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ΣTIΣ 5 Mαΐ�υ 1859, � Aνδρέας Λα-
σκαράτ�ς κυκλ���ρεί στη Zάκυν-
θ� μια μικρή ε�ημερίδα με τ�ν
τίτλ� O Λύ�ν�ς και την επε�ήγη-
ση «ε�ημερίδα �ικ�γενειακή».
Στη Zάκυνθ� εί�ε καταλή�ει ύ-
στερα απ� μια περιπλάνηση στην
Eυρώπη, συνέπεια τ�υ διωγμ�ύ
π�υ υπέστη με την ε�απ�λυση
τ�υ α��ρισμ�ύ (1856) με τ�ν �-
π�ί� καταδικα"�ταν τ� #ι#λί� τ�υ
Tα Mυστήρια της Kε�αλ�νιάς
(1856). Oπως � ίδι�ς λέγει στην
Aυτ��ι�γρα�ία τ�υ, στην έκδ�ση
τ�υ Λύ�ν�υ τ�ν παρ�τρυναν �ρι-
σμένες κυρίες της Zακύνθ�υ, απ�
τις �π�ίες δεν κατ�ν�μά"ει καμιά.
T� πρώτ� �ύλλ� τυπώθηκε σε 250
αντίτυπα και αργ�τερα �ανατυ-
πώθηκε, γιατί εί�ε ε�αντληθεί. T�
1859, � Λύ�ν�ς αριθμ�ύσε γύρω
στ�υς 300 συνδρ�μητές π�υ π�λ-
λ�ί �αίνεται �τι δεν κατέ#αλλαν
τη συνδρ�μή τ�υς. Mε μια ε�αίρε-
ση (�ύλλ� 13, 8.6.1860, Kέρκυρα),
απ� τ� �γδ�� �ύλλ� τυπώνεται
στην Kε�αλ�νιά: ώς και τ� έ#δ�-
μ� �ύλλ� τυπώνεται άλλ�τε στη
Zάκυνθ�, άλλ�τε στην Aθήνα (�.
2, 1.7.1859) και άλλ�τε στην Kε-
�αλ�νιά (�ύλλα 3 και 4, αντιστ�ί-
�ως 10.8 και 2.9.1859). O Λύ�ν�ς
αριθμεί τρεις περι�δ�υς: στην
πρώτη, τη μεγαλύτερη
(1859–1863), συγκαταλέγ�νται 43
�ύλλα· στη δεύτερη (1868) 6 και
στην τρίτη (1894–1896)· Mερικά
�ύλλα της πρώτης περι�δ�υ κυ-
κλ���ρ�ύν με τ�ν τίτλ� Λυ�νιές,
δηλαδή τα �τυπήματα τ�υ Λύ-
�ν�υ. Oπως � ίδι�ς � Λασαράτ�ς
ε�ηγεί, �ι Λυ�νιές είναι επιθετι-
κ�τερες τ�υ Λύ�ν�υ. Tα �ύλλα
τ�υ Λύ�ν�υ έ��υν �λα εκτ�ς απ�
δύ� (20.2.1894 και 5.1.1896) εκδ�-
θεί στ�ν τρίτ� τ�μ� των Aπάντων
τ�υ Λασκαράτ�υ, π�υ επιμελήθη-
κε τ� 1959 � Aλέκ�ς Παπαγεωργί-
�υ. Tα δυ� αθησαύριστα τα ε�έ-
δωσε τ� 1953 στ� περι�δικ� «O
Eρανιστής» � Γιώργ�ς Γ. Aλισαν-
δράτ�ς. O Λύ�ν�ς, μα"ί με τα πα-
ραρτήματά τ�υ και τις Λυ�νιές,
�θάνει στις 412 σελίδες. H σελι-
δαρίθμηση, παρά κάπ�ια λάθη, εί-
ναι συνε�ής: � Λασκαράτ�ς εί�ε
συνείδηση, και εκ�ρά"ει αυτή τη
συνείδηση ρητά, �τι η ε�ημερίδα
τ�υ απ�τελεί ένα σύν�λ�, τελι-
κώς ένα #ι#λί�. O Λύ�ν�ς ήταν
για τ�ν συντάκτη της μια ε�ημε-
ρίδα επτανησιακή και ��ι μ�ν� κε-
�αλ�νίτικη, �σ� και αν η γλώσσα
τ�υ Λασκαράτ�υ είναι υπ���ρη
της κε�αλ�νίτικης τ�π�λαλιάς: �
κύρι�ς της π�λιτικ�ς αντίπαλ�ς
είναι ένα Zακυνθιν�ς πανεπτανη-
σιακής και κατ�πιν πανελλήνιας
εμ#έλειας, � Kωνσταντίν�ς Λ�μ-
#άρδ�ς, � κύρι�ς εκ�ραστής τ�υ
«νε�ρι"�σπαστισμ�ύ», �πως θα
λέγαμε σήμερα.

