάλυση των 

δεδομένων, καθώς εκδηλώθηκε κίνηση εναντίον της χρήσης της εθνικής γλώσσας, 

παρόλο που ((εξ όλων εκείνων αίτινες ομιλούνται εις την Ευρώπην αύτη είναι ίσως η 

γλώσσα η καλλίτερον διαμορφωμένη καθ' εαυτήν και η περισσότερον προσηρμο-

σμένη προς τας σημερινάς περιστάσεις των καθηγητών και των μαθητών, ίνα 

χρησιμεύση ως γλώσσα ακαδημαϊκή [...] Δεν αρνούμαι ότι η νεοελληνική γλώσσα 

έχει ολιγωτέραν αφθονίαν επιστημονικών βιβλίων ή εκείναι των καλλιεργημένων 

κρατών της Ευρώπης [...] Στοιχειώδη βιβλία, σχεδόν διά πάσαν επιστήμην υπάρ-

χουσι μεταφρασμένα υπό των καλλιτέρων [...] τα οποία εξήλθαν από τα πιεστήρια 

εδώ και πεντήκοντα χρόνια [...])). Οι πρώτοι δεκαέξι καθηγητές που επέλεξε ο 

Γκίλφορντ (πολλοί από αυτούς είχαν σπουδάσει με υποτροφίες του) μπορούσαν να 

στηρίξουν τη διδασκαλία στα ελληνικά. Αλλά και η χρήση της ιταλικής δεν έλυνε το 

πρόβλημα, αφού αρκετοί καθηγητές γνώριζαν ως δεύτερη γλώσσα τη γερμανική ή 

τη γαλλική. Αλλωστε, υποστήριζε, ((Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι αναμφιβό

λως η μόρφωσις μάλλον των νέων ή η άνεσις των καθηγητών, αλλ' είναι ανάγκη να 

ο[λολογΊ]θτι ότι εάν οι καθηγηταί θα ήσαν ^ου^οί, οι σπουδασταί ελάχιστα θα ε-

κέρδιζον εκ της μορφώσεως των». 

Το τελευταίο του επιχείρημα είναι πολιτικό και στηρίζεται σε στατιστικά 

στοιχεία: ((Είναι πολύ φυσικόν ότι πρόσωπα ηλικιωμένα και ανωτέρας σφαίρας, 

συνηθισμένα εις την περισσότερον καλλιεργημένην κοινωνίαν της Κερκύρας, δεν 

κατανοούσι την αλλαγήν την οποίαν τα διαρρεύσαντα τριάκοντα χρόνια από της 

πτώσεως της Βενετικής Πολιτείας θα έχουσιν εισαγάγει εις τας νήσους ταύτας 

εκτός της πρωτευούσης. Εκ των τριάκοντα τεσσάρων νέων Κεφαλλήνων, των ει-

16. Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ. 92. 

17. Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ. 95. 

18. Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ. 96. 
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κοσ ι επτά ! Ιθάκη σ ίων, των δεκατριών Ζακυνθίων, φιλολόγων [=φοιτητών] του Πα

νεπιστημίου, χωρίς!να!υπολογισθώσιν οι πολυπληθείς!έφηβοι, [=μαθητές! Προπα

ρασκευαστικής! Σχολής] εκ των νήσων εκείνων, ελάχιστοι είναι, όσοι, έχουσι περισ-

σότερον από ελλιπή!τινά!γνώσιν της!ιταλικής.!Έξω αυτών τούτων των πυλών της! 

Κερκύρας!η!ιταλική ελάχιστα!κατανοείται εις!το Μανδούκιον και εις!την Γαρίτσαν! 

και καθόλου εις!τον Ποταμόν». 

Στο εσωτερικό τηςϋονίου Ακαδημίας!οι μάχεςΙδίνονταν σε μικρότερη κλίμακα.! 

Η κοινή νεοελληνική γλώσσα της!μέσης!οδού του Αδαμαντίου Κοραή υποστηριζόταν! 

αποτελεσματικά!από τους καθηγητές της!φιλολογίας, τον Κωνσταντίνο Ασώπιο, τον! 

Χριστόφορο Φιλητά!και τον Νεόφυτο Βάμβα, ακόμη!και τον Ανδρέα!Κάλβο. Υπήρ

χαν και εκείνοι που δίδασκαν στα!ιταλικά. Υπήρχαν και οι δημοτικιστές, λίγοι ενα

ντίον όλων, που πρέσβευαν ότι η! φυσική γλώσσα!του Αθ. Χριστόπουλου, του Γ.! 

Βηλαρά, του Αθ. Ψαλίδα!και του Δ. Σολωμού, μπορούσε να!αντιταχθεί στην καθα-

ρεύουσα!αλλά!και στην ιταλική και στη!διαιώνιση!της!ιταλοφωνίας. Ανάμεσά!τους! 

και ο ελληνόφωνος!Ιταλός!Gaetano Grassetti, που υπερθεμάτιζε: ((Σε!όλην την Ευ

ρώπη! δεν βρίσκεις!ίσως χώρα, όπου από τη!μια ώς την άλλη άκρη να εκτείνεται η! 

ίδια διάλεκτος με τόσο εύρος». Το παιχνίδι θα το κερδίσει η ιταλική όταν πόλλοίί 

από τους!αρχικούς!δεκαέξι καθηγητές, που επέλεξε!ο Γκίλφορντ!για!ένα!ελληνικό! 

πανεπιστήμιο, θα!φύγουν, θα!παυθούν ή θα!πεθάνουν και θα!αντικατασταθούν.! 

Ανάχωμα! σε!αυτή την ακαδημαϊκή στρέβλωση! στάθηκε!ο Ανδρέας!Μουστο

ξύδης, με την έκθεση του ως νεοδιόριστού Αρχοντος της! Εκπαιδεύσεως, το 1834:! 

α θ ! έρως! της! Πατρίδος! συνήθως! μεγαλύνει τας! οικιακάς! δόξας! και! ημείς! τας! 

εξευτελίζομεν. Πότε θέλομεν παύσει να!ήμεθα!ξένοι μεταξύ του λαού; Πότε θέλομεν! 

ξαναγίνει Έλληνες; Μας!το διατάσσει όχι μόνον το Σύνταγμα, μας!το διατάσσουν! 

συμφέροντα, αιδώς, θρησκεία, τιμή! Εάν η!φιλολογία!θέλει διδάσκεσθαι ιταλιστί,! 

τότε!θέλομεν κάμει βήματα!οπισθοδρομικά! [...])). Στο! Υπόμνημα του!(Prome-

19.! Κ. Ε. Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα...)), ό.π., σ. 96. Ενδιαφέρουσα!για!το θέμαίμας είναι η! 

άποψη του Γκίλφορντ για ταίαίτια διατήρησης της ιταλικής: ((Είναι αληθές ότι εντός των τειχών η! 

επίδρασις των Δικαστηρίων και των Δημοσίων υπηρεσιών την συγκρατούσι και ότι η!εκ της Ιταλίας! 

μετανάστευσις πολυαρίθμου ομάδος ασήμαντων λογίων εκόμισεν εις την πόλιν ταύτην τηνίχρήσιν! 

της γλώσσης των με όλην την ποικιλίαν των διαλέκτων αυτής από του Βεργάμου (χέχρι της ! 

Καλαβρίας. ΑλλάΙτούτο είναι περαστικόν και το αποτέλεσμα!αυτού δεν υπήρξεν ισχυρόν μέχρι! 

σημείου!καθ'ο!επιστεύθη)).!(σ.!96-97).! 

20. Ε π . Ι. Ασδραχάς, ((Η Δημοτική στην "Ιόνιο Ακαδημία". Τα [χαθήματα Φυσικής του ! 

Σταματέλου!Πυλαρινού,!ΐ827)),!0 Ερανιστής 13!(1977)! 122.!Η!επιστολή!του!Grassetti στον!Στ.! 

Πυλαρινό δημοσιεύτηκε! στην! Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Ionie (Gazzetta Straordinar

ia, αρ. 516, 5/17.XI.1827, 5) και αναδημοσιεύτηκείαπό τον Σ π . Ι. Ασδραχά: σ. 128-129. Νεότερη! 

μελέτη: Σ τ . Πριόβολου, ((Το πρόβλημα!της διαμάχης γ ι α ! τ η ! γλώσσα! στην Ιόνιο Ακαδημία)),! 

Πρακτικά Η' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κύθηρα 21-25 Μαΐου 2006, Τ. IV Β',! Κύθηρα,! 

Εταιρεία!Κυθηραϊκών!Μελετών,!Αθήνα,!2009,!σ.!299-312.! 

