O Tύπος των Mεταρρυθμιστών
H προβολή των θέσεών τους απ τις σελίδες των φιλικά προσκείμενων εφημερίδων
άλλη ρήση που προσδιριζε το
πνεύμα του εντύπου.

Tου Nίκου Γ. Mοσχονά
Iστορικού, Διευθυντή Eρευνών
στο Eθνικ Iδρυμα Eρευνών

«Mέλλον» – «Πατρίς»

H ANAΛHΨH της Yπατης Aρμοστείας του Iονίου Kράτους απ
τον Iωάννη Kλμπορν (Colborne),
βαρνο του Σήτον (Seaton), το
1843, σήμανε την ανατολή νέας
περιδου στην πολιτική ιστορία
της Eπτανήσου. O Σήτον υπήρξε
στρατιωτικς με εξαίρετες ικαντητες και πολιτική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει σε σημαντικές
διοικητικές θέσεις και διακριθεί
ως κυβερνήτης του Kαναδά. Oι
προοδευτικές αντιλήψεις του, σε
συνδυασμ με τις νέες τάσεις της
βρετανικής πολιτικής, επέτρεψαν
την εισαγωγή σειράς ρηξικέλευθων μέτρων, που αποσκοπούσαν
στη βελτίωση του πολιτικού κλίματος και στην αναβάθμιση του
βιοτικού και του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού. Aνάμεσα
στα μέτρα που θέσπισε ήταν η ελεύθερη εισαγωγή και κυκλοφορία ελληνικών εφημερίδων στα Iνια Nησιά, η ελευθερία σύστασης
πολιτικών λεσχών, το δικαίωμα
συγκρτησης πολιτικών συγκεντρώσεων, η δυναττητα ίδρυσης
ιδιωτικών τυπογραφείων, καθώς
και η ελευθερία του Tύπου. Σημαντική τομή αποτέλεσε η αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος
που αφορούσαν στη συγκρτηση
και λειτουργία των διοικητικών
θεσμών (Eπαρχιακά Συμβούλια,
Γερουσία, Nομοθετική Συνέλευση, Δημοτικά Συμβούλια).

Aρση λογοκρισίας
Θεμελιώδης πολιτική πράξη
που ικανοποιούσε πάγιο αίτημα
των Eπτανησίων, υπήρξε η εισήγηση του αρμοστή (17 Mαΐου
1848) για την ακύρωση του άρθρου του Συντάγματος που επέβαλε περιορισμούς στον Tύπο.
Mε συνακλουθη απφασή της, η
Bουλή καθιέρωσε την ελευθερία
του Tύπου μέσα στο πλαίσιο που
θα καθριζαν ειδικοί νμοι και κατάργησε την προληπτική λογοκρισία (22 Mαΐου 1848).
Oι νέες συνθήκες επέτρεψαν
την έκδοση και την κυκλοφορία
πολιτικών εφημερίδων, που παράλληλα με την ειδησεογραφία,
τις «παραφυλλίδες» με ιστορικ ή
φιλολογικ περιεχμενο και τη
λοιπή ύλη, δημοσίευαν άρθρα
που σχολίαζαν την κατάσταση,
εκφράζοντας τις απψεις των συντακτών για τα πράγματα της
Eπτανήσου αλλά και την πολιτική
σκέψη και ιδεολογία των πολιτικών παρατάξεων.
Σε πολλές εφημερίδες ο τίτλος
συμπληρωνταν με τον επεξηγηματικ υπτιτλο, ενώ συχνά υπήρχε στην προμετωπίδα χαρακτηριστική αρχαία, ευαγγελική ή

H πρώτη σελίδα της Zακυνθινής εφημερίδας «Tο Mέλλον», αριθμ. φύλλου 13,
της 25ης Mαρτίου 1849. H προβολή της επετείου της Eλληνικής Eπανάστασης
υποδηλώνει εμφατικά τα ενωτικά αισθήματα των Eπτανησίων μεταρρυθμιστών (αρχείο εφημ. Θαν. Kαλαφάτη).

Tο φύλλο αριθμς 1 της κερκυραϊκής μεταρρυθμιστικής εφημερίδας «Πατρίς», η οποία αναδείχθηκε σε κορυφαία εφημερίδα του μεταρρυθμιστικού
χώρου. Tο πρωτοσέλιδο άρθρο «Tις η αποστολή της δημοσιογραφίας εν τη
Eπτανήσω» δίνει ακριβώς το πλαίσιο αρχών και πολιτικής δράσης των Mεταρρυθμιστών (αρχείο εφημ. Θαν. Kαλαφάτη).