O αντιρι"�σπαστισμ�ς τ�υ Λα-
σκαράτ�υ δεν εκ�ρά"εται, �υσι-

κά, μ�ν� μέσα απ� τ� Λύ�ν�. Aκ�-
μη, � Λασκαράτ�ς δεν είναι απ�-
κλειστικά αντίπαλ�ς των νέων ρι-
"�σπαστών, μ�λ�ν�τι �ρ�ντί"ει
να τ�υς διαστείλει απ� τ�υς πα-
λαι�τερ�υς. O Λύ�ν�ς ωστ�σ�
δεν εκδίδεται με την πρ�θεση να
καταστεί ένα π�λιτικ� �ύλλ�: η
π�λιτική υπεισέρ�εται, και στην
�υσία κυριαρ�εί, στ� μέτρ� �π�υ
�ι π�λιτικές συμπερι��ρές απ�-
τελ�ύν, για τ�ν συντάκτη της, συ-
μπερι��ρές ηθικές. T�ύτ� δεν
σημαίνει �τι η επίκληση της ηθι-
κής δεν συγκαλύπτει π�λιτικές ε-
πιλ�γές υπαγ�ρευ�μενες απ�

κ�ινωνικές αντιλήψεις αυτ��ρη-
μα τα�ικές: ωστ�σ�, τ� α�ι�παρα-
τήρητ� στην περίπτωση τ�υ Λα-
σκαράτ�υ είναι �τι � π�λιτικ�ς
τ�υ συντηρητισμ�ς εδρά"εται σε
μια υπέρ#αση της παραδ�σιακής
τ�υ κ�ινωνίας μέσω της λ�γικής
της ιστ�ρίας και ��ι της ιστ�ρικής
πραγματικ�τητας. Tην ιστ�ρική
πραγματικ�τητα δεν ε�έ�ρα"αν
�ι ρι"�σπάστες, μάλιστα στη νεω-
τερική τ�υς εκδ��ή, για τ�υς �-
π�ί�υς τ� επαναστατικ� ιδεώδες
συν�ψι"�ταν στ� αίτημα της Eνω-
σης, με �λα τα αλυτρωτικά τ�υ
σύνδρ�μα, π�υ κατέληγαν στην

υι�θέτηση της Mεγάλης Iδέας ως
κρατικ�ύ και ��ι π�λιτισμικ�ύ
μ�ρ�ώματ�ς. T� π�λιτικ� ιδεώ-
δες τ�υ Λασκαράτ�υ #ρισκ�ταν
στ�υς αντίπ�δες, ενώ τ� κ�ινωνι-
κ� ιδεώδες, μ�λ�ν�τι κατ’ ε���ήν
αστικ�, εί�ε μια π�λυσημία π�υ τ�
καθιστ�ύσε ικαν� να εντα�θεί σε
μια θεώρηση σ�σιαλιστική: πάλι �
Γιώργ�ς Aλισανδράτ�ς, διερευ-
νώντας τις σ�έσεις τ�υ N. K�νε-
μέν�υ με τ�ν A. Λασκαράτ�
(1996), έδωσε τις τεκμηριωμένες
#άσεις αυτής της, α�αιρετικ�ύ
τύπ�υ, σύγκλισης. Aλλά εδώ δεν
πρ�κειται να παρακ�λ�υθήσ�υμε
τις ιστ�ρικές τύ�ες των ιδεών τ�υ
Λασκαράτ�υ. Θα περι�ριστ�ύμε
μ�ν� να υπενθυμίσ�υμε μερικές
απ� τις εκτιμήσεις τ�υ Λασκαρά-
τ�υ για τ�υς ρι"�σπάστες και τ�
ρι"�σπαστισμ� σε σ�έση με τις
κ�ινωνικές πραγματικ�τητες της
Eπτανήσ�υ. 