21.! Αγ.ίΝικοκάβουρα,! Ο Ανδρέας Μουστοξύδης και η παιδεία,] Κέρκυρα! 1965,! σ.! 85.! Το! 
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moria) στην αγγλική κυβέρνηση το 1839 είναι, οξύτερος: ((0 λαός είναι, ελληνικός, η 

γλώσσα του είναι, η ελληνική, η γλώσσα των πατέρων του, η γλώσσα των αισθη

μάτων του [...] έτσι, για τριάντα ανθρώπους που ψελλίζουν τα ιταλικά, θυσιάζεται η 

εθνική δόξα και τα συμφέροντα σχεδόν διακοσίων χιλιάδων ανθρώπων». 

Τα στατιστικά στοιχεία που είχε στη διάθεση του δεν του επέτρεπαν να αμφι-

ταλαντεύεται, έστω και αν ήταν από τους κύριους εκπροσώπους των Ιονίων στο 

ιταλικό πολιτισμικό συνεχές. Από τις 210.000 των Ιονίων μόνο σε 100 υπολογίζο

νταν εκείνοι που ήξεραν τέλεια την ιταλική, 1.000 που γνώριζαν καλά την ιταλική 

και 6.000 που γνώριζαν πλημμελέστατα και τις δύο γλώσσες. Οι υπόλοιποι, πάνω 

από 200.000, γνώριζαν μόνο τη νεοελληνική. Παρόλο που γνώριζε ότι θα ενοχληθούν 

οι φίλοι του Ιταλοί και οι Έλληνες ιταλογράφοι, ήταν κατηγορηματικός: ((Εάν 

πράγματι θέλουμε να ελευθερώσουμε τα πνεύματα από τη δουλεία των καιρών και 

τις συνήθειες και να [τα] στρέψουμε στη χρήση της μητρικής γλώσσας, η μελέτη 

της ιταλικής είναι περισσή...)). 

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Niccolò Tommaseo, εξόριστος από το 1849 στην 

Κέρκυρα, συνειδητοποιούσε, με πολλή πικρία και οδυνηρές προσωπικές εμπειρίες, 

ότι η μεταβατική εποχή μετά το 1797 αποκτούσε τώρα, χάρη στις αποφάσεις των 

νεότερων γενεών, στο πλαίσιο εθνικών εξάρσεων και θρησκευτικών ευαισθησιών, 

χαρακτηριστικά αποκοπής από τη βενετική κληρονομιά, που επεκτεινόταν και σε 

ολόκληρο τον ιταλικό κόσμο, με κορωνίδα την άρνηση της ιταλοφωνίας και, επο

μένως, το τέλος του πολιτισμικού ιταλικού συνεχούς. Η διαπίστωση, μάλιστα, ότι 

εγκατέλειπαν την ιταλική για την κοραϊκή καθαρεύουσα και όχι για τη δημοτική 
Έ / 24 

αυςανε την πικρία του. 

κρατικής χορηγίας περιοδικό ΙόνωςόΑνθολογία, που εκδίδει ο Α. Μουστοξύδης το 1834, δημο

σιεύει τα κείμενα και στις τρεις γλώσσες: ((Εις την Ιόνιον Ανθολογίαν, ως προηγγέλθη, καταχω

ρούνται πονήματα γεγραμμένα εις οιανδήποτε των τριών γλωσσών, τας οποίας ευκολώτερον 

εννοεί ο λαός των Νήσων τούτων. Ήγουν εις την νεοελληνικήν, διότι είναι πάτριος· εις την 

Αγγλικήν ως γλώσσαν έθνους, με το οποίον είναι δια πολιτικών δεσμών σφιγκτά ηνωμένος· εις 

την ιταλικήν τέλος, ως γλώσσαν εκ της μακράς χρήσεως κατασταθείσαν ήδη γενικώς συνήθη και 

αξιοσύστατον ενταυτώ διά την ανεξάντλητον ύλην και την μοναδικήν κομψότητα της φιλολογίας 

της)). (ΙόνίοςδΑνθολογία, Α', αρ. 1, Ιανουάριος 1834, σ. 3). 

22. Α. Μουστοξύδης και Αιμ. Τυπάλδος, Αλληλογραφίαδ 1822-1860, επιμέλεια Δημήτρης 

Αρβανιτάκης, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Κότινος, 2005, σ. 104 (Εισαγωγή Δ. Αρβανιτάκη). 

23. Αγ. Νικοκάβουρα, Ο Ανδρέας Μουστοξύδης..., ο.π, σ. 86. 

24. Δημ. Αρβανιτάκης, ό.π., σ. 792. Niccolò Tommaseo, Il supplizio d'un Italiano in Corfu, 

Φλωρεντία 1855, σ. 187-209. Επανέκδοση: Introduzione e note di Fabio Danelon con uno studio di 

Tzorzis Ikonomou, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Βενετία 2008. Οι μελέτες του Δημήτρη 

Αρβανιτάκη με βοήθησαν στην κατανόηση πτυχών των ιδεολογικών φαινομένων των Ιονίων κατά 

τη διαδοχή των κυριαρχιών: της επτανησιακότητας στο πλαίσιο του ιταλικού πολιτισμικού συνε

χούς και των εσωτερικών τοπικοτήτων των νησιών: «Θεός, μνήμη, ιστορία: στοιχεία για τη μελέτη 

της βενετικής κυριαρχίας στο Ιόνιο)), Ταόίστορίκά, τ. 35 (Δεκ. 2001) σ. 259-282 και ((Γλώσσα και 

εθνική ταυτότητα στο Ιόνιο κατά τον δέκατο ένατο αιώνα)), Ταό^στορίκά, τ. 46 (Ιούν. 2006) σ. 15-24. 
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Ο ιδιωτικός λόγος για το θέμα της γλώσσας μοιάζει πιο γοητευτικός, τα δι

λήμματα όμως είναι διχαστικά και αδιέξοδα. Ο Εμμανουήλ Γεωργίου Θεοτόκης 

(1777-1837) δημοσιεύει το 1826 τη μαρτυρία του στα γαλλικά: ((Εθνική γλώσσα είναι 

η ελληνική. Στην πόλη συνήθως μιλούν τη βενετική διάλεκτο. Πρόσφατα αρχίζουν 

να μιλούν τα γαλλικά και τα αγγλικά. Τα τρία τέταρτα των κατοίκων δεν καταλα

βαίνουν και δεν μιλάνε παρά τα ελληνικά. Μια σοβαρή προκατάληψη είναι η ψεύτικη 

ντελικατέτσα που συναντά κανείς στους ευγενείς και τις κυρίες (εκτός από μερικές 

προσωπικές εξαιρέσεις), να παραχωρούν την ελληνική γλώσσα στο λαό και να προ

τιμούν μια εξεζητημένη γλώσσα, προερχόμενη από το τοπικό βενετικό γλωσσικό 

ιδίωμα, πεπεισμένοι ότι στα ελληνικά του τόπου πολλοί όροι και εικόνες αντιστοιχούν 

αποκλειστικά στα λαϊκά ήθη και καθόλου στους τρόπους και το χαρακτήρα της 

ανώτερης τάξης. Αυτό το λυπηρό λάθος είναι ολέθριο για τα βασικά συμφέροντα 

του τόπου. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει πατρίδα χωρίς εθνική γλώσσα [...]. Οι 

Μποτσαραίοι και οι Κανάρηδες το ξέρουν αυτό καλά, και χρησιμοποιούν αυτή τη 

γλώσσα για να εμπνεύσουν τη νίκη σε άνδρες που, για να διεκδικήσουν τη γενέθλια 

γη τους, δεν μπορούσαν πλέον να δέχονται άλλες λαβωματιές παρά επάνω στις 

αιμορραγούσες ουλές απ' αυτές που είχαν προκληθεί για τον ίδιο λόγο. Δεν είναι 

αυτό αρκετό για να φιλοδοξούν να τη μιλούν κι οι συμπατριώτες τους οι Ιόνιοι, στις 

περιπτώσεις μάλιστα που δεν υπήρξε καθόλου στολισμένη με ξενόφερτους όρους;». 