Oι πρώτες εφημερίδες που κυκλοφρησαν στα Iνια Nησιά ήταν
Tο Mέλλον, που εκδθηκε στη Zάκυνθο (1 Iανουαρίου 1849), και η
Πατρίς, που εκδθηκε στην Kέρκυρα (15 Iανουαρίου 1849). Kαι οι
δύο ανήκαν στον πολιτικ χώρο
των «Mεταρρυθμιστών», δηλαδή
στη φιλελεύθερη παράταξη που έχοντας διαμορφώσει μια προοδευτική ιδεολογία ακολουθούσε
μετριοπαθή τακτική στις εθνικές
και πολιτικές διεκδικήσεις. Στην
παράταξη αυτή ανήκαν επιφανείς
προσωπικτητες που προέρχονταν απ τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα, αλλά και εκπρσωποι
της διανησης και της επιστήμης,
πως ο φιλσοφος Πέτρος Bράιλας Aρμένης, ο λγιος Aνδρέας
Mουστοξύδης, ο Σωκράτης Kουρής, ο Στέφανος Παδοβάς, ο Nαπολέων και ο Σπυρίδων Zαμπέλιος, ο Iωάννης Mαρίνος, ο Nικλαος Bαλιέρης, ο Nικλαος Xωραφάς, ο Aντώνιος Γαήτας, ο Kανδιάνος Pώμας και άλλοι. Σε αυτή
την παράταξη πρσκεινταν επίσης
οι ποιητές Aνδρέας Kάλβος και
Διονύσιος Σολωμς.
H εφημερίδα Tο Mέλλον, εκδιδταν (Iανουάριος 1849 – Mάρτιος
1851) με εβδομαδιαία συχντητα
και ορισμένα άρθρα της ήταν μεταφρασμένα και στα ιταλικά. Tυπωνταν στο τυπογραφείο «O Zάκυνθος» του Kωνσταντίνου Pωσσλυμου, με «υπεύθυνο εκδτη»
τον νομομαθή Aντώνιο Γαήτα και
αργτερα (απ το φύλλο 33 της 13
Aυγούστου 1849) τον Θεδωρο
Zερβ ως «υπεύθυνο συντάκτη».
Στους συντάκτες της περιλαμβάνονταν επίσης ο Φιλικς Φραγκίσκος Kαρβελάς, ο Γ. Διαμαντπουλος και ο Kανδιάνος Pώμας.
Πολιτικοί στχοι της εφημερίδας
ήταν η άσκηση ελέγχου της διοίκησης, η βελτίωση των νμων, η
αναμρφωση του Συντάγματος
και η διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας.
Kορυφαία εφημερίδα του μεταρρυθμιστικού χώρου αναδείχθηκε η Πατρίς, που εκδιδταν
στην
Kέρκυρα
(Iανουάριος
1849–Iανουάριος 1851) και αυτή
με εβδομαδιαία συχντητα στην
ελληνική και τη γαλλική. Tυπωνταν στο τυπογραφείο «Eρμής»
του X. Nικολαΐδου Φιλαδελφέως
και είχε «υπεύθυνο συντάκτη»
τον Πέτρο Φωκά. Iδρυτής και αρχισυντάκτης της εφημερίδας ήταν
ο Π. Bράιλας Aρμένης, ενώ ανάμεσα στους συντάκτες της περιλαμβάνονταν εξαίρετες προσωπικτητες, πως ο Nαπολέων και ο
Σπυρίδων Zαμπέλιος, ο Aνδρέας
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Kάλβος και ο Iωάννης Πετριτσπουλος. Aπ το φύλλο 11 της 25
Mαρτίου / 6 Aπριλίου 1849 –με
προφανή αναφορά στον διπλ
συμβολισμ της εορτής του Eυαγγελισμού ως θρησκευτικής εορτής και ως επετείου της εθνικής
παλιγγενεσίας– προστέθηκε στην
προμετωπίδα, κάτω απ τον τίτλο
της εφημερίδας, η ξυλγραφη παράσταση του Aρχαγγέλου Γαβριήλ, που κρατεί Σταυρ με την
επιγραφή χιαστί EYAΓΓEΛ[IZOY]
ΓH XAPAN MEΓAΛ[HN], ενώ απ
τα σύννεφα, που πατεί ο αρχάγγελος, πετάει ένα περιστέρι με τη
χρονολογία αωκα (1821), που εκπορεύεται απ το ράμφος του ως
απληξη ακτίνων.

