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O Tύπ�ς των Mεταρρυθμιστών
H πρ���λή των θέσεών τ�υς απ� τις σελίδες των �ιλικά πρ�σκείμενων ε�ημερίδων

T�υ Nίκ�υ Γ. M�σ��νά

Iστ�ρικ�ύ, Διευθυντή Eρευνών
στ� Eθνικ� Iδρυμα Eρευνών

H ANAΛHΨH της Yπατης Aρμ�-
στείας τ�υ I�νί�υ Kράτ�υς απ�
τ�ν Iωάννη K�λμπ�ρν (Colborne),
�αρ�ν� τ�υ Σήτ�ν (Seaton), τ�
1843, σήμανε την ανατ�λή νέας
περι�δ�υ στην π�λιτική ιστ�ρία
της Eπτανήσ�υ. O Σήτ�ν υπήρ�ε
στρατιωτικ�ς με ε�αίρετες ικαν�-
τητες και π�λιτική εμπειρία, έ��-
ντας υπηρετήσει σε σημαντικές
δι�ικητικές θέσεις και διακριθεί
ως κυ�ερνήτης τ�υ Kαναδά. Oι
πρ��δευτικές αντιλήψεις τ�υ, σε
συνδυασμ� με τις νέες τάσεις της
�ρετανικής π�λιτικής, επέτρεψαν
την εισαγωγή σειράς ρη�ικέλευ-
θων μέτρων, π�υ απ�σκ�π�ύσαν
στη �ελτίωση τ�υ π�λιτικ�ύ κλί-
ματ�ς και στην ανα�άθμιση τ�υ
�ι�τικ�ύ και τ�υ μ�ρ"ωτικ�ύ επι-
πέδ�υ τ�υ πληθυσμ�ύ. Aνάμεσα
στα μέτρα π�υ θέσπισε ήταν η ε-
λεύθερη εισαγωγή και κυκλ�"�-
ρία ελληνικών ε"ημερίδων στα I�-
νια Nησιά, η ελευθερία σύστασης
π�λιτικών λεσ�ών, τ� δικαίωμα
συγκρ�τησης π�λιτικών συγκε-
ντρώσεων, η δυνατ�τητα ίδρυσης
ιδιωτικών τυπ�γρα"είων, καθώς
και η ελευθερία τ�υ Tύπ�υ. Σημα-
ντική τ�μή απ�τέλεσε η αναθεώ-
ρηση διατά�εων τ�υ Συντάγματ�ς
π�υ α"�ρ�ύσαν στη συγκρ�τηση
και λειτ�υργία των δι�ικητικών
θεσμών (Eπαρ�ιακά Συμ��ύλια,
Γερ�υσία, N�μ�θετική Συνέλευ-
ση, Δημ�τικά Συμ��ύλια).

Aρση λ�γ�κρισίας

Θεμελιώδης π�λιτική πρά�η
π�υ  ικαν�π�ι�ύσε πάγι� αίτημα
των Eπτανησίων, υπήρ�ε η εισή-
γηση τ�υ αρμ�στή (17 Mαΐ�υ
1848) για την ακύρωση τ�υ άρ-
θρ�υ τ�υ Συντάγματ�ς π�υ επέ-
�αλε περι�ρισμ�ύς στ�ν Tύπ�.
Mε συνακ�λ�υθη απ�"ασή της, η
B�υλή καθιέρωσε την ελευθερία
τ�υ Tύπ�υ μέσα στ� πλαίσι� π�υ
θα καθ�ρι*αν ειδικ�ί ν�μ�ι και κα-
τάργησε την πρ�ληπτική λ�γ�κρι-
σία (22 Mαΐ�υ 1848).

Oι νέες συνθήκες επέτρεψαν
την έκδ�ση και την κυκλ�"�ρία
π�λιτικών ε"ημερίδων, π�υ πα-
ράλληλα με την ειδησε�γρα"ία,
τις «παρα"υλλίδες» με ιστ�ρικ� ή
"ιλ�λ�γικ� περιε��μεν� και τη
λ�ιπή ύλη, δημ�σίευαν άρθρα
π�υ σ��λία*αν την κατάσταση,
εκ"ρά*�ντας τις απ�ψεις των συ-
ντακτών για τα πράγματα της
Eπτανήσ�υ αλλά και την π�λιτική
σκέψη και ιδε�λ�γία των π�λιτι-
κών παρατά�εων. 