Η μαρτυρία του Βαβαρού ακόλουθου του Όθωνα Λουδοβίκου Steub, περιηγητή 

στο άστυ της Κέρκυρας το 1836, προσθέτει ένα νέο στοιχείο: οι Επτανήσιοι προ

σβλέπουν στο εθνικό κέντρο και ετοιμάζουν τους τίτλους τους. ((Ενταύθα εύρηνται 

και αι κατοικίαι των Κερκυραίων κομητών, μαρκησίων και ιπποτών, οίτινες είναι 

μεν Έλληνες το γένος, αλλ' εξυμνούσιν εν κακή ιταλική γλώσση τους αποιχόμενους 

καλούς της Βενετοκρατίας χρόνους και αγωνίζονται ν' απομιμηθώσι τα λεπτά ήθη 

του παρελθόντος αιώνος. Αλλά πολλοί μετέβαλον ήδη τρόπον του σκέπτεσθαι, 

Από τη δική μου ερευνητική εμπειρία, η ανίχνευση της λευκαδικότητας στα δημοσιεύματα (1814-

1825) του ιταλογράφου Δημήτριου Πετριτσόπουλου, με αναφορά στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 

Ιταλίας και στους Επτανήσιους φιλίστορες, και στα ελληνόγλωσσα δημοσιεύματα (1851-1881) του 

Ιωάννου Σταματέλου, που αναφέρεται περισσότερο στη λογιοσύνη του εθνικού κέντρου και λιγότερο 

στην επτανησιακή, μου έδωσε για αφετηρία το λευκαδίτικο παράδειγμα αναζήτησης και συγκρό

τησης τοπικής ταυτότητας, της λευκαδικότητας, κατά την πορεία στην ιόνια οδό, από την ιταλο-

φωνία στην ελληνοφωνία, από το ιταλικό πολιτισμικό συνεχές στην ιδεολογία του εθνικού κέντρου. 

Βλ. ((Ιωάννης Ν. Σταματέλος (1822-1881). «Ο λόγιος και ο δάσκαλος. Τα δημοσιεύματα. Τα 

κατάλοιπα. Τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του)). Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά 

ΙΑ' Συμποσίου, Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης, Ιστορία - Φιλολογία: Ιωάννης Ν. Σταματέλος 

(1822-1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-μετά 1901), Βασίλειος Ι. Σταματέλος (1869-1945), 

Περιβάλλον και Οικονομία: Π ανάπτυξη της Λευκάδας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας. 

Γιορτές Λόγου και Τέχνης. Λευκάδα 17-19 Αυγούστου 2006, Αθήνα 2007, σ. 63-142. 

25. Εμμ. Θεοτόκης, Π Κέρκυρα στις λεπτομέρειες της (αρχές 19ου αιώνα). «DétaiL· 'sur ' 

Corfou, 'Corfou Ί826», μετάφραση και σχόλια Λουκιανού Ζαμίτ, Κέκυρα 2004, σ. 135, 137. 
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επειδήΧαθίσταται φανερόν, ότι το γεΣυν έχον ούτ' επικερδήςΣύτ' αξιοπρεπήςΣίνε^Σ 

μίμησιςΣηςΣ^λώσσηςΧαι των ηθών [τηςΣΒενετίας, μιας] επαρχιακήςΣωστριακήςΣ 

πόλεως. Ούτοι δ' άρχονται, ήδηΣ^ητούντεςΣαλλαΣυρότυπαΣ:αι επιδεικνύοντεςΣ-ουςΣ 

περί ελληνικήςΣοαταγωγήςΣίτλουςΣωτών.)) 

Η ΣτυνταγματικήΣπ ιταγήΣγι αΣη vSca6ι έρ ωσηΣ-ηςΣλλη ν ικήςΣττο^η μόσ ιοΣβ ί οΣ 

πήγαινεΣοπό αναβολή σεΣοναβολή, παρόλο που, από το 1831, r^azzeta Ionia θαΣ 

κυκλοφορεί με πρώτη^λώσσα την ελληνική. Το 1833 θα ακουστούν θερμά λόγια γιαΣ 

την ανάγκηΣιαθιέρωσηςΣηςΣεοελληνικής^λώσσαςΣίπό τον Αρμοστή (1832-1835)Σ 

G.Xk23iugent στην ομιλία του στη Νομοθετική ΣυνέλευσηΧτις 6.3.1833: ((Δεν είναιΣ 

βέβαια πλέον ασυμβίβαστον κατά ταςΣρχάς του, πλέον άδικον εις ταΣποτελέσματάΣ 

του [Συντάγματος] παρά το να καθυποβάλλεται ο λαόςΣιςΣγκληματικήν κατηγο-

ρίαν, γραμμένην ήΣκφρασμένην με γλώσσαν, την οποίαν δεν καταλαμβάνει». Και ηΣ 

απάντησηΣττιςΣ 6.3.1833 του Προέδρου Αγγέλου Κόνδαρη: (([...] ηΣ^λώσσαΣ-ωνΣ 

προπατόρων μας, ηΣ^λώσσαΣμας, ευρέθηΣ:ξωρισμένηΣκπό τουςΣίόμους, από τηνΣ 

Κυβέρνησιν, και από κάθε κλάδον διοικήσεως. Τοιουτοτρόπως αυτή καθυβρίσθη5ίαιΣ 

μαζή^ιε αυτήν το όνομα μας, και ο εθνικός μας χαρακτήρ από τους ξένους δεσπόταςΣ 

μας, αυτή όμως υπήρξε πάντοτε η γλώσσα μας, επειδή υπήρξαμεν πάντοτεΣΕλληνεςΣ 

καθώςΧαι είμεθα^...]. Η θρησκεία^ιας, και η^λώσσα^ΐας, Μιλόρδ, εσχημάτισανΣ 

το κέντρον της^νώσεώς^1αςΣιςΣαςΣτολιτικάς2υστυχίας^ιας. ΑυτάΣστάθησαν ηΣ 

σημαία2^αςΣίαιΣτ]ΣστολήΣμας)).ΣνΐεΣΓηνΣΕ:πίκλησηΣ(απροσδοκήτων2δυσκολιών))Σ 

αναβάλλεται ηΣισαγωγή τηςΣλληνικήςϊταΣιρηνοδικείαΣιαι στιςΧατώτερεςΣυοι-

νικέςΣποθέσειςΣ/ιαΣο 1835. Το 1836 επεκτείνεται και σταΣνώτερα25ικαστήρια5ίαιΣ 

προκηρύσσεται βραβείο για τη^υγγραφή ιταλό ελληνικού λεξικού νομικών όρων καιΣ 

φράσεων (πρόκειται γιοίΣϊοΊΆεξίκόν νομοτεχνικόν του ΑνδρέαΙΒλαντή και του Ιω-

άννηΣ)ικονομίδη, του 1840) και αρχίζει ηΣκαδικασίαΣγιαΣηΣμετάφρασηΣ-ου Ποι

νικού ΚώδικαΧαι τηςΣΙοινικής^ικονομίας. ΜετάΣην παραχώρησηΣηςΣλευθερο-

τυπίας το 1849, προχώρησε και ηΣιαθιέρωση της ελληνικής στα δικαστήρια από τοΣ 

τέλοςΣ-ου 1851 και στην εκπαίδευσηΣοπό τον Οκτώβριο του 1849, μεΧναΣτκληρόΣ 

άρθρο σε απόφαση της Η' Γερουσίας: ((Πάσα δημοσία πράξις ιταλιστί γεγραμμένηΣ 

θέλει θεωρείσθαι άνομοςΧαι μηΣχουσαΣσχύν από 31 Δεκεμβρίου 1851». Αντίστοι

χα, γιαΣηΙΒουλή: ((ΌλαΣαΣυχόν εκφραζόμεναΣυαράΣινων ιταλιστί να^ράφονταιΣ 

εις τα πρακτικά ελληνιστί».2^ 

26.2ΆουδοβίκοςΒΐβιώ,Σ[ΗΧέρκυρα5νΧτειΕ836)),2Εστ/α 19 (1885) 767. Απόσπασμα^ιετα-

φρασμένοΣατό τον **Λ, του zp^ovlBilder aus Griechenland, τ. Ι-ΙΙ, Άειψία 5Β41 Σαι Ή885.Σ 

27.ΣΓο κείμενο του ΝούγζΊτιΊΕφημερίς Έκτακτος, Κόρφοι 7 Μαρτίου 1833 Ε.Ν. Ομιλία [...] 

