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Το Ιόνιο Πέλαγος είναι η θαλάσσια περιοχή που βρέχει από τη μια μεριά τις 
ανατολικές ιταλικές ακτές της Καλαβρίας, της Απουλίας και της Σικελίας και από την 
άλλη τη δυτική περιοχή της Ελλάδας την Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία. Επικοινωνεί 
με τμήμα της Μεσόγειου μεταξύ Μάλτας και Κρήτης και αποτελεί την πρόσβαση στην 
Αδριατική, τη θάλασσα που εισχωρεί βαθιά στην Ευρώπη κυριολεκτικά αγκαλιάζοντας 
τα Βαλκάνια και προσεγγίζει περιοχές μεγάλης στρατηγικής σημασίας ακόμα και σή-
μερα. Στο Ιόνιο λάμπουν με την ομορφιά τους και τον πολιτισμό τους τα Επτάνησα 
που δεν είναι μόνο επτά. Τα πιο γνωστά είναι η Κέρκυρα, οι Παξοί, η Λευκάδα η Κε-
φαλονιά η Ιθάκη η Ζάκυνθος και τα Κύθηρα. 

 

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το 15ο αιώνα είχε ολοκληρωθεί η κατάκτηση της 
Ηπείρου από τους Οθωμανούς, ενώ είχε ήδη προηγηθεί η κατάληψη της Πελοποννή-
σου. Αυτό σημαίνει ότι από τα τέλη του 14ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 19ου το 
Ιόνιο Πέλαγος απέκτησε ακόμα πιο μεγάλη στρατηγική, εμπορική αλλά και πολιτι-
στική σημασία. Δεν ήταν μόνο πρόσβαση στην Αδριατική αλλά και το σύνορο της 
βάρβαρης Ανατολής με την πολιτισμένη Δύση. Τα νησιά του Ιονίου βρέθηκαν σε εξαι-
ρετικά προνομιακή θέση. Ήταν στην πορεία όλων των πλοίων που ταξίδευαν από και 
προς την εμπορικά κραταιά ακόμα και τότε Βενετία, καθώς και σε άλλους ευρωπαϊκούς 
λιμένες. Έγιναν ένα σταυροδρόμι όπου για πολλά χρόνια ταξίδευαν πρόσωπα κάθε 
γνωστής τότε θρησκείας, διανοούμενοι, διπλωμάτες και έμποροι. Αναπτύχθηκε μια α-
ριστοκρατία και συγκεντρώθηκε πλούτος ενώ τα γράμματα και οι τέχνες αναπτύχθηκαν 
κατακόρυφα. Παράλληλα όμως την περίοδο εκείνη σημειώθηκε και έντονος ανταγω-
νισμός των μεγάλων ναυτικών δυνάμεων που κορυφώθηκε στην περίοδο από τα τέλη 
του 18ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του επομένου με άμεση συνέπεια τις διαδοχικές 
αλλαγές στη διοίκηση των νησιών του Ιονίου Πελάγους, καθώς και σε γειτνιάζουσες 
ηπειρωτικές περιοχές. Το κλίμα της ανασφάλειας στην όλη περιοχή επιδεινώθηκε με 
την παρουσία των κουρσάρων που έκαναν επισφαλή τη ναυσιπλοΐα, λεηλατούσαν τα 
παράλια και άρπαζαν άνδρες και γυναίκες για τα σκλαβοπάζαρα. Τα γεγονότα αυτά 
προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο Ιόνιο και άνοιξαν σοβαρές πληγές στον πληθυ-
σμό του αλλά δεν μπορέσαν να βλάψουν την πολιτιστική του παράδοση. Δεν μας δια-
φεύγει ότι οι κάτοικοι αυτών των νησιών είχαν την ευτυχία να μη γνωρίσουν την Οθω-
μανική βαρβαρότητα και να διατηρήσουν ανέπαφο, ακέραιο και εκπληκτικά πλούσιο 
τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό τους. Αυτή η ιδιαιτερότητα των Ελλήνων του Ιονίου 



στη συνέχεια αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη και συνέβαλε αποτελεσματικά στην παλιγγε-
νεσία του Έθνους μας, σαν αφετηρία των εθνικών αγώνων στην τότε υπόδουλη Ελ-
λάδα.  