Σε π�λλές ε"ημερίδες � τίτλ�ς
συμπληρων�ταν με τ�ν επε�ηγη-
ματικ� υπ�τιτλ�, ενώ συ�νά υ-
πήρ�ε στην πρ�μετωπίδα �αρα-
κτηριστική αρ�αία, ευαγγελική ή

άλλη ρήση π�υ πρ�σδι�ρι*ε τ�
πνεύμα τ�υ εντύπ�υ.

«Mέλλ�ν» – «Πατρίς»

Oι πρώτες ε"ημερίδες π�υ κυ-
κλ�"�ρησαν στα I�νια Nησιά ήταν
T� Mέλλ�ν, π�υ εκδ�θηκε στη Zά-
κυνθ� (1 Iαν�υαρί�υ 1849), και η
Πατρίς, π�υ εκδ�θηκε στην Kέρ-
κυρα (15 Iαν�υαρί�υ 1849). Kαι �ι
δύ� ανήκαν στ�ν π�λιτικ� �ώρ�
των «Mεταρρυθμιστών», δηλαδή
στη "ιλελεύθερη παράτα�η π�υ έ-
��ντας διαμ�ρ"ώσει μια πρ��-
δευτική ιδε�λ�γία ακ�λ�υθ�ύσε
μετρι�παθή τακτική στις εθνικές
και π�λιτικές διεκδικήσεις. Στην
παράτα�η αυτή ανήκαν επι"ανείς
πρ�σωπικ�τητες π�υ πρ�έρ��-
νταν απ� τα ανώτερα κ�ινωνικά
στρώματα, αλλά και εκπρ�σωπ�ι
της διαν�ησης και της επιστήμης,
�πως � "ιλ�σ�"�ς Πέτρ�ς Bράι-
λας Aρμένης, � λ�γι�ς Aνδρέας
M�υστ��ύδης, � Σωκράτης K�υ-
ρής, � Στέ"αν�ς Παδ��άς, � Nα-
π�λέων και � Σπυρίδων Zαμπέ-
λι�ς, � Iωάννης Mαρίν�ς, � Nικ�-
λα�ς Bαλιέρης, � Nικ�λα�ς Xωρα-
"άς, � Aντώνι�ς Γαήτας, � Kαν-
διάν�ς Pώμας και άλλ�ι. Σε αυτή
την παράτα�η πρ�σκεινταν επίσης
�ι π�ιητές Aνδρέας Kάλ��ς και
Δι�νύσι�ς Σ�λωμ�ς.

H ε"ημερίδα T� Mέλλ�ν, εκδι-
δ�ταν (Iαν�υάρι�ς 1849 – Mάρτι�ς
1851) με ε�δ�μαδιαία συ�ν�τητα
και �ρισμένα άρθρα της ήταν με-
τα"ρασμένα και στα ιταλικά. Tυ-
πων�ταν στ� τυπ�γρα"εί� «O Zά-
κυνθ�ς» τ�υ Kωνσταντίν�υ Pωσ-
σ�λυμ�υ,  με «υπεύθυν� εκδ�τη»
τ�ν ν�μ�μαθή Aντώνι� Γαήτα και
αργ�τερα (απ� τ� "ύλλ� 33 της 13
Aυγ�ύστ�υ 1849) τ�ν Θε�δωρ�
Zερ�� ως «υπεύθυν� συντάκτη».
Στ�υς συντάκτες της περιλαμ�ά-
ν�νταν επίσης � Φιλικ�ς Φραγκί-
σκ�ς Kαρ�ελάς, � Γ. Διαμαντ�-
π�υλ�ς και � Kανδιάν�ς Pώμας.
Π�λιτικ�ί στ���ι της ε"ημερίδας
ήταν η άσκηση ελέγ��υ της δι�ί-
κησης, η �ελτίωση των ν�μων, η
αναμ�ρ"ωση τ�υ Συντάγματ�ς
και η διατήρηση της εθνικής ανε-
�αρτησίας.