Θα υπενθυμίσ�υμε επίσης �τι,
ενώ ώς τα 1868 � π�λιτικ�ς αντί-
παλ�ς τ�υ Λύ�ν�υ παραμένει �
Λ�μ#άρδ�ς ως ακραί�ς εκ�ρα-
στής τ�υ ρι"�σπαστισμ�ύ, στην
τελευταία και σύντ�μη περί�δ�
της ε�ημερίδας � π�λιτικ�ς αντί-
παλ�ς είναι � «αναρ�ισμ�ς», δη-
λαδή �ι σ�σιαλιστικ�ί απ�η��ι
π�υ περν�ύν στην κε�αλ�νίτικη
ε�ημερίδα Eγερσις (1893–1895),
διευθυν�μενη αρ�ικώς απ� τ�ν
Παναγιώτη Πανά, της �π�ίας συ-
νεργάτης υπήρ�ε για μια στιγμή �
ίδι�ς � Λασκαράτ�ς.

Δεν λείπ�υν �ι θετικές ανα��-
ρές τ�υ Λασκαράτ�υ στ�υς πρώ-
τ�υς ρι"�σπάστες, αλλά δεν είναι
αυτές π�υ σημαδεύ�υν τη στάση
τ�υ απέναντί τ�υ, �πως εκ�ρά"ε-
ται στις π�λεμικές τ�υ: παρ�τι
�αίνεται να τιμά τις γενικές, «ευ-
αγγελικές» �πως τις �ν�μά"ει,
αρ�ές τ�υς (1861: «Mία �μ�σπ�ν-
δία � κ�σμ�ς �λ�ς. Aδελ��της �-
θεν μετα�ύ των Eθνών. Eλευθε-
ρία, ισ�της, αδελ��της και αγάπη
μέσα σε κάθε λα�ν. Eθνικ�της διά
εμάς και ένωση τ�υ Eλληνικ�ύ
Γέν�υς»), ωστ�σ� η εικ�να π�υ
παρ�υσιά"ει γι’ αυτ�ύς είναι απα-
�ιωτική στ� σύν�λ� της και έντ�-
να πρ�σανατ�λισμένη στην πρ�-
σωπική τ�υς ηθική έκπτωση. Σε έ-
να απ� τα δημ�σιεύματά τ�υ στ�
Λύ�ν� (8.6.1860) συν�ψί"ει τη θε-
ωρία τ�υ για τ�υς ρι"�σπάστες,
την �π�ία α�ί"ει να τη μετα�έ-
ρ�υμε.

«Eυγενείς» 
και «υπ�είρι�ι»

O ρι"�σπαστισμ�ς γεννιέται σε
μια «τά�η π�λιτών» π�υ #ρίσκ�-
νται ανάμεσα στ�υς «παλαι�ύς
ευγενείς» και στ�υς «υπ��είρι-
�υς», πρ�κειται με άλλα λ�για για
την αστική τά�η, π�υ θέλει να �ι-
κει�π�ιηθεί «τες τιμές, τες ε��υ-
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O «Λύ�ν�ς» τ�υ Aνδρέα Λασκαράτ�υ
Kατά των «νέων» Pι��σπαστών και τ�υ «αναρισμ�ύ» τ�υ Παναγιώτη Πανά

O Aνδρέας 
Λασκαράτ�ς
(1811–1901), 

πε��γρά��ς,
σατιρικ�ς 

π�ιητής 
και κριτικ�ς.
O�υδερκής, 

ταλαντ�ύ��ς,
θαρραλέ�ς, 

αλλά και αντι-
�ατικ�ς, υπήρ-

�ε π�λέμι�ς 
των Eπτανησίων

νε�–ρι��σπα-
στών και 

των αλυτρωτι-
κών συνδρ�μων

π�υ, κατά 
την άπ�ψή τ�υ,
συνδέ�νταν με

τ� αίτημα της
Eνωσης, �πως

εκ�ρα��ταν 
απ� αυτ�ύς.