 

Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα γράφτηκε κάτω από την επιστημονική 
επιμέλεια του Καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

κυρίου Γεράσιμου Παγκράτη και τη συμβολή δεκαέξι διακεκριμένων Ελλήνων αλλά 
και ξένων επιστημόνων, σχολαστικών ιστορικών ερευνητών. Είναι ένα αξιόλογο σύγ-
γραμμα που έρχεται να συμβάλλει στην επιστήμη της ιστορίας επιβεβαιώνοντας όσα 
αναφέραμε παραπάνω και αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα άγνωστες, αλλά πολύ σημα-
ντικές λεπτομέρειες των γεγονότων εκείνης της εποχής. Είναι μια ολοκληρωμένη με-
λέτη και λεπτομερής εξιστόρηση όχι μόνο των ιστορικών γεγονότων αλλά και της κοι-
νωνικής ζωής και δραστηριότητας όλων αυτών των χρόνων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην συμβολή του επτανησιακού πολιτισμού στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Μέσα από τις 
καλογραμμένες σελίδες του έχει να μάθει τόσα πολλά ο αναγνώστης που δεν μπορούμε 
όλα να τα παρουσιάσουμε στον παρόντα περιορισμένο χρόνο. Θα αναφερθούμε ανα-
γκαστικά και θα έλεγα αποσπασματικά μόνο σε ορισμένα. Σημαντική είναι η κατα-
γραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών της φιλοβενετικής τότε Λευκάδας καθώς 

και τα χαρακτηριστικά των ξένων ιδιαίτερα στην Κέρκυρα με την επίδραση τους στον 
τοπικό πληθυσμό και με τα αποτυπώματα τους στην κοινωνία αυτών των νησιών. Ε-
ντύπωση μας κάνει το πόσο χαρακτηριστικός ήταν ο εκμοντερνισμός των πόλεων αλλά 
και η οχύρωση τους αυτή που μπόρεσε τόσο αποτελεσματικά να συμβάλλει στην άμυνα 
τους, διαφυλάττοντας όχι μόνο τους κατοίκους αλλά και το ξεχωριστό πολιτισμό τους. 

Τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα όσα διασώθηκαν από φυσικές αλλά δυστυχώς και 
από ανθρώπινες καταστροφές ή αμέλεια στέκουν σήμερα αδιάψευστοι μάρτυρες της 
ακμής αυτής της εποχής. Το ίδιο και οι διασωθέντες λογοτεχνικοί θησαυροί καθώς και 
κάθε είδους καλλιτεχνικό δημιούργημα. Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στα νησιά 
του Ιονίου αλλά φθάνει μέχρι τη Σικελία για να μας δώσει μια χαρακτηριστική εικόνα 
της κοινωνίας στην Κατάνια. Διαβάζοντας το βιβλίο μας κάνει μεγάλη εντύπωση το 
πώς λειτούργησε η προπαγάνδα ακόμα και εκείνη την εποχή για επηρεασμό των κα-
τοίκων της υπό Γαλλική κατοχή Επτανήσου υπέρ των Ρώσσων και κατά των Γάλλων. 

Μαθαίνουμε την επίδραση της μισαλλόδοξης στάσης των γαλλικών στρατευμάτων κα-
τοχής σε βάρος της ορθοδοξίας και τα αποτελέσματα της. Το βιβλίο μας εξηγεί επίσης 
με κάθε λεπτομέρεια τις ιδιαιτερότητες της συμμαχίας Χριστιανών Ρώσων και Μου-
σουλμάνων Τούρκων, μιας συμμαχίας που από την πρώτη στιγμή μας φαίνεται παρά-
ξενη καθώς ένωσε δύο σημαντικές ετερόδοξες δυνάμεις εναντίον των ανευλαβών Γάλ-
λων. Σημαντικό πρόσωπο με κυρίαρχο ρόλο ήταν ο Ρώσσος Ναύαρχος Θεόδωρος Ου-
σακώφ. Είναι γνωστή η καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση και οργάνωση της Ε-
πτανήσου Πολιτείας, δηλαδή του πρώτου μερικώς αυτόνομου κράτους σε ελληνικά ε-
δάφη μετά την κατάληψη της Αυτοκρατορίας μας από τους Οθωμανούς, μιας δημο-
κρατίας υπό την εγγύηση του Τσάρου, αλλά φόρου υποτελούς στο Σουλτάνο. Η έντονη 



παρουσία τότε του ρωσικού ναυτικού στην Μεσόγειο κράτησε μακριά τους επίδοξους 
κατακτητές από τη Δύση και δεν άφησε περιθώρια για τις φιλοδοξίες των Τούρκων. Η 
δυναμική προσωπικότητα του Ναυάρχου Θεοδώρου Ουσακώφ απετέλεσε την εγγύηση 
της ανεξαρτησίας του πρώτου Ελληνικού Κράτους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο 
Ναύαρχος στα τελευταία χρόνια της ζωής του μόνασε στην Ιερή Μονή Σαναξάρ αφού 
μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του σε απόρους ναυτικούς της Σεβαστουπόλεως. Πρόσφατα 
ανακηρύχθηκε Άγιος και ίσως είναι ο μοναδικός ναυτικός στον Παράδεισο. 