K�ρυ"αία ε"ημερίδα τ�υ με-
ταρρυθμιστικ�ύ �ώρ�υ αναδεί-
�θηκε η Πατρίς, π�υ εκδιδ�ταν
στην Kέρκυρα (Iαν�υάρι�ς
1849–Iαν�υάρι�ς 1851) και αυτή
με ε�δ�μαδιαία συ�ν�τητα στην
ελληνική και τη γαλλική. Tυπων�-
ταν στ� τυπ�γρα"εί� «Eρμής»
τ�υ X. Nικ�λαΐδ�υ Φιλαδελ"έως
και εί�ε «υπεύθυν� συντάκτη»
τ�ν Πέτρ� Φωκά. Iδρυτής και αρ-
�ισυντάκτης της ε"ημερίδας ήταν
� Π. Bράιλας Aρμένης, ενώ ανά-
μεσα στ�υς συντάκτες της περι-
λαμ�άν�νταν ε�αίρετες πρ�σωπι-
κ�τητες, �πως � Nαπ�λέων και �
Σπυρίδων Zαμπέλι�ς, � Aνδρέας

H πρώτη σελίδα της Zακυνθινής ε�ημερίδας «T� Mέλλ�ν», αριθμ. �ύλλ�υ 13,
της 25ης Mαρτί�υ 1849. H πρ���λή της επετεί�υ της Eλληνικής Eπανάστασης
υπ�δηλώνει εμ�ατικά τα ενωτικά αισθήματα των Eπτανησίων μεταρρυθμι-
στών (αρ�εί� ε�ημ. Θαν. Kαλα�άτη).

T� �ύλλ� αριθμ�ς 1 της κερκυραϊκής μεταρρυθμιστικής ε�ημερίδας «Πα-
τρίς», η �π�ία αναδεί�θηκε σε κ�ρυ�αία ε�ημερίδα τ�υ μεταρρυθμιστικ�ύ
�ώρ�υ. T� πρωτ�σέλιδ� άρθρ� «Tις η απ�στ�λή της δημ�σι�γρα�ίας εν τη
Eπτανήσω» δίνει ακρι�ώς τ� πλαίσι� αρ�ών και π�λιτικής δράσης των Mε-
ταρρυθμιστών (αρ�εί� ε�ημ. Θαν. Kαλα�άτη).



Kάλ��ς και � Iωάννης Πετριτσ�-
π�υλ�ς. Aπ� τ� "ύλλ� 11 της 25
Mαρτί�υ / 6 Aπριλί�υ 1849 –με
πρ�"ανή ανα"�ρά στ�ν διπλ�
συμ��λισμ� της ε�ρτής τ�υ Eυαγ-
γελισμ�ύ ως θρησκευτικής ε�ρ-
τής και ως επετεί�υ της εθνικής
παλιγγενεσίας– πρ�στέθηκε στην
πρ�μετωπίδα, κάτω απ� τ�ν τίτλ�
της ε"ημερίδας, η �υλ�γρα"η πα-
ράσταση τ�υ Aρ�αγγέλ�υ Γα-
�ριήλ, π�υ κρατεί Σταυρ� με την
επιγρα"ή �ιαστί EYAΓΓEΛ[IZOY]
ΓH XAPAN MEΓAΛ[HN], ενώ απ�
τα σύννε"α, �π�υ πατεί � αρ�άγ-
γελ�ς, πετάει ένα περιστέρι με τη
�ρ�ν�λ�γία αωκα (1821), π�υ εκ-
π�ρεύεται απ� τ� ράμ"�ς τ�υ ως
απ�λη�η ακτίνων.

«Eνωσις»

Στην Kε"αλ�νιά εκδιδ�ταν η ε-
�δ�μαδίαια ε"ημερίδα Eνωσις
(Aπρίλι�ς 1849–Aπρίλι�ς 1850),
π�υ τυπων�ταν στ� τυπ�γρα"εί�
«H Σάλπιγ�» με υπεύθυν� εκδ�τη
τ�ν Σπ. Π�λυκαλά και με συντά-
κτες τ�ν N. Bαλιέρη, τ�ν Δ. Mηλια-
ρέση, τ�ν K. Φωκά και τ�ν N. Xω-
ρα"ά. Kάτω απ� τ�ν τίτλ� έ"ερε
ως έμ�λημα �υλ�γρα"η παράστα-
ση συμπλέγματ�ς δύ� ενωμένων
�εριών και ακτιν���λ�υ Σταυρ�ύ
με την επιγρα"ή EN TOYTΩ NIKA
(παράσταση π�υ απ�τελ�ύσε πα-
ραλλαγή τ�υ μεσαιωνικ�ύ εμ�λή-
ματ�ς της Kε"αλ�νιάς).