Μεγάλου Αρμοστή [...] .^β. Ι.ΣΊαπαδόπουλος,Σο^κ?? Βίβλίογραφία^.π.^ί.Έ^Ί-3^8,Έίρ.^106^).Έ 

ΤοΣκείμενο του Ά·γγΣΚΟΊ$(χ.ρΊ}·ΣΕφημερίς Έκτακτος,ΊΚορφοί 18 Μαρτίου 1833 Ε.Ν. Ομιλία 

Εκφωνηθείσα τας 16 Μαρτίου 1833 Ε.Ν. από τον [...]ΣΛγγελον Κόνδαρην [...].Σ^ΣτοΣδιο,Σι.Σ 

350-352, αρ. 2065). Για τις άλλες αναφορές: Ν. Ι. Πανταζόπουλος, ((Εθνικό φρόνημα, γλώσσαΣιαιΣ 

δίκαιο στοΣόνιοΣΚράτος πριν την ενσωμάτωση)),ΣΓο Ιόνιο Κράτος 1815-1864,ΊΠρακτίκά του 
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Η έκκληση ενός πληρεξουσίου της'Ζακύνθου στη Βουλή το 1849 να του επιτρα

πεί να'αγορεύει, ιταλικά, φωτίζει πολυδιάστατα'το καθυστερημένο μεγάλο βήμα, 

((καίτοι ενθέρμως'επιθυμεί την καθολικήν επέκτασιν της'εθνικής'γλώσσης'ομολογεί' 

κατά'δυστυχίαν την ανικανότητα'του εις'το να'την λαλεί ελευθέρως, καθόσον δεν' 

έλαβεν αιτίας'να'γυμνασθεί)). Άλλος'πληρεξούσιος'είναι περισσότερο αισιόδοξος:' 

((Κατά' τους' παρελθόντας' χρόνους' η' Ελληνική' γλώσσα' ενομίζετο' αλλότριος' και' 

αυτός'ο ίδιος, κατά'την πρώτην αγωγήν του, επεπλήττετο πικρά'εις'το σχολείον' 

όταν ετόλμα'να'μεταχειρισθή την πάτριον γλώσσαν, μολοντούτο συναισθανόμενος' 

ότι εις τας'φλέβας του καθενός ημών τρέχει αίμα Ελληνικόν ότι μια'μόνον επίμονος' 

θέλησις'εχρειάζετο εκ μέρους'μας'για'να'επαναφέρωμεν και να'επεκτείνω μεν την' 

χρήσιν της γλώσσης, απεφάσισε να έκφραση τας ιδέας του ελληνιστί, τας οποίας η ' 

διατριβή' του' εις' τας' Ακαδημίας' της' Ιταλίας, και' η' πολυχρόνιος' της' Ιταλικής' 

γλώσσης'σπουδή'και χρήσις, τον ηνάγκασε'να'τας'συλλαμβάνη'και να'τας'χρω-

ματίζη'Ιταλιστί, πράγμα'λυπηρόν εις'τον Έλληνα, αλλά'κατά'δυστυχίαν κοινώτα-

τον εις' ημάς' και μάλιστα' εις' πολλούς' των Νεστόρων του βήματος' αλλά...' μετ' 

ολίγον χρόνον το λέγειν μας'θα'εξελληνισθή επί το κρείττον και θα'αποπλυθή το' 
/ ·> r / 29 

στίγμα του ξενισμού». 

Ο Αρμοστής'Ουάρδος, το 1853, δεν εκφωνεί το λόγο του στη'Βουλή, τον κρατά' 

στα'χέρια'του αγγλικά'και ο γενικός'εισαγγελέας'διαβάζει μετάφραση' στα' ελλη

νικά \Εφημερίς Έκτακτος, Κέρκυρα, 5/17.10.1853). Από τον'ίδιο χρόνο δεν υπάρχει' 

η'ιταλική γλώσσα'στην'Gazzeta Ionia, την'Εφημερίδα Ιονική.' 

Η εφημερίδα "Πατρίς, όργανο των μεταρρυθμιστών στην Κέρκυρα, στο πρώτο' 

της'φύλλο στις'15 Ιανουαρίου 1849 δημοσίευσε'βίαιη'επίθεση'στην ιταλική γλώσσα' 

αως'δυσφύλακτον μίασμα, το οποίον μετέδωσαν οι Βενετοί εις'το εκλεκτόν μέρος' 

της'κοινωνίας'μας».' 

Η συμμετοχή των Ιονίων στο ιταλικό πολιτισμικό συνεχές'προϋπέθετε τη'συνέ

χιση' των' ουσιαστικών' ιταλικών' σπουδών' μέσω' της' οικοδιδασκαλίας' για' τη' 

Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-24 Μαΐου 1988), επιμέλεια'Π.'Μοσχονά, Αθήνα, 

Κέντρο'Μελετών'Ιονίου, 1997, σ.'359-383.' 

28. 'Ν.'Πανταζόπουλος, ((Εθνικό'φρόνημα...)), ό.π., σ.'364-365.'Ο'πληρεξούσιος'Ζακύνθου' 

ήταν' ο' Κωνσταντής' Βολτέρρας' Μαρτινέγγος' και' η ' συνεδρίαση' της' Βουλής' διεξήχθη' στις' 2' 

Απριλίου'1849.' 

29.' Ν. Πανταζόπουλος, ((Εθνικό φρόνημα...)), ό.π., σ. 371. Ο βουλευτής ήταν ο Αναστάσιος' 

Τυπάλδος'Ξυδιάς.'Στις'10.10.1848, η 'επίθεση'από'την'εφημερίδαΌ φίλος του Λαού (φ.'568) της ' 

Αθήνας ήταν ολομέτωπη: ((οι Ιόνιοι δεν είναι Έλληνες, διότι γλώσσαν δεν έχουσι, στερούνται δε και' 

θρησκείαν και ήθη)). Η απάντηση'ήλθε αμέσως, βλ. στο Μιχ. Σ. Ιδρωμένος, Η εθνική γλώσσα εις 

την Επτάνησον, Κέρκυρα'1849, σ.'7-8:'((Οι'Ααοί'όλοιτης'Επανήσου, από'Κερκύρας'μέχρι'Κυθήρων' 

και της εξοχής και των πόλεων, μητρικήν γλώσσαν έχουσι μόνην την Ελληνικήν και αυτά'τα' 

παμπάλαια'του ενετισμού λείψανα, εάν κανέν έτι σώζεται, δεν αγνοούσι την γλώσσαν)).' 
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στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση και τις σπουδές στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, 

που εξασφάλιζαν τα υψηλά εισοδήματα των ανώτερων τάξεων, αλλά και, τα 

αγροτικά εισοδήματα, για να θυμηθούμε τη μαρτυρία της εποχής για τη σχέση 

της σταφίδας με τα επαγγέλματα και τους δοτόρους. Όλοι αυτοί οι ιταλοσπου-

δασμένοι που γύριζαν στα Επτάνησα, θα συνέχιζαν την ιταλοφωνία, την ιταλο-

γραφία και τις σχέσεις με την Ιταλία. 

Η διατήρηση αυτής της στενής σχέσης των Επτανησίων με την ιταλική γλώσ

σα και παιδεία, φανερώνει ότι τα πολιτισμικά φαινόμενα έχουν αργότερους και γι' 

αυτό αποτελεσματικότερους για την επιβίωση τους ρυθμούς προσαρμογών και α

ντέχουν στις πολιτικές μεταβολές, ακόμη και στις ιδεολογικές, και όταν εκλείψει το 

παλιό πολιτικό και ιδεολογικό χοσμοζί8ωλον όπως έγινε στην περίπτωση μας με την 

κατάλυση της βενετικής κυριαρχίας. Βέβαια, στην περίπτωση των Επτανήσων οι 

διάδοχες κυριαρχίες δεν αμφισβήτησαν την ιόνια ελευθερία ευθέως και δεν προσάρ

τησαν πολιτικά τα Επτάνησα, αλλά βρήκαν τρόπους να τους στερήσουν κάθε δυνα

τότητα διεκδίκησης ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης, που θα τους επέτρεπε να συ

γκροτήσουν το δικό τους ιδεολογικό χάρτη. Οι Επτανήσιοι θα τοποθετούνται ατομικά 

και ταξικά απέναντι στα μεγάλα ιδεολογικά κινήματα, με κύριο αυτό της αρχής των 

εθνοτήτων, αλλά θα γνωρίζουν ότι η πολιτική τους τύχη εξαρτάται από τις θελήσεις 

των κυριάρχων και των δυνατών του κόσμου και, κυρίως, από τις εξελίξεις του ελλη

νικού ζητήματος και μάλιστα μετά τη βαθιά τομή της Επανάστασης του 1821, έστω 

και αν η έκβαση της δεν στάθηκε ικανή να επηρεάσει άμεσα τις δικές τους τύχες. 