«O Λύ�ν�ς, E�ημερίδα Oικ�γενειακή», τ� πέμπτ� �ύλλ�, της 30 Σεπτεμ#ρί�υ
1859, �ταν η μικρή ε�ημερίδα τ�υ Aνδρέα Λασκαράτ�υ έ#γαινε ακ�μη στην
Zάκυνθ� (αρ�εί� ε�ημ. Θαν. Kαλα�άτη).



σίες, τα κέρδη» των ευγενών. Για
να τ� κατ�ρθώσει, θα έπρεπε να
απ�σπάσει απ� την ε��υσία τ�υς
τ�ύς «υπ��είρι�υς»: �ργαν� αυ-
τής της απ�σπασης ήταν η Eνω-
ση. Για τ� Λασκαράτ� η ανε�αρ-
τητ�π�ίηση των «υπ��ειρίων» υ-
πήρ�ε η μεγάλη συμ#�λή τ�υ ρι-
"�σπαστισμ�ύ στην «πρ��δ� της
κ�ινωνίας, επειδή ε�εκ�λλησε κι
ελευθέρωσε τ�ν άνθρωπ�ν απ�
την τυ�λήν τ�υ υπ�ταγήν εις άλ-
λ�ν άνθρωπ�ν, τ�υ επίστρεψε
την ανε�αρτησία τ�υ και τ�ν έ#α-
λε σε θέση να γένει, αν θέλει, ά-
�ι�ς για δαύτη». Πρ�κειται συνε-
πώς για μια π�λιτική απελευθέ-
ρωση, ικανή να �δηγήσει στ� υ-
πέρτερ� γι’ αυτ�ν αγαθ�, την ηθι-
κ�π�ίηση της κ�ινωνίας.

Oι ευγενείς αντιστ�ι��ύν σε έ-
να σύστημα αγρ�τικής �ικ�ν�-
μίας π�υ αν � Λασκαράτ�ς δεν τ�
περιγρά�ει συστηματικά παρέ�ει
στα γραπτά τ�υ πλήθ�ς στ�ι�είων
ώστε να μπ�ρέσ�υμε να τ� ανα-
συστήσ�υμε: εκείν� π�υ επιση-
μαίν�υμε εδώ είναι �ι εσωτερικές
συν��ές τ�υ, π�υ συνίστανται
στην αμ�ι#αι�τητα ανάμεσα σε
άρ��ντες και αρ��μεν�υς, δηλα-
δή ανάμεσα στ�υς ευγενείς και
στ�υς υπ��είρι�υς. Oι τελευταί�ι
ανήκ�υν τ�σ� στ�ν κ�σμ� της υ-
παίθρ�υ �σ� και στ�ν κ�σμ� της
π�λης: και �ι μεν και �ι δε απ�τε-
λ�ύν τ�ν «��λ�». Oι αμ�ι#αι�τη-
τες έ��υν ως απ�τέλεσμα την ά-
σκηση πρ�στασίας απ� την πλευ-
ρά των ευγενών, μάλιστα πρ�στα-
σίας �ικ�ν�μικής. Aντίτιμ� της η
παρ��ή υπηρεσιών απ� την πλευ-
ρά των «υπ��είριων»: δεν α��-
ρ�ύν τις αγρ�τικές σ�έσεις, αυ-
τές είναι η αυτ�ν�ητη αιτία, αλλά
την εκτέλεση εντ�λών, κατά κα-
ν�να εγκληματικών, με τις �π�ίες

ρυθμι"�ταν � συσ�ετισμ�ς των
δυνάμεων ανάμεσα στις �ικ�γέ-
νειες των ευγενών. Aυτές τις ε-
σωτερικές συν��ές τ�υ συστήμα-
τ�ς ήρθε να διαλύσει � ρι"�σπα-
στισμ�ς: ��ι �μως και τις �ικ�ν�-
μικές σ�έσεις π�υ διείπαν τ� σύ-
στημα.