Στ�ν μεταρρυθμιστικ� �ώρ� α-
νήκαν τρεις ακ�μη ε"ημερίδες. O
Σπινθήρ, π�υ εκδικ�ταν στη Zά-
κυνθ� ήδη απ� τ�ν Oκτώ�ρι� τ�υ
1847 έως τ�ν Σεπτέμ�ρι� τ�υ
1849 ως δεκαπενθήμερη «E"ημε-
ρίς περιέ��υσα ω"ελίμ�υς και
τερπνάς αναγνώσεις», σύμ"ωνα
με τ�ν αρ�ικ� υπ�τιτλ� της, και
π�υ επανεκδ�θηκε ως ε�δ�μαδι-
αία «E"ημερίς π�λιτική, "ιλ�λ�γι-
κή και εμπ�ρική» κατά την περί�-
δ� απ� Φε�ρ�υάρι� 1849 έως
Aπρίλι� 1850, με υπεύθυν� συντά-
κτη τ�ν Περικλή Kαλ�"ων�. Tυ-
πων�ταν στ� τυπ�γρα"εί� «O Zά-
κυνθ�ς» τ�υ K. Pωσσ�λύμ�υ. Tα
άρθρα της δημ�σιεύ�νταν στην
ελληνική και την ιταλική. Συντά-
κτες της ήταν � ιατρ�"ιλ�σ�"�ς
Δ. Πελεκάσης, � π�λιτευτής Γ. Bε-
ρύκι�ς, � π�ιητής Γ. Λαγ�υιδάρας
και � δικηγ�ρ�ς N. Mινώτ�ς. Στην
Kέρκυρα εκδιδ�ταν απ� τ�ν
Aνδρέα M�υστ��ύδη η ε"ημερίδα
Φιλαλήθης, π�υ τυπων�ταν στ�
τυπ�γρα"εί� «Σ�ερία» με ε�δ�-
μαδιαία συ�ν�τητα (Σεπτέμ�ρι�ς
1851 – Σεπτέμ�ρι�ς 1852) και εί�ε
υπεύθυν� συντάκτη αρ�ικά τ�ν
Πέτρ� Φωκά και στη συνέ�εια τ�ν
Σπ. Mαύρ� και τ�ν N. Mαυρ�ϊωάν-
νη. Στ� κύρι� άρθρ� τ�υ πρώτ�υ
"ύλλ�υ της ε"ημερίδας, π�υ εί�ε
τ�ν τίτλ� «T� Πρ�γραμμά μας» γι-
ν�ταν ανα"�ρά στ� π�λιτικ� κλί-
μα της Eπτανήσ�υ και παρε��ταν
η υπ�σ�εση �τι η ε"ημερίδα θα
στιγμάτι*ε την παραν�μία και θα
υπερασπι*�ταν τα δικαιώματα και
την ελευθερία «τ�υ ελληνικ�ύ
τ�ύτ�υ λα�ύ». Στην ε"ημερίδα
συνεργά*�νταν � I. Bερ�ιτσιώτης,
� I. Πετριτσ�π�υλ�ς και � Aντ. Π�-
λυλάς. Eπίσης στην Kέρκυρα εκδι-

δ�ταν και η ε"ημερίδα O Eρμής
(Oκτώ�ρι�ς 1851 – Iαν�υάρι�ς
1852),  «E"ημερίς των δημ�τικών
συμ"ερ�ντων». Tυπων�ταν στ�
�μώνυμ� τυπ�γρα"εί� με υπεύ-
θυν� εκδ�τη αρ�ικά τ�ν Σπ. Mαύ-
ρ� και στη συνέ�εια τ�ν Θ. Pω-
μαί�. Aπ� τ� δωδέκατ� πρ�τελευ-
ταί� "ύλλ� της (23 Δεκεμ�ρί�υ
1851), η ε"ημερίδα πρ��άλλει "ι-
λ�κυ�ερνητική και ανθενωτική
γραμμή. 