 

Το βιβλίο όμως μας ταξιδεύει και πιο παλιά εξιστορώντας μας γεγονότα που 
μας κάνουν να αναλογιστούμε πως θα ήταν η μετέπειτα κατάσταση αν οι Οθωμανοί 
επετύγχαναν το 1716 την κατάληψη της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας. Μαθαίνουμε 
επίσης και το πόσο σημαντική ήταν η επιτυχία των βενετικών πλοίων στη ναυμαχία 
της Κασσιόπης. Γυρνώντας ακόμα πιο πίσω ενημερωνόμαστε λεπτομερώς για τα γεγο-
νότα που διαδραματίσθηκαν στις ναυμαχίες της Μεθώνης και της Ναυπάκτου που ήταν 
η πρώτη μεγάλη και καθοριστική νίκη των χριστιανικών δυνάμεων κατά των μουσουλ-
μάνων. Ήταν εκείνη που ενέπνευσε καλλιτέχνες σε αξιόλογες μουσικές δημιουργίες 
που δεν ψυχαγώγησαν απλά και μόνο αλλά συνέβαλαν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό 
εκείνη την εποχή στην ανάπτυξη ενός πατριωτικού κλίματος. Κάτι ανάλογο είχαμε 
μετά την πολιορκία της Κερκύρας με χαρακτηριστική την θαυματουργό παρουσία του 
Αγίου Σπυρίδωνα. 

 

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν όχι μόνο στους ερευνητές και δημιουργούς αυτού 
του αξιόλογου έργου αλλά και στην Ιόνιο Εταιρία Ιστορικών Μελετών που φιλότιμα 
εργάζεται υπηρετώντας με συνέπεια την Επιστήμη και χωρίς καμμιά επιδότηση ή χο-
ρηγία, αποκλειστικά με δικούς της πόρους, φρόντισε για την παρούσα επιστημονικά 
άψογη και καλαίσθητη έκδοση.  
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Παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Πόλεμος, Κράτος και
Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος»

in.gr/2019/05/22/entertainment/book/parousiasi-tou-syllogikou-tomou-polemos-kratos-kai-koinonia-sto-ionio-

pelagos

Η Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών,

σωματείο μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα, και ο εκδοτικός οίκος

«Ηρόδοτος» σας προσκαλούν στην

παρουσίαση του συλλογικού τόμου

που εξέδωσαν από κοινού με τίτλο:

«Πόλεμος, Κράτος και Κοινωνία στο

Ιόνιο Πέλαγος (τέλη 14ου – αρχές 19ου

αι.)», υπό την επιστημονική διεύθυνση

του Καθηγητή κ. Γεράσιμου Δ.

Παγκράτη.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα

18:00 στο Polis Art Café, Πεσμαζόγλου

5 (Αθήνα) ενώ θα ακολουθήσει προσεχώς και νέα παρουσίαση του βιβλίου στην Κέρκυρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κκ.: 1) Ιωάννης-Αναστάσιος Μεταξάς, Τακτικό μέλος της

Ευρωπαϊκής Διεπιστημονικής Ακαδημίας, 2) Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, τ. πρόεδρος της Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών και μέλος της Συντακτικής

Επιτροπής του περιοδικού που η ίδια εκδίδει με τίτλο «Περί Ιστορίας», 3) Στυλιανός

Πολίτης, Ναύαρχος ε.α., Δρ. Διεθνούς Δικαίου, 4) Στάθης Μπίρταχας, Επίκουρος Καθηγητής

Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και 5) Φωτεινή

Πέρρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος του τόμου αποτελεί ο πόλεμος και οι εκφάνσεις του στον χώρο

του Ιονίου Πελάγους. Το Ιόνιο Πέλαγος, ζώνη μεθοριακή εκτεινόμενη από την είσοδο της

Αδριατικής έως τις νοτιοανατολικές ακτές της Σικελίας και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο,

σχηματίζει μια τριγωνική υδάτινη επιφάνεια με τρία ανοίγματα που οδηγούν αφενός στην

Αδριατική και αφετέρου στη δυτική και την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Με αυτά τα