Η μη δημιουργία νέου ιδεολογικού πλαισίου από τους Επτανησίους, που βρί

σκονται σε κατάσταση αναζήτησης πολιτικών προσανατολισμών, είναι σε αντιστοι-

30. Ο λόγος του Αντώνιου Φατσέα (1821-1872) είναι χαρακτηριστικός: «[...] εις τον ίδιον καιρό 

η τιμή της σταφίδας εξ αιτίας της επανάστασης άξινε, τα αντικείμενα του λούσου, μεγάλους 

δασμούς και δεν είχανε και δεν έχουνε, για να εμβαίνουνε περισσότερα, και έτσι, καθώς βλέπετε, 

το πρώτο χέρι εις τα λούσα το εδώκαν τα επαγγέλματα, και η σταφίδα το εβοήθησε. Μα τα 

επαγγέλματα εφέρανε και τους δοτόρους, και αυτοί εκεί οπού εφέρανε ταις κρισολογίαις, με την 

κακή πίστη και την επιορκία, ταις φιλαινάδαις τους, εκανονίσανε εις τον ίδιον καιρό και το λούσο 

και το άπλωσαν [...] Ο επαγγελματικός έστελνε το παιδί του να το κάμη δοτόρο, [...] με την 

ελπίδα γυρίζοντας να λάβη και τούτος επάγγελμα, και αν δεν είχε εδανειζότανε" τα δοτορίκια 

εβγήκανε ως τόσο μόδα στα ύστερα και κάθε μεγάλο σπήτι, καθώς ήτανε υποχρεωμένο να έχη και 

το γάιδαρο του έπρεπε να έχη και το δοτόρο του και από άλλο μέρος, για να π ω την αλήθεια, δεν 

επερνούσε και τίποτα άλλο στον τόπο μας. Οι περισσότεροι έφευγαν αγράμματοι και επηγαίνανε 

και εις την Ιταλία για να κάμουνε γλιγωρότερα [...] και έτσι για όσο αποβλέπει τα γράμματα οι 

περισσότεροι εγυρίζανε χειρότεροι από ό,τι εφεύγανε" εις τα ταξίδια τους έχοντες όσα ηθέλανε 

ημπορούσανε να διασκεδάζουν και εκακομαθαίνανε και έτσι εγυρίζανε με τα μαθήματα οπού 

εμάθανε)). Ο Χωριάτης ο Κεφαλλωνίτης, Φυλλάδων Α. Προς τους πολιτικούς της Επτανήσου, 

Αθήνα 1850, σ. 27-28). Βλ. και Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, ((Αντώνιος Φατσέας (1821-1872): ένας επτα

νησιακός σύνδεσμος)), Πρακτικά Η' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κύθηρα 21-25 Μαΐου 2006, 

Τ. IV Β', Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 2009, σ. 38-39. 



364 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

χία'με τις'αναζητήσεις'του ιταλικού έθνους'και αυτός'είναι ένας'επιπλέον λόγος'για' 

τη'διατήρηση'των Ιονίων στο ιταλικό πολιτισμικό συνεχές. Η ένταξη'αυτή δεν θα' 

απειληθεί έως'ότου το ελληνικό εθνικό κέντρο θα'συγκροτηθεί ιδεολογικά'και θα' 

αποτελέσει σημείο φερέγγυας'αναφοράς'των αλύτρωτων ομογενών και εκείνων της' 

διασποράς. Η μεγάλη'εθνική Επανάσταση'του 1821 και η'δημιουργία'σύγχρονου' 

κράτους, γεγονός'που κόβει την ελληνική'ι στο ρ ι α'στα'δύο, δεν είχε'στενό πολιτικό' 

αντίκρισμα'για'τους'Επτανησίους, καθώς'δεν άλλαξε'η'πολιτική της'προστασίας' 

που τους'απαγόρευσε τη'συμμετοχή, θεσπίζοντας'εξοντωτικές'συνέπειες'για'όσους' 

περνούσαν' στις'τάξεις'των' αγωνιστών.' Εκτός' από' αυτούς'τους' αγωνιστές-συνδέ-

σμους'με'την Επανάσταση, οι Επτανήσιοι υποδέχτηκαν τους κυνηγημένους και τους' 

πρόσφυγες'του Αγώνα. Αλλά'στους'ιδρυτές'του ελληνικού κράτους'δεν περιλαμβά

νονται οι Επτανήσιοι, αφού η'συμμετοχή τους'στον Αγώνα'δεν ήταν ομαδική, όπως' 

ίσχυσε'και για'άλλους'όμαιμους'αδελφούς, που χαρακτηρίσθηκαν ετερόχθονες'και' 

επομένως' υπο-αντιπροσωπεύτηκαν' στους' νέους' πολιτικούς' σχηματισμούς,' ενώ' η' 

φριχτή'απόρριψη της'καποδιστριακής'πολιτικής'πρότασης, που είχε πλαισιωθεί και' 

από Επτανησίους, υποβάθμισε την, έτσι κι αλλιώς, αμφισβητούμενη'επτανησιακή' 

αξία'στο'εθνικό'χρηματιστήριο.' 

Η επτανησιακότητα'και οι επιμέρους'νησιωτικές'τοπικότητες'δοκιμάζονται' 

μπροστά'στο αίτημα'συμμετοχής'στο εθνικό κέντρο καθώς'αυτό οδεύει στην κρυ

στάλλωση'της'ιδεολογίας'του και απαιτεί προσχώρηση'σε'νέες'συνειδητοποιήσεις,' 

όπως'είναι η'ιστορική συνέχεια, η'κοινή γλώσσα'και ο κοινός'πολιτισμός, η'συμμε-

τοχή στους'αγώνες'του έθνους. Η ιταλοφωνία'και η'ιταλογραφία'είναι από τα'πρώτα' 

που έπρεπε'να'θυσιαστούν, και αυτές'ήταν πρακτική'κυρίως'των ανώτερων τάξεων,' 

που αν δεν νοσταλγούσαν τη'βενετική'κυριαρχία, προσπαθούσαν και πετύχαιναν να' 

διατηρήσουν σε'μεγάλο βαθμό τα'προνόμια'της' βενετικής' εποχής. Από την πολι

τισμική'άποψη, τα'εμπόδια'ήταν ουσιαστικότερα, καθώς'η'ιταλοφωνία'και η'ιτα-

λογραφία, όπως'ση μειώθηκε, ήταν αναντικατάστατο όχημα'για τη'συμμετοχή στο' 

ιταλικό πολιτισμικό συνεχές, το μόνο ανοιχτό δυσμικό παράθυρο.' 

Η μικρή συμμετοχή στους'αγώνες του έθνους'διαχρονικά'δεν μπορούσε εύκολα' 

να'δικαιολογηθεί, αφού οι αγώνες'των ελλαδιτών κατά'των Τούρκων, υπερτερούσαν' 

σε'σύγκριση'με'τις'επτανησιακές'κινήσεις'κατά'των Φράγκων και των Βενετών' 

αλλά'και πρόσφατα'των Αγγλων.'Αλλά'και η'συμμετοχή των Επτανησίων στην' 

Επανάσταση'του 1821 δεν μπορούσε'να'παρουσιαστεί ως'μεγάλη, αφού και ανοργά

νωτη'υπήρξε'και τα' απογραφικά'της' στοιχεία' δεν' είχαν' συγκεντρωθεί για'να'την' 

αναδείξουν. Ακόμη'και η'συ μ μετοχή'τω ν Ιονίων στην πνευματική'διαχρονική'πα

ρουσία του γένους μπορούσε να αμφισβητηθεί, παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες' 

των Επτανήσιων χρονογράφων και γραμματολόγων να'περιλαμβάνουν και την ιτα-

λόγραφη'παραγωγή των απαριθμημούμενων λογίων.' 

Όλα' αυτά,' καθώς' πλησιάζουμε' τα' μέσα' του' 19ου' αι.' και το' ριζοσπαστικό' 

κίνημα'στα'Επτάνησα'θα'σαλπίσει το ενωτικό σύνθημα'και θα'επιβάλει και στους' 

αντιδρώντες' ή' αδιάφορους' Επτανησίους' την' ανοχή' ή' τη' συμμετοχή,' και' στην' 
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Προστασία, όχι χωρίς αγώνες και, αίμα, την τακτική της υποχώρησης, που θα 

καταλήξει, στην αποδοχή της Ένωσης. 