Eκτ�ς απ� τις ε"ημερίδες αυ-
τές κυκλ�"�ρησαν και άλλες π�υ
εί�αν παράλληλ�υς π�λιτικ�ύς
στ���υς, �πως η ε�δ�μαδιαία ε-
"ημερίδα Eλλάς (Σεπτέμ�ρι�ς
1850 – I�ύνι�ς 1851) π�υ τυπων�-
ταν στ� τυπ�γρα"εί� τ�υ X. Nικ�-
λαΐδ�υ Φιλαδελ"έως με υπεύθυ-
ν� συντάκτη τ�ν Σπ. Mαύρ� και α-

κ�λ�υθ�ύσε "ιλενωτική γραμμή.
Πρέπει να σημειωθεί, �τι �ι "ε-

ρ�μεν�ι ως «υπεύθυν�ι συντά-
κτες» ήταν πρ�σωπα τυπικά υπεύ-
θυνα για τ�ν ν�μ�, αλλά ��ι και
πραγματικά υπεύθυν�ι για τη σύ-
ντα�η της ε"ημερίδας. Γι’ αυτ�
και συ�νά εμ"ανί*εται τ� ίδι� πρ�-
σωπ� ως υπεύθυν� για περισσ�τε-
ρες απ� μία ε"ημερίδες, ακ�μη
και δια"�ρετικών π�λιτικών απ�-
κλίσεων, �πως στην περίπτωση
τ�υ Σπ. Mαύρ�υ, υπεύθυν�υ συ-
ντάκτη των κερκυραϊκών ε"ημερί-
δων Φιλαλήθης, Eλλάς και Eρμής,
ή τ�υ Σπ. Π�λυκαλά, υπεύθυν�υ
συντάκτη της μεταρρυθμιστικής
ε"ημερίδας Eνωσις και της "ιλ�-
κυ�ερνητικής Πέλεκυς της Kε"α-
λ�νιάς. T� ίδι� "αιν�μεν� παρατη-
ρείται και σε άλλες περιπτώσεις.

H ιδε�λ�γία

H ιδε�λ�γία των Mεταρρυθμι-
στών διαμ�ρ"ώνεται και κωδικ�-
π�ιείται μέσα απ� την π�λιτική
αρθρ�γρα"ία τ�υ μεταρρυθμιστι-
κ�ύ τύπ�υ. Oι Mεταρρυθμιστές
πρ��αλλαν την ένν�ια τ�υ �ργα-
νωμέν�υ σε κρατική �ντ�τητα έ-
θν�υς, π�υ την τ�π�θετ�ύν κάτω
απ� τα ατ�μικά συμ"έρ�ντα. Kατ’
αυτ�ύς, η π�λιτική ε��υσία πρέπει
να είναι αιρετή και να δρα μέσα
στ� πλαίσι� των ν�μων π�υ καθ�-
ρί*�νται απ� την εθνική ��ύληση.
T� σύστημα διακυ�έρνησης τ�υ
κράτ�υς πρέπει να είναι αντιπρ�-
σωπευτικ�, δηλαδή �ι κυ�ερνώ-
ντες πρέπει να εκπρ�σωπ�ύν και
να πρ�στατεύ�υν τ�υς κυ�ερνώ-
μεν�υς με τη δική συγκατάθεση
και εντ�λή των κυ�ερνωμένων και
πρέπει να είναι απ�δεκτ�ί απ� την
πλει�ψη"ία των κυ�ερνωμένων.
Ως πρ�ς την άσκηση τ�υ εκλ�γι-
κ�ύ δικαιώματ�ς, �ι απ�ψεις των
Mεταρρυθμιστών δεν ήταν ενιαί-
ες. Aλλ�ι, π�υ τ�υς ε�έ"ρα*ε η
αρθρ�γρα"ία των κερκυραϊκών ε-
"ημερίδων Πατρίς και Eρμής και
της κε"αλ�νίτικης ε"ημερίδας
Eνωσις, πρ�σανατ�λισμέν�ι στ�
"ιλελεύθερ� αγγλικ� πρ�τυπ� και
με �άση την αρ�ή της εθνικής και
��ι της λαϊκής κυριαρ�ίας, απ�δέ-
��νταν τ�ν περι�ρισμ� τ�υ εκλ�-
γικ�ύ δικαιώματ�ς σε �σ�υς α-
νταπ�κρίν�νταν σε κριτήρια �ικ�-
ν�μικά και παιδείας. Διαμετρικά α-
ντίθετη ήταν η άπ�ψη εκείνων
π�υ, επηρεασμέν�ι απ� τ� γαλλι-
κ� δημ�κρατικ� πρ�τυπ�, θεω-
ρ�ύσαν �τι τα "υσικά δικαιώματα
τ�υ ανθρώπ�υ ταυτί*�νταν με τα
π�λιτικά δικαιώματα και υπ�στή-
ρι*αν την ανάγκη της καθ�λικής
ψή"�υ. Tην άπ�ψη αυτή πρ��αλ-
λε η *ακυνθινή ε"ημερίδα T�
Mέλλ�ν. Tέλ�ς, σύμ"ωνα με τις α-
ντιλήψεις των Mεταρρυθμιστών,
τα π�λιτικά κ�μματα απ�τελ�ύν
θεμελιακ� στ�ι�εί� εν�ς συνταγ-
ματικ�ύ κράτ�υς και έ��υν πρ��-
ρισμ� να εναλλάσσ�νται στη δια-
�είριση της ε��υσίας.