O Aνδρέας Mουστοξύδης (175–1860), ιστορικς και λγιος, εξέχον μέλος της ομάδας των προσωπικοτήτων που ήταν συσπειρωμένη
στην παράταξη των Mεταρρυθμιστών. Tο 1851–52 εξέδιδε στην Kέρκυρα την εφημερίδα «Φιλαλήθης».

«Eνωσις»
Στην Kεφαλονιά εκδιδταν η εβδομαδίαια εφημερίδα Eνωσις
(Aπρίλιος 1849–Aπρίλιος 1850),
που τυπωνταν στο τυπογραφείο
«H Σάλπιγξ» με υπεύθυνο εκδτη
τον Σπ. Πολυκαλά και με συντάκτες τον N. Bαλιέρη, τον Δ. Mηλιαρέση, τον K. Φωκά και τον N. Xωραφά. Kάτω απ τον τίτλο έφερε
ως έμβλημα ξυλγραφη παράσταση συμπλέγματος δύο ενωμένων
χεριών και ακτινοβλου Σταυρού
με την επιγραφή EN TOYTΩ NIKA
(παράσταση που αποτελούσε παραλλαγή του μεσαιωνικού εμβλήματος της Kεφαλονιάς).
Στον μεταρρυθμιστικ χώρο ανήκαν τρεις ακμη εφημερίδες. O
Σπινθήρ, που εκδικταν στη Zάκυνθο ήδη απ τον Oκτώβριο του
1847 έως τον Σεπτέμβριο του
1849 ως δεκαπενθήμερη «Eφημερίς περιέχουσα ωφελίμους και
τερπνάς αναγνώσεις», σύμφωνα
με τον αρχικ υπτιτλ της, και
που επανεκδθηκε ως εβδομαδιαία «Eφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική» κατά την περίοδο απ Φεβρουάριο 1849 έως
Aπρίλιο 1850, με υπεύθυνο συντάκτη τον Περικλή Kαλφωνο. Tυπωνταν στο τυπογραφείο «O Zάκυνθος» του K. Pωσσολύμου. Tα
άρθρα της δημοσιεύονταν στην
ελληνική και την ιταλική. Συντάκτες της ήταν ο ιατροφιλσοφος
Δ. Πελεκάσης, ο πολιτευτής Γ. Bερύκιος, ο ποιητής Γ. Λαγουιδάρας
και ο δικηγρος N. Mινώτος. Στην
Kέρκυρα εκδιδταν απ τον
Aνδρέα Mουστοξύδη η εφημερίδα
Φιλαλήθης, που τυπωνταν στο
τυπογραφείο «Σχερία» με εβδομαδιαία συχντητα (Σεπτέμβριος
1851 – Σεπτέμβριος 1852) και είχε
υπεύθυνο συντάκτη αρχικά τον
Πέτρο Φωκά και στη συνέχεια τον
Σπ. Mαύρο και τον N. Mαυροϊωάννη. Στο κύριο άρθρο του πρώτου
φύλλου της εφημερίδας, που είχε
τον τίτλο «Tο Πργραμμά μας» γινταν αναφορά στο πολιτικ κλίμα της Eπτανήσου και παρεχταν
η υπσχεση τι η εφημερίδα θα
στιγμάτιζε την παρανομία και θα
υπερασπιζταν τα δικαιώματα και
την ελευθερία «του ελληνικού
τούτου λαού». Στην εφημερίδα
συνεργάζονταν ο I. Bερβιτσιώτης,
ο I. Πετριτσπουλος και ο Aντ. Πολυλάς. Eπίσης στην Kέρκυρα εκδι-
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O Σπυρίδων Zαμπέλιος (1815–1881), λγιος και ιστορικς, απ τις σημαντικές
προσωπικτητες στη σύνταξη της εφημερίδας «Πατρίς». Eπεξεργάστηκε και
πρβαλε απ τους πρώτους την ιδέα περί ιστορικής συνέχειας του Eλληνισμού (Γεννάδειος Bιβλιοθήκη).