γεωγραφικά χαρακτηριστικά και χάρη στην ξεχωριστή γεωστρατηγική της θέση ως

πέρασμα στη διατομή τοπικών και διεθνών οδών, η θάλασσα του Ιονίου προσέλκυε

πάντοτε ανθρώπους του εμπορίου, προσκυνητές, λογίους, εκκλησιαστικούς, αλλά και

φυγάδες, πειρατές, πολεμικούς στόλους κ.ά.
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Μεγάλες δυνάμεις της εποχής διεκδίκησαν μερίδιο σε αυτόν τον χώρο. Στις απαρχές των

πρώιμων νεότερων χρόνων τρεις ήταν ωστόσο οι κύριοι παίκτες: στο δυτικό τμήμα οι

Ισπανοί και στο ανατολικό οι Οθωμανοί (στην ηπειρωτική κυρίως πλευρά) και οι Βενετοί

(σε νησιά και παράκτιες θέσεις). Κάποιες από τις μεταξύ τους μεγάλες συγκρούσεις άφησαν

τα ίχνη τους στη συλλογική μνήμη για την οδύνη που προκάλεσαν. Λειτούργησαν έτσι ως

σταθερά σημεία αναφοράς και πηγή έμπνευσης για έργα που αξιοποίησαν τον πόλεμο σε

επίπεδο συμβολικό.

Η επέτειος της συμπλήρωσης τριών αιώνων από την οθωμανική πολιορκία εναντίον της

Κέρκυρας τον Αύγουστο του 1716 αποτέλεσε την αρχική έμπνευση για την έκδοση του

παρόντος τόμου. Μια πολιορκία που συγκέντρωσε γύρω από το νησί πλήθος χριστιανικών

δυνάμεων που έσπευσαν για ακόμη μια φορά (όπως το 1538, το 1571, το 1669) να

υπερασπιστούν έναν τόπο που στα μάτια μέρους της κοινής γνώμης της εποχής συμβόλιζε

το τελευταίο κάστρο της Χριστιανοσύνης, πιθανή επικράτηση επί του οποίου θα αύξανε

την πίεση στα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, διαφοροποιούμενος από τα συνήθη χαρακτηριστικά επετειακών εκδόσεων που

έχουν ως αφορμή ένα πολεμικό γεγονός όπως αυτό του 1716, ο τόμος αυτός υιοθέτησε ως

προς τον σχεδιασμό του τη λογική της διατύπωσης απαντήσεων σε μια μεγάλη ποικιλία

ερωτημάτων που αναφέρονται στον πόλεμο ως έννοια, απειλή, καθημερινότητα,

πραγματικότητα, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, ευκαιρία για κοινωνική άνοδο,

πεδίο άντλησης συμβολισμών με πολιτικές και θρησκευτικές απολήξεις, αλλά και

συνέπειες για όσους βίωναν άμεσα ή έμμεσα τα αποτελέσματα αυτών των σχεδιασμών και

των μέσων υλοποίησής τους.

Τα γεγονότα του 1716 λοιπόν λειτουργούν ως το κλειδί για μια σειρά άλλων ερευνητικών

πεδίων, ωστόσο οι μελέτες του τόμου διευρύνονται σε μεγαλύτερα χρονικά όρια, από τα

τέλη του 14ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Επιπλέον, η κατεξοχήν στρατιωτική ιστορία

επιδιώχθηκε να διατηρήσει τη δική της θέση ως πρόθεση για μελέτη: α) της

πραγματικότητας του πολέμου με τον τρόπο του Κλαούζεβιτς, δηλ. ως μιας αβέβαιης

αναμέτρησης δυνάμεων, στη βάση της οποίας ενυπάρχουν βίαια πάθη, τύχη και λογικοί

υπολογισμοί, μιας πραγματικότητας που ερευνητικά οδηγεί στην εξέταση των όρων και

των τρόπων διεξαγωγής των μαχών σε ξηρά και θάλασσα, σε αναλύσεις τακτικής και

στρατηγικής κ.ο.κ., β) των «επωνύμων» του πολέμου, περισσότερο ως βιογραφιών

μεγάλων στρατηλατών και γενικά προσώπων που ξεχώρισαν για τον ηρωισμό ή/και τη

στρατηγική ευφυΐα τους, γ) των προετοιμασιών για τον πόλεμο μέσα από τη στρατιωτική

εκπαίδευση, τις μεθόδους συγκρότησης των στρατών και των τρόπων χρηματοδότησής

τους, αλλά και της προετοιμασίας των πόλεων για άμυνα, που περιλάμβανε μεταβολές

τόσο στον χώρο όσο και στα οχυρωματικά έργα, εξέλιξη που ακολούθησε τις μεταβολές

στον τρόπο πολέμου, και δ) των επιπτώσεων του πολέμου στα δημόσια οικονομικά και

στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς και στην κοινωνία, στο επίπεδο δηλ. του
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ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο τα κράτη φρόντιζαν να περιορίσουν στο μέτρο του

δυνατού μέσα από την οργάνωση της νοσοκομειακής περίθαλψης, έστω κι αν αυτή

αφορούσε κατά κύριο λόγο τους στρατιώτες.