Η ετοιμασία των διαπιστευτηρίων για την ζίσοΒο στον εθνικό νυμφώνα, με 

πρώτιστο κριτήριο τα εθνικά φρονήματα και τις πράξεις που αντιστοιχούσαν σε αυ

τά, είχε αρχίσει. Όσο το περιεχόμενο της θα γινόταν βαρύτερο, τόσο θα στηρίζονταν 

οι ελπίδες της ευπρεπούς παρουσίας και της διεκδίκησης ισοτιμίας στο νεωτερικό 

κράτος, που δεν αναγνώριζε μεσαιωνικούς τίτλους. Ο Ερμάννος Λούντζης είχε κα

τανοήσει (1856) πλήρως το αίτημα των καιρών: α[...] εν τοιαύτη εποχή, αρμόζει τό τε 

μνημόσυνον των τεθνεώτων και η καταγραφή της πολιτικής περιουσίας αυτών, 

ώστε, κατά την ειμαρμένην ώραν της συγκροτήσεως της μεγάλης ελληνικής οικο

γενείας, να μη παρασταθώσιν ως ακτήμονες οι κληρονόμοι αυτών». 

Υπήρχε όμως και η θετική και μαχητική προσέγγιση του διλήμματος των 

Επτανησίων, δηλαδή αν θα έμεναν στο πολιτικό πλαίσιο ενός έστω ολοένα μεταρ-

ρυθμιζόμενου προκτεκτοράτου ή θα επέλεγαν την ενσωμάτωση στο εθνικό κέντρο, 

καθώς και οι δύο λύσεις είχαν οπαδούς, αντιπάλους και αδιάφορους. Όσοι πρω

τοστατούσαν για την επιλογή της κάθε λύσης, έπρεπε να εξασφαλίσουν συμμαχίες, 

να θυσιάσουν παλαιότερες επιλογές και βολές και να αρθρώσουν ιδεολογικό λόγο 

για να στηρίξουν την επιδιωκόμενη λύση. Οι υποστηρικτές της Ένωσης έπρεπε να 

γνωρίσουν το εθνικό κέντρο και να πείσουν την ηγεσία του ότι αξίζουν οι Ιόνιοι 

υποστήριξης και ισότιμης υποδοχής, παρά τη διαφορετική πορεία πολλών αιώνων, 

τη μη συμμετοχή στους αγώνες του έθνους που βρέθηκε κάτω από την οθωμανική 

κατοχή, οργανώθηκε, εξεγέρθηκε, νίκησε και δημιούργησε το αναγνωρισμένο κρά

τος που πορευόταν με διαφορετικές ιδεολογικές συντεταγμένες. Να δικαιολογήσουν 

31. Ερμ. Λούντζης, Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, Αθήνα 

1856, σ. ι'. Με τους ίδιους φόβους και έγνοιες κινήθηκε λίγο αργότερα ο Π. Χιώτης, Περί 

Δημοτικής εν Ελλάδι γλώσσης, Ζάκυνθος 1859, σ. 11-12, 247, 253-254: ((Ακανθώδες μεν το έργον, 

ίσως και εκ πρώτης όψεως, τα εκφερόμενα πράγματα άπιστα εις τους αλλοδαπούς, οίτινες μη-

δέποτε επισκεφθέντες τον τόπον ημών, αλλ' ιδία ακοή τα περί διαλεκτικού ιδιώματος κρίνοντες, 

προδιατεθημένοι δε εκ προτέρας καταστάσεως πολιτικής και ηθικής, γνωμοδοτούσι, δυσφημού-

ντες τους Επτανησίους ως φραγγοφώνους ή βαρβαροφώνους, και αφιλοκάλλους κατά την εθνικήν 

διάλεκτον. [...] Αι Ιόνιοι νήσοι πρώτη μερίς της Ελληνικής γης λαβούσα πολιτικήν ύπαρξιν μετά 

δουλείαν τοσούτων αιώνων, εγκαυχάται και πρώτη εις Ελληνικάς πατραγαθίας και προγονικάς 

εκμιμήσεις. Καίτοι δε η μεν Ιταλική γλώσσα λαλείται υπό των ανωτέρων κλάσεων, και μεταχει

ρίζεται ως κυβερνητική καθ' όλην την πολιτικήν και διοικητικήν διαχείρησιν, η δε Ελληνική 

θεσπίζεται ως επικρατούσα, και εισάγεται εις νόμους τινάς και έγγραφα δημόσια, οι εν τοις 

σχολείοις της Επτανήσου διδάσκαλοι, και μέλη της Ιονίου τότε ακαδημίας τον Έλληνα λόγον εν 

συγγραφή και διδασκαλία καλλιεργούσι και πλουτίζουσι. [...] αδικείται τα μείζω ο Επτανήσιος 

ποιητής και δημότης χλευαζόμενος ως μιξοβάρβαρος και διεφθαρμένος την Ελληνικήν φωνήν, ενώ 

ως συναισθάνεται και αυτός το Ελληνικόν αίμα κυκλοφορούν εις τας φλέβας της γενεάς του, και 

συμμετέχων εκ των αυτών παθημάτων και δόξης της Ελληνικής τύχης, επεφάνη διά των μεγα

λοφυών ανδρών του όχι μικρός συνεργάτης εις το Ελληνικόν μεγαλείον, και ελάλησε και έγραψε 

την αυτήν γλώσσαν, καθ' όσας μεταβολάς έπαθεν αύτη εις το σύνολον των εθνικών περιπτώσεων)). 



366 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

την πειθαρχημένη συμμετοχή των ανώτερων τάξεων της Επτανήσου στη διαχεί

ριση της βενετικής εξουσίας, κάποτε τον εξιταλισμό τους και, την αποκλειστική 

ιταλοφωνία τους: το προικοσύμφωνο έπρεπε να συνταχθεί και, το ένδυμα γάμου 

αφορούσε σε όλο τον ιόνιο πληθυσμό, αλλά οι, ηγετικές του τάξεις έπρεπε να απα

ντήσουν, με πρώτη, αυτή τη φορά, την πνευματική ελίτ, η οποία ανέλαβε να ειση

γηθεί νέο ιδεολογικό σχήμα για τους Επτανησίους και χρειάστηκε κατά την επε

ξεργασία του να θυσιάσει τη συμμετοχή της στο ιταλικό πολιτισμικό συνεχές, να 

δημιουργήσει γέφυρες και να στείλει συνδέσμους στο εθνικό κέντρο και να αναγνώ

σει το ιόνιο παρελθόν με τα ερωτήματα της ιστορικής συνέχειας, της αναφομοίωτης 

εθνικής συνείδησης, της συμμετοχής στους αγώνες του έθνους, της καθαρότητας 

της γλώσσας, της διατήρησης των ηθών και εθίμων, του λαϊκού πολιτισμού και των 

μνημείων του λαϊκού λόγου και της προσωπικής δημιουργίας. 

Αν θέλαμε ένα παράδειγμα για το συσχετισμό στη διαχρονία της ιταλοφωνίας 

και της ελληνοφωνίας, το παράδειγμα της ιόνιας Ιστοριογραφίας μάς δίνει εικόνα 
/ -, 32 

ανάγλυφη. 

Μοναδικό έργο ιστορίας των Ιόνιων Νησιών, που καλύπτει τη μικρή δραματική 

περίοδο των μεγάλων αλλαγών 1797-1801, είναι το Memorie storiche sulla fonda

zione della Republica Ionica ossia delle Sette Isole Unite, τυπωμένο στο Μιλάνο 

το 1802, του Κυθήριου επαναστάτη και ήδη εξόριστου Giorgio Paulini. Είναι μια 

ιστορία του βιωμένου σύντομου χρόνου αυτών που έγιναν και εν πολλοίς δεν υπάρ

χουν πια. Το επόμενο έργο θα τυπωθεί στην Αθήνα το 1856, γραμμένο ελληνικά 

από ένα σχεδόν αποκλειστικά ιταλογράφο, το Ζακυνθινό σπουδαίο ιστορικό Ερμάν-

νο Αούντζη, με τίτλο 77ερ/ τ^ς πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών. 

Ο συγγραφέας προσαρμόστηκε στο αίτημα της ελληνογραφίας των καιρών και των 

φίλων του, έστω και αν οι δυνάμεις του στα ελληνικά ήταν περιορισμένες και γι' 

αυτό χρειάστηκε η συνδρομή έξι λογίων πρώτης γραμμής για να το φέρει σε πέρας. 