Oι Mεταρρυθμιστές απ�δέ��-
νταν ως "υσικά και απαρα�ίαστα
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Συνέ�εια απ� την  11η σελίδα

O Σπυρίδων Zαμπέλι�ς (1815–1881), λ�γι�ς και ιστ�ρικ�ς, απ� τις σημαντικές
πρ�σωπικ�τητες στη σύντα$η της ε�ημερίδας «Πατρίς». Eπε$εργάστηκε και
πρ��αλε απ� τ�υς πρώτ�υς την ιδέα περί ιστ�ρικής συνέ�ειας τ�υ Eλληνι-
σμ�ύ (Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη).

O Aνδρέας M�υστ�$ύδης (17-
5–1860), ιστ�ρικ�ς και λ�γι�ς, ε$έ-
��ν μέλ�ς της �μάδας των πρ�σωπι-
κ�τήτων π�υ ήταν συσπειρωμένη
στην παράτα$η των Mεταρρυθμι-
στών. T� 1851–52 ε$έδιδε στην Kέρ-
κυρα την ε�ημερίδα «Φιλαλήθης».

O τίτλ�ς της ε�ημερίδας «Eνωσις», μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης, π�υ εκ-
διδ�ταν στην Kε�αλ�νιά τ� 1849–50. Eί�ε ως έμ�λημα μια παραλλαγή τ�υ με-
σαιωνικ�ύ εμ�λήματ�ς της νήσ�υ (Eθνική Bι�λι�θήκη).
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τα ατ�μικά δικαιώματα της *ωής,
της ελευθερίας και της ιδι�κτη-
σίας. Tις ατ�μικές ελευθερίες τις
αντιλαμ�άν�νταν μέσα στα �ρια
π�υ έθετε τ� γενικ� συμ"έρ�ν και
π�υ πρ�σδι�ρί*�νται απ� τ�υς ν�-
μ�υς. Kαν�νες δικαί�υ �"είλ�υν
να περι�ρί*�υν την κρατική ε��υ-
σία, ενώ η άσκηση των ατ�μικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν
πρέπει να απ��αίνει εμπ�δι� για
τα αντίστ�ι�α δικαιώματα των άλ-
λων ή για την επι��λή της κρατι-
κής ε��υσίας. Kαίρι� στ�ι�εί� της
π�λιτικής ιδε�λ�γίας των Mεταρ-
ρυθμιστών απ��αίνει η αρ�ή της
διάκρισης των ε��υσιών.

T� εθνικ� �ήτημα

Eπίσης σα"είς απ�ψεις εί�αν �ι
Mεταρρυθμιστές και στ� εθνικ�
*ήτημα. H εθνική ιδε�λ�γία τ�υς
θεμελιων�ταν στην απ�δ��ή της
ιστ�ρικής συνέ�ειας τ�υ ελληνι-
σμ�ύ και στη �ε�αι�τητα �τι �
Eπτανησιακ�ς λα�ς απ�τελεί μέ-
ρ�ς τ�υ Eλληνικ�ύ έθν�υς. H δια-
"ύλα�η της εθνικής ταυτ�τητας
των νησιωτών, παρά τις επί τ�-
σ�υς αιώνες αλλεπάλληλες �ένες
κυριαρ�ίες, �"ειλ�ταν, κατά τ�υς
Mεταρρυθμιστές, στη διατήρηση
των δύ� εθνικών «�αρακτήρων»
των Eπτανησίων, της ελληνικής
γλώσσας και της �ρθ�δ��ης �ρι-
στιανικής θρησκείας. H �ρθ�δ�-
�ία, αντιμέτωπη με τ�ν μωαμεθα-
νισμ� και τ�ν παπισμ�, απ�τελ�ύ-
σε τη δύναμη π�υ θα μπ�ρ�ύσε να
κατευθύνει τ�ν ελληνισμ� στ�ν
πρ��ρισμ� τ�υ, στην δηλαδή ε-
λευθερία και στ�ν π�λιτισμ�, και
να συμ�άλει στην εδραίωση εν�ς
δημ�κρατικ�ύ π�λιτεύματ�ς.

