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Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας 
Σεβασμιώτατε 
Κύριε Υπουργέ 
Κυρίες και Κύριοι 

 
«Αι νήσοι Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Λευκάς, Ιθάκη, 

Κύθηρα, Παξοί και τα εξαρτήματα αυτών ενούνται μετά του 

Βασιλείου της Ελλάδος, όπως εσαεί αποτελώσιν αναπόσπαστον 

αυτού μέρος εν μιά και αδιαιρέτω πολιτεία, υπό το 

συνταγματικόν σκήπτρον της Αυτού Μεγαλειότητος του 

βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α’ και των διαδόχων 

αυτού». Για να φτάσουμε στη στιγμή αυτή, κατά την οποία η 

Ιόνιος Βουλή ψήφιζε την Ένωση των Επτανήσων με τη Μητέρα 

Ελλάδα, προηγήθηκαν μεγάλοι αγώνες και υπήρξε μακρά 

προετοιμασία από όσους πίστεψαν στην Ένωση και την 

υπηρέτησαν σθεναρά. 

Η Επτάνησος διήλθε μέσα στο διάβα της ιστορίας από πολλά 

κύματα μέχρι την επίτευξη του τελικού εθνικού πόθου της 

Ένωσής της με την Ελλάδα. Υπήρξε πεδίο ισχυρών 

αντιπαραθέσεων και δυναμικών πολιτικών συγκρούσεων 

ανάμεσα σε προοδευτικές και συντηρητικές δυνάμεις, που η 

καθεμιά όριζε διαφορετικά το μέλλον των νησιών.  Ανέδειξε το 

κίνημα του ριζοσπαστισμού κεφαλαιοποιώντας μια ισχυρή 
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πολιτική παράδοση αιώνων που ριζώθηκε βαθιά στην 

επτανησιακή κουλτούρα λόγω της συχνής ιστορικής και 

κοινωνικής επαφής των νησιών με τη Δύση. Ανέκαθεν τα 

Επτάνησα υπήρξαν κοιτίδα της σκέψης, της διανόησης, της 

τέχνης και του πολιτισμού. Και οι έννοιες αυτές δεν μπορούσαν 

να περιοριστούν, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των Άγγλων 

κατακτητών να καταπνίξουν κάθε δραστηριότητα που άμεσα ή 

έμμεσα οδηγούσε αναπόδραστα στην ελευθερία της σκέψης και 

της πράξης.  

Η Αγγλική Διοίκηση δρούσε με σχέδιο συγκεκριμένο. Επέτρεπε 

ορισμένες ελευθερίες – δείχνοντας ένα επίπλαστο κοινωνικό 

πρόσωπο – και ταυτόχρονα περιόριζε με τον πλέον σκληρό 

τρόπο την ατομική προσωπικότητα, εξορίζοντας τους 

αντιφρονούντες στην Ερείκουσα και τα Αντικύθηρα, 

επιβάλλοντάς τους σκληρούς όρους περιορισμού και 

απαγορεύσεων. Οικοδομούσε δημόσια έργα – ίσως πρωτοπόρα 

για την εποχή όπως τα σχολεία θηλέων – και ταυτόχρονα 

ασκούσε μια τυπική αποικιοκρατική πολιτική σε όλα τα 

επίπεδα.  

Αναφερόμενος ο εξόριστος Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος στην 

κατάσταση που επικρατούσε το 1860 στον τόπο όπου παρέμεινε 
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εξόριστος επί πεντέμιση χρόνια, τα Αντικύθηρα, βρίσκει ακόμα 

μία ευκαιρία να μέμψει την Αγγλική διοίκηση για την 

εγκατάλειψη του λαού των Επτανήσων: «Η αθλία αύτη 

κατάστασίς είναι και της των αγρίων αγριοτέρα και της των 

ανδραπόδων ανδραπωδεστέρα».  

Η περίοδος της Αγγλοκρατίας των Επτανήσων και η εν γένει 

πολιτική τους ιστορία, ελάχιστα ή και καθόλου διδάσκονται στα 

Ελληνικά Σχολεία, αν και θα έπρεπε να δίδεται ιδιαίτερη βάση 

στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου διαμορφώθηκε το πρώτο 

αυτόνομο κρατικό μόρφωμα στον ελληνικό χώρο μετά την 

Άλωση και πολύ πριν τη δημιουργία του νέου Ελληνικού 

Κράτους.  

Η σημερινή Επέτειος, Εθνική Επέτειος μεγάλης σημασίας, όχι 

μόνο για τα Επτάνησα αλλά για τον σύμπαντα Ελληνισμό, 

πρέπει να αποτελεί ημέρα τιμής και μνήμης των εθνικών 

αγώνων και των μεγάλων μαχών που δόθηκαν, όχι μόνο για την 

Ένωση των Επτανήσων με τον εθνικό κορμό, αλλά κυρίως για 

την επικράτηση των ιδεών και των ιδεωδών, του πλουραλισμού, 

της δημοκρατίας και της ανοχής του διαφορετικού.    

Η Ενσωμάτωση των Επτανήσων στην Ελλάδα προσέφερε στο 

Έθνος μια διαφορετική κουλτούρα, την επτανησιακή, που 
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καλλιεργήθηκε στα νησιά του Ιονίου επί σειρά ετών και 

αποτελεί μέρος της ιδιαιτερότητάς τους σε όλα τα επίπεδα.  

Αυτήν την ιδιαίτερη Επτανησιακή κληρονομιά και ιστορία 

οφείλουμε και εμείς σήμερα να γνωρίζουμε και να κρατάμε 

ζωντανή, απέναντι στην προσπάθεια ισοπέδωσης αξιών και 

ηθών, απέναντι στην μηχανή της παγκοσμιοποίησης που δίνει 

αξία στους αριθμούς παραμερίζοντας τον άνθρωπο.  

Η σημερινή Επέτειος πρέπει να μας καλλιεργήσει την ευθύνη της 

διατήρησης αυτής της ιδιαίτερης κουλτούρας και παράδοσης, 

προκειμένου και οι νεότερες γενιές να διδαχθούν το δοξασμένο 

παρελθόν, για να πορευτούν στέρεα στο παρόν και να μην 

φοβηθούν το άγνωστο για όλους μέλλον.  

 

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,  

Η σημερινή παρουσία σας στα Κύθηρα, και μετ΄ ου πολύ στα 

ακριτικά Αντικύθηρα, για δεύτερη μάλιστα φορά μέσα σε μόλις 

4 χρόνια, περιποιεί μεγάλη τιμή για τον τόπο μας. Η παρουσία 

του πρώτου πολίτη της Χώρας, ως συνεορταστή στην σημερινή 

Εθνική Επέτειο, μας συγκινεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε που 

δεν εφείσθητε κόπου και χρόνου και σας ευχόμαστε να σας 

διακατέχει πάντα το φρόνημα των ριζοσπαστών της Ένωσης των 
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Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα, το φρόνημα της φιλοπατρίας 

και κυρίως της υπηρέτησης της αλήθειας. Εξάλλου ας μην 

ξεχνάμε τα λόγια του Εθνικού μας Ποιητή Διονυσίου Σολωμού, 

που μας προτρέπει να θεωρούμε «Εθνικόν ό,τι είναι αληθές».  

 

Ζήτω το Έθνος! 

Ζήτω η Ένωση των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα! 

Ζήτωσαν οι Ριζοσπάστες Επτανήσιοι πρόγονοί μας! 

 

Σας ευχαριστώ! 

 

 

 

 