δταν και η εφημερίδα O Eρμής
(Oκτώβριος 1851 – Iανουάριος
1852), «Eφημερίς των δημοτικών
συμφερντων». Tυπωνταν στο
ομώνυμο τυπογραφείο με υπεύθυνο εκδτη αρχικά τον Σπ. Mαύρο και στη συνέχεια τον Θ. Pωμαίο. Aπ το δωδέκατο προτελευταίο φύλλο της (23 Δεκεμβρίου
1851), η εφημερίδα προβάλλει φιλοκυβερνητική και ανθενωτική
γραμμή.
Eκτς απ τις εφημερίδες αυτές κυκλοφρησαν και άλλες που
είχαν παράλληλους πολιτικούς
στχους, πως η εβδομαδιαία εφημερίδα Eλλάς (Σεπτέμβριος
1850 – Iούνιος 1851) που τυπωνταν στο τυπογραφείο του X. Nικολαΐδου Φιλαδελφέως με υπεύθυνο συντάκτη τον Σπ. Mαύρο και α-

κολουθούσε φιλενωτική γραμμή.
Πρέπει να σημειωθεί, τι οι φερμενοι ως «υπεύθυνοι συντάκτες» ήταν πρσωπα τυπικά υπεύθυνα για τον νμο, αλλά χι και
πραγματικά υπεύθυνοι για τη σύνταξη της εφημερίδας. Γι’ αυτ
και συχνά εμφανίζεται το ίδιο πρσωπο ως υπεύθυνο για περισστερες απ μία εφημερίδες, ακμη
και διαφορετικών πολιτικών αποκλίσεων, πως στην περίπτωση
του Σπ. Mαύρου, υπεύθυνου συντάκτη των κερκυραϊκών εφημερίδων Φιλαλήθης, Eλλάς και Eρμής,
ή του Σπ. Πολυκαλά, υπεύθυνου
συντάκτη της μεταρρυθμιστικής
εφημερίδας Eνωσις και της φιλοκυβερνητικής Πέλεκυς της Kεφαλονιάς. Tο ίδιο φαινμενο παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις.

O τίτλος της εφημερίδας «Eνωσις», μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης, που εκδιδταν στην Kεφαλονιά το 1849–50. Eίχε ως έμβλημα μια παραλλαγή του μεσαιωνικού εμβλήματος της νήσου (Eθνική Bιβλιοθήκη).

H ιδεολογία των Mεταρρυθμιστών διαμορφώνεται και κωδικοποιείται μέσα απ την πολιτική
αρθρογραφία του μεταρρυθμιστικού τύπου. Oι Mεταρρυθμιστές
πρβαλλαν την έννοια του οργανωμένου σε κρατική ονττητα έθνους, που την τοποθετούν κάτω
απ τα ατομικά συμφέροντα. Kατ’
αυτούς, η πολιτική εξουσία πρέπει
να είναι αιρετή και να δρα μέσα
στο πλαίσιο των νμων που καθορίζονται απ την εθνική βούληση.
Tο σύστημα διακυβέρνησης του
κράτους πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικ, δηλαδή οι κυβερνώντες πρέπει να εκπροσωπούν και
να προστατεύουν τους κυβερνώμενους με τη δική συγκατάθεση
και εντολή των κυβερνωμένων και
πρέπει να είναι αποδεκτοί απ την
πλειοψηφία των κυβερνωμένων.
Ως προς την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οι απψεις των
Mεταρρυθμιστών δεν ήταν ενιαίες. Aλλοι, που τους εξέφραζε η
αρθρογραφία των κερκυραϊκών εφημερίδων Πατρίς και Eρμής και
της κεφαλονίτικης εφημερίδας
Eνωσις, προσανατολισμένοι στο
φιλελεύθερο αγγλικ πρτυπο και
με βάση την αρχή της εθνικής και
χι της λαϊκής κυριαρχίας, αποδέχονταν τον περιορισμ του εκλογικού δικαιώματος σε σους ανταποκρίνονταν σε κριτήρια οικονομικά και παιδείας. Διαμετρικά αντίθετη ήταν η άποψη εκείνων
που, επηρεασμένοι απ το γαλλικ δημοκρατικ πρτυπο, θεωρούσαν τι τα φυσικά δικαιώματα
του ανθρώπου ταυτίζονταν με τα
πολιτικά δικαιώματα και υποστήριζαν την ανάγκη της καθολικής
ψήφου. Tην άποψη αυτή πρβαλλε η ζακυνθινή εφημερίδα Tο
Mέλλον. Tέλος, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Mεταρρυθμιστών,
τα πολιτικά κμματα αποτελούν
θεμελιακ στοιχείο ενς συνταγματικού κράτους και έχουν προορισμ να εναλλάσσονται στη διαχείριση της εξουσίας.
Oι Mεταρρυθμιστές αποδέχονταν ως φυσικά και απαραβίαστα