Αυτό το έργο θα επανεκδοθεί ιταλικά, δύο χρόνια μετά, αλλά και όλα του τα έργα 

ώς το 1863 θα δημοσιευθούν ιταλικά: ((Καλόν ήθελεν είσθαι αν το ήθελον γράψει εις 

την γλώσσαν μας... Αγαπώ και σέβομαι το Πανελλήνιον αλλά τι το θέλετε παιδιά 

μου γράφω ιταλικά και θεραπεύεται η ψυχή μου», γράφει στα παιδιά του από τη 

Ζάκυνθο το 1859. Θα ακολουθήσει το 1863 ο Παναγιώτης Χιώτης, ο κατ' εξοχήν 

32. Βλ. την ανακοίνωση του Δημήτρη Αρβανίτάκη, που προηγείται και. παρουσιάζει, το θέμα. 

Επίσης τη θεματική ενότητα ((Επτανησιακή Ιστοριογραφία και Γραμματολογία 16ος-20ός αι.)) με 

τις μελέτες των Τρ. Ε. Σκλαβενίτη, Δημ. Αρβανίτάκη, Ζήσ. Χ. Συνοδινού, Γ. Κουμπουρλή, Ελ. 

Μπελιά, Κ. Αάππα και Γ. Ανδρειωμένου, Πρακτικά Ζ' Πανιονίου Συνεδρίου, α π . , σ. 79-208. Για 

όσα υποστηρίζονται εδώ, αντιστοιχίες υπάρχουν στις σ. 87-88. 

33. Δημ. Αρβανιτάκης, ((Τάσεις στην ιστοριογραφία του ιόνιου χώρου (17ος-αρχές 19ου αι.))), 

Πρακτικά Ζ' Πανιονίου Συνεδρίου..., ό.π., σ. 106-107. 

34. Ζήσ. Χ. Συνοδινός, Αρχεία Οικογενείας Αούντζη. Ευρετήριο, Πρόλογος Νικίας Αούντζης, 

Περίπλους, Αθήνα 2004, σ. 210 [= Πρακτικά Ζ' Πανιονίου Συνεδρίου..., ό.π., σ. 139]. 
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ιστορικόςήμέσαήστο πλαίσιο τηςήεθνικήςήιδεολογίαςήκαι ελληνογράφος, που δενή 

((μολύνθηκε» από την ιταλογραφίαήρύτεψτιγμή.ή 

Οι επί μέρους νησιωτικές τοπικέςήστορίεςτ^είχνουν ταήτράγματα καθαρότερα.ή 

Ot. ιστορίες τηςτ^έρκυραςτ^πό το 1672 με τον Μάρμοραήί)ςήτο 1848 με τον Μουστο-

ξύδηήγράφονται ιταλικά, ακόμηήκαι από τον Μουστοξύδη, επίσημο ιστοριογράφοή 

τηςτ^πτανήσου Πολιτείας. Η ελληνογραφία θαήκργήσει και θαηρλθει με ταψημα-

ντικάήρργαήτου ΙωάννηηΡωμανούήζπό το 1870, συνοδευμένηρ^εημιαήψύχραιμηήχπο-

λογία για τα ίχνη του φραγκισμού στην Κέρκυρα, τηήδιάδοση της βενετικής δια

λέκτου, τιςήτροσπάθειεςτ^ιάσωσηςήτης'φλληνικήςή^λώσσας, την ελληνογραφίαήτωνή 

ευγενών έστω και ωςήεξαίρεση. Τρίαήτυπωμέναή^ταλικάή^ργαή,στορίαςήτηςή^α-

κύνθου έχουμεήχπό το 1756 ώςήτο 1811. Το επόμενο έργο σταήελληνικάήείναι τουή 

1849, του ΠαναγιώτηΊ^ίιώτη. Δύο τυπωμένα^ργαήταλικάήστορίας τηςτ$ίεφαλονιάςή 

έχουμε το 1804 και το 1807. Το 1843 θαήωκλοφορήσει στητΡενετίαφλληνικά το έργοή 

του Άνθιμου Μοίζοίρόίχτιφίογραφίαίξνων^νδόξων^νδρώνξνης^ήσον^εφαλληνίας.'η 

Από το 1814 ώςήτο 1825 δημοσιεύει σταήιταλικάήταήιστορικάήέργαήτου γιαήτηή 

Λευκάδαήρ ΔημήτριοςήΠετριτσόπουλος. Ο επόμενοςή,στορικόςήτης, Ιωάννης^τα-

ματέλος, θαή^ημοσιεύει ελληνικάήτιςή^ελέτεςήτου από το 1851 και μετέπειτα.ή 

Η ιταλογραφίαήτης'φπτανησιακήςήστοριογραφίαςήρτάνει στο κύριο σώμαήτηςή 

ώςήτηήδεκαετίαήτου 1820, ενώήφ^ελληνογραφίαήχρχίζει από τηήδεκαετίαήτου 1840.ή 

ΜαςΊ^ίναι χρήσιμηήτ]ήπρόχειρη,φκτίμησηήρτι η^λληνική Επανάστασηή^αι ηψυγκρό-

35.ή((Εκ πασών των λοιπών ελληνικών χωρών εν Κερκύραήχναφαίνονται βαθύτεραήτου Φρα

γκισμού ταήχνη. Και ουδέν το παράδοξον εάν η Κέρκυρα επί εξ όλους αιώνας υπό ξένην κυριαρχίανή 

διατελέσασαψαι ολίγον απέχουσαήτηςήΐταλίας, μεθ' ηςήρίχεν αδιάκοπον κοινωνίαν και εξ ηςήρυκή 

ολίγοι εις Κέρκυραν μετώκιζον, υπέστηήδιαφερόντως την επίδρασιν του ξενισμού.ήΠολλώ δεή 

παραδοξότερον νομίζομεν ότι κατώρθωσε ναήταλαίσητ^πι τοσούτον προς το ξένον στοιχείον, ώστεή 

και την θρησκείαν ναή^ιατηρήσηψαι αυτήν την γλώσσαν ναήχηήχπολέση, διαφυλαχθείσαν εν τοιςή 

αγροίςήκαθαρωτάτην.ήΗήεξακρίβωσιςήτηςήβαθμιαίαςήεν ΚερκύραήδιαδόσεωςήτηςήΕνετικήςήδια-

λέκτου και ηήρξέτασις των αγώνων, ους οι κάτοικοι κατέβαλον προς διάσωσιν της πατρίου αυτώνή 

γλώσσης, εστίν έργον ουχί ανάξιον της προσοχής του ιστορικού και ουχί πάντηήρ:μοιρον πρακτικήςή 

ωφελείας,ήδιότι εκ τηςήμελέτηςήταύτης ήθελε προκύψηήότι τηςήΕλληνικήςήηήχρήσιςήουδέποτ'ή 

επαύσατο εν Κέρκυρα, αν και ηήγλώσσαήχύτηήελαλείτο εν τηήπόλει κατάήταήτελευταίαήρτηήτηςή 

ενετικήςήωριαρχίαςήχπό κοινού μετάήτηςήταλικής, και ότι, εν ω μόνον περί ταήτέληήτου δεκάτουή 

εβδόμου αιώνος αναφαίνονται Κερκυραίοι ιταλιστί συγγράφοντες, ουδέποτε εξέλιπον εν τηήκδίκωςή 

κατηγορηθείσηήτων ευπατριδών τάξει, ειςήην και μόνην περιωρίζοντο τότε ταή^ράμματα, οι καιή 

ελληνιστί καλώςήfpάφovτες, και αισθήματαή-ρέφοντες-φλληνικώτεραήτολλών των νυν εχόντων τηνή 

πατρίδαήμάλλον διάήστόματος ή εν τηήκαρδία)). (Γραπανός $ώρζης ανθεντης της ξϊενκάδος. ξ 

Ιστορίκήξπραγματείαξνον&αθ. ΚαρόλονξΧοπφ^ίετενεχθείσα^ίεν^ΒκξνηςξΓερμανίκήςξϋπόξΙωάννονξ 

Α. ΡωμανονξπροτάξαντοςξίστορίκήνξμελετηνξπερίξτηςξενξΕλλάδίξΦραγκοκρατίαςξκαίξτωνξΙΤα-

λατίνωνξκομήτωνξΟνρσίνων.. .ήΚέρκυραή1870, σ. 29). Παρόμοιαήεπιχειρήματαήκατέθεσε και οή 

Αοωρ.ΊβροχίΊΊ]ς,·φίογραφίκάξτχεδάρία.. .Ί^ων^ν^οίςξ/ράμμασίν. ..δίαλαμψάντων^ερκνραίων... ,ή 

τ. Α', Κέρκυραή1877, σ. 7. (Βλ. Κ. Λάππας, ((Επτανησιακάήβιογραφικάή"Σχεδάρια" στον 19οή 

αιώνα)),τ/ΊρακτικάξΖ' ξΠανίονίονξΣννεδρίον.. .,ήρ.π.,ή7.ή191-192).ή 
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τηση του εθνικού κέντρου και, της ιδεολογίας του, μπορούν να συνδεθούν με την 

πολύχρονη περίοδο σιωπής, από τα τέλη της ιταλογραφίας ώς την αρχή της ελλη-

νογραφίας έργων επτανησιακής ιστοριογραφίας. 

