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Συμπληρώνονται 217 χρόνια από την δημιουργία της Ιόνιας 
Πολιτείας, η οποία αποτέλεσε το πρώτο ημιανεξάρτητο Ελληνικό 

Κράτος υπό την επικυριαρχία έστω του σουλτάνου της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

θρησκευτικά, δηλαδή υπό την την κυριαρχία ουσιαστικά της 
Τουρκίας και της Ρωσίας. 

Το νέο κράτος που αποτελούνταν από τα επτά νησιά του Ιονίου 
(Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και 

Κύθηρα) ήταν το πρώτο “ανεξάρτητο κράτος” στον ελλαδικό χώρο 
μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα μέσα του 

15ου αιώνα. 

 

 

 
 



Γεγονότα που οδήγησαν στην δημιουργία της 
 
Με την Συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο στις 17 Οκτωβρίου 1797 και 

την διάλυση της Δημοκρατίας της Βενετίας από τον Ναπολέοντα τα 
Επτάνησα παραχωρήθηκαν στην Γαλλία, τερματίζοντας έτσι την 
μακραίωνη κατοχή τους από την Γαληνότατη.Οι ιδέες της Γαλλικής 

Επανάστασης διαδόθηκαν στα νησιά του Ιονίου, η αριστοκρατική 
διοίκηση παύθηκε και σχηματίστηκαν κοινοτικά συμβούλια από 

ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων για την διοίκηση των 
νησιών. Όμως μετά την καταστροφή του Γαλλικού στόλου στο 
Αμπουκίρ της Αιγύπτου, η Ρωσία και η Τουρκία με την 

συγκατάθεση της Αγγλίας αποφάσισαν να συστήσουν 
Ρωσοτουρκική συμμαχία εναντίον των επεκτατικών βλέψεων του 

Ναπολέοντα στην Ανατολή. Εκμεταλλευόμενες την υποκινούμενη 
από την Αριστοκρατία δυσαρέσκεια των κατοίκων των Ιονίων 

Νήσων για τους Γάλλους, ο Ρωσοτουρκικός στόλος υπό τον 
γνωστό μας (πλέον) ναύαρχο Ουσακώφ και τον Καδήρ μπέη, 
ξεκίνησε από τα Κύθηρα, τον Σεπτέμβριο του 1798 την κατάληψη 

των Επτανήσων, την οποία συμπλήρωσε στις 20 Φεβρουαρίου 
1799. Έτσι αφαίρεσαν από την Γαλλία την σημαντικότατη αυτή 

ναυτική βάση στην ανατολική Μεσόγειο. Μετά από μακρόχρονες 
προτάσεις, συζητήσεις και αντιρρήσεις των Αυλών Ρωσίας και 
Τουρκίας υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη Συνθήκη στις 21 

Μαρτίου 1800, στην οποία αποφασίστηκε η αυτονόμηση 
της Επτανήσου Πολιτείας, υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης 

και η ανάθεση της προστασίας των Θρησκευτικών δικαιωμάτων 
των κατοίκων της, στον Αυτοκράτορα της Ρωσίας. Με τον τρόπο 
αυτό δημιουργήθηκε το πρώτο ημιαυτόνομο Ελληνικό κρατίδιο 

τριακόσια πενήντα περίπου χρόνια, μετά την κατάλυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Επτάνησος Πολιτεία. 

 

 



 

Ως σημαία της Επτανήσου Πολιτείας ορίστηκε να τεθεί πάνω 
σε κυανού ύφασμα το κίτρινο φτερωτό λιοντάρι της Βενετίας 

κρατώντας όμως το Ευαγγέλιο κλειστό με ένα σταυρό την 
χρονολογία 1800 και επτά λόγχες Που θα συμβόλιζαν τα Επτάνησα 
και την συνέχεια της εξουσίας της αριστοκρατίας. Η παρουσίαση 

της σημαίας έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια στην Κωνσταντινούπολη 
όπου έγινε δοξολογία στο Πατριαρχείο για την στερέωση της νέας 

Πολιτείας. 
Η διάλυση της Επτανήσου Πολιτείας 
Αν και το μικρό Ελληνικό κρατίδιο κατόρθωσε να ορθοποδήσει και 

να εξασφαλίσει μια ομαλή σχετικά πορεία προς το μέλλον έπεσε 
τελικά θύμα των τότε ρωσικών διαβουλεύσεων οι οποίες εξ’ άλλου 

και το είχαν δημιουργήσει. Μετά τις νίκες του Ναπολέοντα στο 
Αούστερλιτς και στο Φρίντλαντ και την σύναψη της συνθήκης του 
Τιλσίτ στις 8 Ιουλίου 1807, τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν και πάλι 

στην Γαλλία. Οι Γάλλοι αυτοκρατορικοί άρχισαν να χάνουν τα 
Επτάνησα σταδιακά από το 1809 με την κατάληψη της Ζακύνθου 

από τον Αγγλικό στόλο. Στη συνέχεια οι Άγγλοι κατέκτησαν την 
Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα και Κύθηρα το 1810 και τέλος την 

Κέρκυρα το 1814. 

Με την συνθήκη των Παρισίων στις 5 Νοεμβρίου 1815 και την 

αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευρώπη, τα Επτάνησα 
αποτέλεσαν το αυτόνομο Ιονικό κράτος κάτω από την 

αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και 
μετονομάστηκαν σε Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, μέχρι 

το 1864 που ενώθηκαν με την ήδη ελεύθερη Ελλάδα. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 
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