τα ατομικά δικαιώματα της ζωής,
της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. Tις ατομικές ελευθερίες τις
αντιλαμβάνονταν μέσα στα ρια
που έθετε το γενικ συμφέρον και
που προσδιορίζονται απ τους νμους. Kαννες δικαίου οφείλουν
να περιορίζουν την κρατική εξουσία, ενώ η άσκηση των ατομικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν
πρέπει να αποβαίνει εμπδιο για
τα αντίστοιχα δικαιώματα των άλλων ή για την επιβολή της κρατικής εξουσίας. Kαίριο στοιχείο της
πολιτικής ιδεολογίας των Mεταρρυθμιστών αποβαίνει η αρχή της
διάκρισης των εξουσιών.

Tο εθνικ ζήτημα
Eπίσης σαφείς απψεις είχαν οι
Mεταρρυθμιστές και στο εθνικ
ζήτημα. H εθνική ιδεολογία τους
θεμελιωνταν στην αποδοχή της
ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού και στη βεβαιτητα τι ο
Eπτανησιακς λας αποτελεί μέρος του Eλληνικού έθνους. H διαφύλαξη της εθνικής ταυττητας
των νησιωτών, παρά τις επί τσους αιώνες αλλεπάλληλες ξένες
κυριαρχίες, οφειλταν, κατά τους
Mεταρρυθμιστές, στη διατήρηση
των δύο εθνικών «χαρακτήρων»
των Eπτανησίων, της ελληνικής
γλώσσας και της ορθδοξης χριστιανικής θρησκείας. H ορθοδοξία, αντιμέτωπη με τον μωαμεθανισμ και τον παπισμ, αποτελούσε τη δύναμη που θα μπορούσε να
κατευθύνει τον ελληνισμ στον
προορισμ του, στην δηλαδή ελευθερία και στον πολιτισμ, και
να συμβάλει στην εδραίωση ενς
δημοκρατικού πολιτεύματος.

«O Σπινθήρ» εκδιδταν στην Zάκυνθο ήδη πριν απ την άρση της λογοκρισίας, απ το 1847 έως το 1849, ως δεκαπενθήμερο φύλλο με «τερπνάς και ωφελίμους αναγνώσεις», και συνέχισε, απ το 1849 έως το 1850, ως εβδομαδιαία πολιτική και φιλολογική εφημερίδα μεταρρυθμιστικής γραμμής (Nτ. Kονμου, «Eπτανησιακς Tύπος...»,Aθήνα 1964).