Με αυτούς τους όρους προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στον τόμο 16 συγγραφείς,

καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη

Μεγάλη Βρετανία και το Ισραήλ, οι μελέτες των οποίων διαρθρώθηκαν γύρω από τέσσερις

γενικούς άξονες που εξετάζουν: α) την προετοιμασία για τον πόλεμο, όπου εντάσσεται η

εξέταση του μηχανισμού συγκέντρωσης της πληροφορίας και η διαμόρφωση της κοινής

γνώμης με μέσα της εποχής, όπως π.χ. οι προκηρύξεις, β) τον ίδιο τον πόλεμο με τους

όρους της στρατιωτικής ιστορίας (μάχες, γεωπολιτική, στρατηγικές, τεκμηρίωση), γ) τις

επιπτώσεις των πολέμων σε επίπεδο πολιτισμικό, συμβολικό και πολιτικό, και δ) τους

ανθρώπους του πολέμου, όπου η έμφαση δόθηκε στην εξέταση του κοινωνικού τους

προφίλ, της συμμετοχής τους στις κοινωνικές διεργασίες, της εξαργύρωσης των επιτυχιών

στο πεδίο της μάχης για κοινωνική ή/και οικονομική άνοδο κ.ο.κ.

Ο τόμος φιλοδοξεί να καλύψει τις επιστημονικές αναζητήσεις τόσο των ερευνητών της

επτανησιακής ιστορίας όσο και των μελετητών του πολεμικού φαινομένου και της

διασύνδεσής του με τις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες περιλαμβάνοντας τις

ακόλουθες εργασίες:

Emrah Safa Gürkan, Βetween connectivity and isolation: insularity and information of

flow in Sixteenth-century Mediterranean.

Νίκος Κουρκουμέλης, Οι ρωσικές προκηρύξεις προς τους Επτανησίους. Κείμενα

πολιτικής διαπαιδαγώγησης ή προπαγάνδας;

Νίκος Σκουτέλης, Ο σχεδιασμός του χώρου ως θέατρο πολέμου, στις βενετικές

κτήσεις (16ος – 17ος αι.).

Ruthy Gertwagen, Fights over the control on Ionian Sea lanes between Venice and

Genoa (late 14th to mid-15th century).

Giuseppe Restifo, Le retrovie italiane della guerra di Corfù (1716).

Γιώργος Ζούμπος, Οι κινήσεις του βενετικού στόλου στο Ιόνιο Πέλαγος  τις

παραμονές της πολιορκίας του 1716 και η ναυμαχία της Κασσιώπης.

Kahraman Şakul, Ionians, Souliotes, Tsamides and Himariotes on the fringes of

Ottoman borders in the War of Second Coalition, 1798-1802.

Διονύσιος Χατζόπουλος, Μία επιστολή από την πολιορκημένη Κέρκυρα (26-30

Αυγούστου 1716).

Ανδρονίκη Διαλέτη, Νοηματοδοτήσεις της ‘χριστιανικής νίκης’ στις αφηγήσεις για τη

ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) στην πρώιμη νεότερη Ιταλία.

Αναστασία Στουραΐτη, Η πολιτισμική ιστορία του πολέμου και η Βενετική

αυτοκρατορία: η περίπτωση της πολιορκίας της Κέρκυρας (1716).

Vassiliki Koutsobina, Music at the time of Cervantes: The musical imprint of the

Lepanto victory.
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Fabio Paolo Di Vita, Military Careers and Economic Power. The patriciate of the Etna

area in the modern age.

Δάφνη Λάππα, Ναύτες και στρατιώτες στην Κέρκυρα του 18ου αιώνα.

Έφη Αργυρού, Η διαμόρφωση ταυτοτήτων: Η στρατιωτική ελίτ στη βενετική

επικράτεια.

Σεβαστή Λάζαρη, H βενετική φρουρά του κάστρου της Αγίας Μαύρας μέσα από τις

αποβιωτήριες πράξεις του  λατινικού ναού του Παντοκράτορα, 1691-1768.

Alexios G. C. Savvides, An overview of the history of the Ionian ‘Seven Islands’ (‘Yedi

adalar’) with reference to their connections with Arabic and Turkish Islam in the

middle/late Byzantine and post-Byzantine periods.
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