Τελειώνοντας, λίγες λέξεις ακόμη για την Αγγλική Προστασία: προσπάθησε 

στις μεγάλες γραμμές της πενηντάχρονης πολιτικής της να αποφύγει τη συνταγμα

τική επιταγή για την ελληνοφωνία, καθώς σωστά εκτιμούσε ότι ήταν κεφαλή γω

νίας της ελληνικής εθνικής οικοδομής. Κρυπτόμενη πίσω από τα πρακτικά προ

βλήματα που θα δημιουργούσε η κατάργηση της ιταλικής, δικαιολογούσε τις ανα

βολές, υπερθεματίζοντας με ρητορικές προσεγγίσεις την ελληνοφωνία. Σε δυσκο

λότερες ώρες, όπως το 1842, ο λόγος των εκπροσώπων της γινόταν προκλητικός και 

αυθάδης: ((Πρόκειται να ίδωμεν αν ούτος ο λαός είναι ελληνικός. Κατά τον συνταγ-

ματικόν χάρτη τούτο είναι Κράτος Ιόνιον. Και ποία άλλη είναι η νόμιμος γλώσσα 

σας ή η Ιταλική;)). 

Το ενωτικό κίνημα, για να επιτύχει το σκοπό του, που δεν βρίσκω συντομότερη 

διατύπωση γι' αυτόν από εκείνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη το 1862, αέχομεν 

ανάγκην εθνότητος, έχομεν ανάγκην μέλλοντος)), οδήγησε όλες τις παραμέτρους 

του προβλήματος σε έναν τελεσφόρο συμβιβασμό. Για το πρόβλημα της γλώσσας 

που εξετάσαμε, οι χαμένοι ήταν οι ιταλόφωνοι και ιταλογράφοι, καθώς είχαν μείνει 

για πενήντα χρόνια χωρίς πολιτικό και ιδεολογικό κέντρο, με μόνο στήριγμα το 

ιταλικό πολιτισμικό συνεχές, για το οποίο θρήνησαν λιγότερο από όσο άξιζε οι 

Επτανήσιοι και περισσότερο οι Ιταλοί με επικεφαλής τον Τομμαζέο, που το θεώρη

σε κάτι σαν πατροκτονία. Για τους Αγγλους, που έχαναν, χρόνο το χρόνο, την πο

λιτική νομιμοποίηση στα Επτάνησα, η στήριξη της ιταλοφωνίας ως ανάχωμα στην 

ελληνοφωνία ήταν πλέον δευτερεύον. Οι Επτανήσιοι, που χάρηκαν για την κατάκτη

ση της ελληνοφωνίας, δεν συνειδητοποιούσαν, πλην εξαιρέσεων, ότι η χαμένη μάχη 

για τη δημοτική γλώσσα κατά τις δεκαετίες του 1820 και του 1830, με το φαινόμενο 

της διγλωσσίας να είναι και επτανησιακό, τους έβαζε σύμφωνους στον κύκλο του 

οξύτερου εθνικού γλωσσικού ζητήματος. Αλλά αυτό ήταν δευτερεύον εκείνα τα 

36. Σ. Κ. Παπαγεωργίου, ((Θεόδωρος Καρούσος (1810-1876))), Παρνασσός 1 (1877) 243. 

Αναφορά Θ. Καρονσον. Προς τον εντιμον Υπονργόν των Οικονομικών. [Στο τέλος:] Εν Αργοστο-

λίω Κεφαλληνίας τη 26η Οκτωβρίου 1866. Τνπογραφείον Ο Ποσειδών 1871, 9 σ. εκθέτει τη 

θητεία του ως δασκάλου στην Κεφαλονιά από το 1832 και. τους αγώνες του για την επικράτηση της 

ελληνικής γλώσσας και ζητά σύνταξη γήρατος. 

37. ((Έχομεν ανάγκην εθνότητος, έχομεν ανάγκην μέλλοντος, και ουχί ελεημοσύνης. Θέλομεν 

ν' αφήσωμεν εις τα τέκνα μας κληροδότημα αντάξιον της καταγωγής και των δικαιωμάτων μας. 

Θέλομεν να εργασθώμεν και ημείς προς ανέγερσιν του νέου κοινωνικού οικοδομήματος)). (Αρ. 

Βαλαωρίτης, ((Αγόρευσις κατά την Συνεδρίασιν της 13/25 Μαρτίου 1862 της Α' Συνόδου της ΙΒ ' 

Ιονίου Βουλής κατά την συζήτησιν επί της απαντήσεως εις το εναρκτήριον της Συνόδου διάγγελμα 

του Αρμοστού, συζήτησιν καθ' ην προέκυψεν η μεταβολή των περί Ενώσεως ιδεών του προέδρου 

της Βουλής Η. Ζερβού)), Α. Βίος, Επιστολές και Πολιτικά Κείμενα, Φιλολογική επιμέλεια Γ. Π. 

Σαββίδης - Νίκη Αυκούργου, Ίκαρος, Αθήνα 1980, σ. 363. 
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χρόνια που η ίδια η ηγεσία, το ριζοσπαστικό κίνημα, αναγκαζόταν να θυσιάσει, στο 

βωμό της Ένωσης την αριστερή, την κοινωνική του πλευρά. 

Με την ανακοίνωση αυτή ολοκληρώνεται, η ενότητα μας α Πολιτισμικές εκφρά

σεις της επτανησιακότητας», στην οποία αναζητήσαμε τις συνιστώσες της ε

πτανησιακής ταυτότητας ή τις επτανησιακές ταυτότητες από το 17ο αι. ώς την 

Ένωση. Οι Επτανήσιοι, θα εισέλθουν στην εθνική σκηνή με κλονισμένα πολλά 

από τα ιδεολογικά οικοδομήματα και, τις πολιτισμικές εκφράσεις της πορείας 

τους, ίσως και, χάριν της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, για την οποία μαθήτευ

σαν δεκαετίες και πίστεψαν ότι ήταν η μοναδική λύση. Από την επομένη άρχιζε 

ο αγώνας της αφομοίωσης, που δεν θα της αρκέσει ένας αιώνας για να ολοκλη

ρωθεί, με προθυμίες αλλά και αντιστάσεις. Σε αυτή την πορεία, η επτανησια-

κότητα φαινόταν για τους Ιονίους άλλοτε δύναμη για την ισότιμη ενσωμάτωση, 

άλλοτε όπλο για την ώρα των αδικιών και κάποτε ψυχολογικό καταφύγιο για τις 

ώρες της αδιέξοδης αναδίπλωσης. 

ABSTRACT 

The slogan of liberty, independence and the resurrection of the Ancient Greek 

heritage, with which the Franch Republicans accompanied their arrivai in the Ionian 

Islands in 1797 brought about hitherto unprecedented transformations in the politican 

conscience, with the nationalist issue as catalyst and, despite the shifts and back-

tracking of the six decades intervening until Union with Greece in 1864, Ionian 

liberties were not revoked, although means were always found by the rulers and 

collaborating classes. The successive rulers (Franch Republicans; Russo-Turks; Im-

perialist French; British) did not annex the Ionian Islands, nor did they impose an 

ideology generally accepted, in the aftermath of the fall of the Venetian domination. 

The Ionian Islands remained in the sphere of the Italian cultural continuum that had 

been created up until the eighteenth century and the rulers, albeit constitutionally 

accepting the consolidation of Greek as the first language, postponed its general use 

for 50 years, on the pretext of practical reasons and resorting to the facility and 

readiness of the upper classes to use Italian, due to habitual private tutoring at home 

and university studies in Italy. The patriotic and radicai forces exerted pressure at 

every expedient instance for the acquisition of politicai liberties and the general-

ization of use of Greek in administration and justice, wherein they found a powerful 
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and determinating ally in the outbreak of the 1821 Revolution and the establishment 

of the Greek, state which signalled the maturity of the politicai will of Ionian islanders 

to be incorporated in the national centre. From the end of the 1840s, the radicai 

movement trumpeted the watchword of Union, carrying along with it the consolidation 

of the Greek language, to the detriment of spoken and written Italian, which went into 

decline. T h e Greek language became the first appanage for incorporation into the 

national body. 