Πραγματιστές
Ως προς το πολιτικ ζήτημα της
Eπτανήσου η στάση των Mεταρρυθμιστών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πραγματιστική. Σε αντίθεση με την αντιδραστική τοποθέτηση των «Προστασιανών»,
που είχαν ταυτίσει τα συμφέροντά τους με την ξένη παρουσία
στα νησιά, αλλά και την επαναστατική τακτική των «Pιζοσπαστών»,
που έθεταν ως πολιτικ στχο
τους την ένωση των νησιών με το
ελληνικ κράτος μέσα σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης, οι
Mεταρρυθμιστές είχαν αποδεχτεί
την προσωρινή αναγκαιτητα της
βρετανικής Προστασίας. Θεωρούσαν, λοιπν, τι οι Iνιοι φειλαν
να σεβαστούν τις διεθνείς συνθήκες που είχαν επιβάλει την Προστασία, αφού ούτε η διεθνής συγκυρία ούτε οι δικές τους δυνάμεις τους επέτρεπαν να τρέφουν
ελπίδες για την κατάργησή της.
Φυσικά, δεν απέρριπταν το εθνικ
αίτημα της ένωσης των νησιών με
την Eλλάδα, αλλά πίστευαν τι ήταν άκαιρη και επιζήμια για λο το
έθνος κάθε σχετική ενέργεια.
Γι’ αυτ διατύπωναν ευχές για
μελλοντική εθνική αποκατάσταση, που θα έπρεπε να επιδιωχθεί
μέσα στο πλαίσιο που καθριζε η
συνταγματική νομιμτητα. Kύρια
πολιτική επιδίωξη των Mεταρρυθμιστών ήταν η παραχώρηση απ
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την Προστάτιδα Δύναμη περισστερων και ουσιαστικτερων ελευθεριών με τη μεταρρύθμιση του
Συντάγματος, πολιτική στην οποία
οφείλεται και η επωνυμία της παράταξης. Στο κύριο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο πρώτο φύλλο της
εφημερίδας Πατρίς με τον τίτλο
«Tις η αποστολή της δημοσιογραφίας εν τη Eπτανήσω», διατυπώνονταν ως κύριος σκοπς της ελευθεροτυπίας οι σκέψεις που εξέφραζαν την πολιτική γραμμή και
το πλαίσιο της πολιτικής δράσης
των Mεταρρυθμιστών:
«...Oυδέποτε ηθέλαμεν δυνηθή
να ανατρέψωμεν διά της βίας σύστημα κυβερνητικν, σω και αν
εφαίνετο εις ημάς ανυπφορον
και καταπιεστικν. Eξ εναντίας,
προκαλούντες επαναστάσεις, δυνάμεθα μνον να χειροτερεύσωμεν την κατάστασίν μας και να επιφέρωμεν θανατηφρον πληγήν
εις τας γλυκυτέρας ελπίδας. Διά
των ειρηνικών και νομίμων μέσων, διά της πειθούς και χι διά
της βίας, διά της εμπιστοσύνης
και χι διά της δυσπιστίας, δυνάμεθα να φέρωμεν εκείνους απ
τους οποίους εξαρτάται η τύχη
μας εις το να αναγνωρίσωσιν λα
τα κακά του παρντος συστήματος
και να το θεραπεύσωσι...». Oπως
χαρακτηριστικά τνιζε ο συντάκτης του άρθρου, «...εις τα ελεύθερα κράτη, εις τα αληθώς συνταγματικά κράτη υπάρχουσι κμματα πολιτικά, έχοντα αμετατρέπτους αρχάς... Παρ’ ημίν ουδέν
τοιούτον υπάρχει. Tο ιδικν μας
είναι μνον κατ’ νομα σύνταγμα:
δεν έχομεν υπουργείον να καταστρέψωμεν, δεν είναι παρ’ ημίν,
ούτε δύναται να είναι επί του παρντος, πολιτικά κμματα... Oθεν
δεν δυνάμεθα να συλλάβωμεν ειμή δύο μεγάλας τάξεις πολιτικών
ανδρών εις την Eπτάνησον: αφ’ ενς μεν τους αγαπώντας την τωρινήν τών πραγμάτων κατάστασιν,
τους υποστηρικτάς του παραλγου συστήματος... αφ’ ετέρου δε
τους επιθυμούντας την μεταρρύθμισιν, αλλά νμιμον, ειρηνικήν,
λογικήν και προοδευτικήν...».
Ωστσο, ήδη απ τις 26 Δεκεμβρίου 1848, με την κυκλοφορία
στην Kέρκυρα του φυλλαδίου O
Φιλελεύθερος ή Διδασκαλία περί
της καλής ή κακής χρήσεως της ελευθεροτυπίας εις την Eπτάνησον, ο Hλίας Zερβς Iακωβάτος
και, ένα μήνα αργτερα (22 Iανουαρίου 1849), ο Iωσήφ Mομφερράτος αγγέλλοντας την έκδοση της
δικής του εφημερίδας, εκήρυτταν
τις βασικές αρχές της Pιζοσπαστικής παράταξης, που θα αποτελούσε το πρώτο κμμα αρχών στον επτανησιακ και στον ελληνικ χώρο γενικτερα. Tους επμενους
μήνες θα κυκλοφορούσαν στην
Kεφαλονιά οι πρώτες ριζοσπαστικές εφημερίδες. O Φιλελεύθερος
του H. Zερβού – Iακωβάτου (19
Φεβρουαρίου 1849) και H Aναγέννησις του I. Mομφερράτου (8
Aπριλίου 1849), που θα αγωνίζονταν για τη διάδοση των αρχών
του Pιζοσπαστισμού και για την επίτευξη του στχου της εθνικής
και κοινωνικής αποκατάστασης
των Eπτανησίων.
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