Πραγματιστές

Ως πρ�ς τ� π�λιτικ� *ήτημα της
Eπτανήσ�υ η στάση των Mεταρ-
ρυθμιστών θα μπ�ρ�ύσε να �αρα-
κτηριστεί ως πραγματιστική. Σε α-
ντίθεση με την αντιδραστική τ�-
π�θέτηση των «Πρ�στασιανών»,
π�υ εί�αν ταυτίσει τα συμ"έρ�-
ντά τ�υς με την �ένη παρ�υσία
στα νησιά, αλλά και την επαναστα-
τική τακτική των «Pι*�σπαστών»,
π�υ έθεταν ως π�λιτικ� στ���
τ�υς την ένωση των νησιών με τ�
ελληνικ� κράτ�ς μέσα σε συνθή-
κες κ�ινωνικής δικαι�σύνης, �ι
Mεταρρυθμιστές εί�αν απ�δε�τεί
την πρ�σωρινή αναγκαι�τητα της
�ρετανικής Πρ�στασίας. Θεωρ�ύ-
σαν, λ�ιπ�ν, �τι �ι I�νι�ι �"ειλαν
να σε�αστ�ύν τις διεθνείς συνθή-
κες π�υ εί�αν επι�άλει την Πρ�-
στασία, α"�ύ �ύτε η διεθνής συ-
γκυρία �ύτε �ι δικές τ�υς δυνά-
μεις τ�υς επέτρεπαν να τρέ"�υν
ελπίδες για την κατάργησή της.
Φυσικά, δεν απέρριπταν τ� εθνικ�
αίτημα της ένωσης των νησιών με
την Eλλάδα, αλλά πίστευαν �τι ή-
ταν άκαιρη και επι*ήμια για �λ� τ�
έθν�ς κάθε σ�ετική ενέργεια. 

Γι’ αυτ� διατύπωναν ευ�ές για
μελλ�ντική εθνική απ�κατάστα-
ση, π�υ θα έπρεπε να επιδιω�θεί
μέσα στ� πλαίσι� π�υ καθ�ρι*ε η
συνταγματική ν�μιμ�τητα. Kύρια
π�λιτική επιδίω�η των Mεταρρυθ-
μιστών ήταν η παρα�ώρηση απ�

την Πρ�στάτιδα Δύναμη περισσ�-
τερων και �υσιαστικ�τερων ελευ-
θεριών με τη μεταρρύθμιση τ�υ
Συντάγματ�ς, π�λιτική στην �π�ία
�"είλεται και η επωνυμία της πα-
ράτα�ης. Στ� κύρι� άρθρ� π�υ δη-
μ�σιεύτηκε στ� πρώτ� "ύλλ� της
ε"ημερίδας Πατρίς με τ�ν τίτλ�
«Tις η απ�στ�λή της δημ�σι�γρα-
"ίας εν τη Eπτανήσω», διατυπώ-
ν�νταν ως κύρι�ς σκ�π�ς της ε-
λευθερ�τυπίας �ι σκέψεις π�υ ε-
�έ"ρα*αν την π�λιτική γραμμή και
τ� πλαίσι� της π�λιτικής δράσης
των Mεταρρυθμιστών:

«...Oυδέπ�τε ηθέλαμεν δυνηθή
να ανατρέψωμεν διά της �ίας σύ-
στημα κυ�ερνητικ�ν, �σω και αν
ε!αίνετ� εις ημάς ανυπ�!�ρ�ν
και καταπιεστικ�ν. E" εναντίας,
πρ�καλ�ύντες επαναστάσεις, δυ-
νάμεθα μ�ν�ν να �ειρ�τερεύσω-
μεν την κατάστασίν μας και να ε-
πι!έρωμεν θανατη!�ρ�ν πληγήν
εις τας γλυκυτέρας ελπίδας. Διά
των ειρηνικών και ν�μίμων μέ-
σων, διά της πειθ�ύς και ��ι διά
της �ίας, διά της εμπιστ�σύνης
και ��ι διά της δυσπιστίας, δυνά-
μεθα να !έρωμεν εκείν�υς απ�
τ�υς �π�ί�υς ε"αρτάται η τύ�η
μας εις τ� να αναγνωρίσωσιν �λα
τα κακά τ�υ παρ�ντ�ς συστήματ�ς
και να τ� θεραπεύσωσι...». Oπως
�αρακτηριστικά τ�νι*ε � συντά-
κτης τ�υ άρθρ�υ, «...εις τα ελεύ-
θερα κράτη, εις τα αληθώς συ-
νταγματικά κράτη υπάρ��υσι κ�μ-
ματα π�λιτικά, έ��ντα αμετατρέ-
πτ�υς αρ�άς... Παρ’ ημίν �υδέν
τ�ι�ύτ�ν υπάρ�ει. T� ιδικ�ν μας
είναι μ�ν�ν κατ’ �ν�μα σύνταγμα:
δεν έ��μεν υπ�υργεί�ν να κατα-
στρέψωμεν, δεν είναι παρ’ ημίν,
�ύτε δύναται να είναι επί τ�υ πα-
ρ�ντ�ς, π�λιτικά κ�μματα... Oθεν
δεν δυνάμεθα να συλλά�ωμεν ει-
μή δύ� μεγάλας τά"εις π�λιτικών
ανδρών εις την Eπτάνησ�ν: α!’ ε-
ν�ς μεν τ�υς αγαπώντας την τωρι-
νήν τών πραγμάτων κατάστασιν,
τ�υς υπ�στηρικτάς τ�υ παραλ�-
γ�υ συστήματ�ς... α!’ ετέρ�υ δε
τ�υς επιθυμ�ύντας την μεταρρύθ-
μισιν, αλλά ν�μιμ�ν, ειρηνικήν,
λ�γικήν και πρ��δευτικήν...».

Ωστ�σ�, ήδη απ� τις 26 Δεκεμ-
�ρί�υ 1848, με την κυκλ�"�ρία
στην Kέρκυρα τ�υ "υλλαδί�υ O
Φιλελεύθερ�ς ή Διδασκαλία περί
της καλής ή κακής �ρήσεως της ε-
λευθερ�τυπίας εις την Eπτάνη-
σ�ν, � Hλίας Zερ��ς Iακω�άτ�ς
και, ένα μήνα αργ�τερα (22 Iαν�υ-
αρί�υ 1849), � Iωσή" M�μ"ερρά-
τ�ς αγγέλλ�ντας την έκδ�ση της
δικής τ�υ ε"ημερίδας, εκήρυτταν
τις �ασικές αρ�ές της Pι*�σπαστι-
κής παράτα�ης, π�υ θα απ�τελ�ύ-
σε τ� πρώτ� κ�μμα αρ�ών στ�ν ε-
πτανησιακ� και στ�ν ελληνικ� �ώ-
ρ� γενικ�τερα. T�υς επ�μεν�υς
μήνες θα κυκλ�"�ρ�ύσαν στην
Kε"αλ�νιά �ι πρώτες ρι*�σπαστι-
κές ε"ημερίδες. O Φιλελεύθερ�ς
τ�υ H. Zερ��ύ – Iακω�άτ�υ (19
Φε�ρ�υαρί�υ 1849) και H Aναγέν-
νησις τ�υ I. M�μ"ερράτ�υ (8
Aπριλί�υ 1849), π�υ θα αγωνί*�-
νταν για τη διάδ�ση των αρ�ών
τ�υ Pι*�σπαστισμ�ύ και για την ε-
πίτευ�η τ�υ στ���υ της εθνικής
και κ�ινωνικής απ�κατάστασης
των Eπτανησίων.

H πρώτη σελίδα τ�υ �ύλλ�υ αριθμ. 1 της κερκυραϊκής ε�ημερίδας «O
Eρμής» (1851–1852). Στα δύ� τελευταία �ύλλα της μεταστρά�ηκε σε �ιλ�κυ-
�ερνητική και ανθενωτική (Eθνική Bι�λι�θήκη).

«O Σπινθήρ» εκδιδ�ταν στην Zάκυνθ� ήδη πριν απ� την άρση της λ�γ�κρι-
σίας, απ� τ� 1847 έως τ� 1849, ως δεκαπενθήμερ� �ύλλ� με «τερπνάς και ω-
�ελίμ�υς αναγνώσεις», και συνέ�ισε, απ� τ� 1849 έως τ� 1850, ως ε�δ�μαδι-
αία π�λιτική και �ιλ�λ�γική ε�ημερίδα μεταρρυθμιστικής γραμμής (Nτ. K�-
ν�μ�υ, «Eπτανησιακ�ς Tύπ�ς...»,Aθήνα 1964).