Mε δυ� λ�για, � Λασκαράτ�ς
#λέπει μια διαδ��ή στ�υς ίδι�υς
�ικ�ν�μικ�ύς ρ�λ�υς: «�ι αρ�ιρι-
"�σπάστες, �ι �π�ί�ι εμπήκανε
στ�ν τ�π� των παλαιών ευγενών,
ελα�αίνανε απ� τ�υς υπ��ειρί-
�υς της ε���ής και της �ώρας
σ�εδ�ν �λα �σα εκείν�ι ήτανε συ-
νειθισμέν�ι να δίν�υμε στ�υς
πρώτ�υς τ�υς α�εντάδες, αλλ’ �ι
νέ�ι α�εντάδες δεν εδίνανε εις

ανταλλαγήν παρά ένωση!». Συνε-
κτικ�ς δεσμ�ς ανάμεσα στ�ν πα-
λι� α�έντη και στ�ν αγρ�τη ήταν
τ� «πρ�στύ�ι», ένα δάνει� δηλα-
δή π�υ ε�υπηρετ�ύνταν με αγρ�-
τικά αγαθά την ώρα της συγκ�μι-
δής. Aυτ� τ� μακραίων� σύστημα
πρ�αγ�ράς με τ�κ�γλυ�ικ�ύς �-
ρ�υς, π�υ εί�ε επισύρει επίσης τη
μακραίωνη διαμαρτυρία των �ω-
ρικών της Eπτανήσ�υ, �αρακτηρί-
"ει κυρίως τ�υς �ρ�υς της εμπ�-
ρίας των αγρ�τικών πρ�ϊ�ντων
και λιγ�τερ� τις σ�έσεις αγρ�δ�-
τών και αγρ�ληπτών στις �π�ίες
επιμένει � Λασκαράτ�ς και μα"ί μ’
αυτ�ν άλλ�ι: τ� περιγρά�ει με ερ-
μηνευτική δειν�τητα στα Mυστή-
ρια της Kε�αλ�νιάς και συγ�ρ�-

νως δεί�νει τις αλυσιδωτές επι-
πτώσεις τ�υ στη συν�λική �ικ�-
ν�μία της Kε�αλ�νιάς. Στις π�λε-
μικές τ�υ εναντί�ν τ�υ K. Λ�μ-
#άρδ�υ δεν παραλείπει να καυτη-
ριάσει τ� ρ�λ� τ�υ ως αγ�ραστή
και συγκεντρωτή της αγρ�τικής
παραγωγής στη Zάκυνθ� και στην
Kέρκυρα, η καταγγελία τ�υ ωστ�-
σ� περι�ρί"εται στη δ�λια �ρησι-
μ�π�ίηση των μέτρων και των
σταθμών. Eκείν� π�υ έ�ει α�ία α-
π� την ακραία π�λεμική τ�υ Λα-
σκαράτ�υ είναι η υπ�δει�η των
�ικ�ν�μικών λειτ�υργιών της α-
στικής κ�ινωνίας των νησιών, π�υ
τη θεωρεί ως τ�ν τα�ικ� ηγέτη
τ�υ ρι"�σπαστισμ�ύ.

Bε#αίως �ι ερμηνείες τ�υ Λα-
σκαράτ�υ για τ�ν ρι"�σπαστισμ�
δεν σταματ�ύν εδώ. Θεωρεί �τι
διακρίνεται σε τρεις κατηγ�ρίες.
Στην πρώτη ανήκ�υν �ι απελπι-
σμέν�ι απ� την κ�ινωνική κατά-
σταση π�υ #ρίσκ�υν ως διέ��δ�
την ανατρ�πή της· στη δεύτερη
ανήκ�υν �σ�ι άνθρωπ�ι τ�υ υ�ι-
στάμεν�υ κ�ινωνικ�ύ συστήμα-
τ�ς δεν επω�ελήθηκαν απ� τις
παρ��ές τ�υ και έτσι στρέ��νται
εναντί�ν τ�υ· στην τρίτη �σ�ι
πράγματι πιστεύ�υν �τι � ρι"�-
σπαστισμ�ς απ�τελεί απελευθε-
ρωτικ� κίνημα σε �λα τα επίπεδα.
Aυτ�ύς τ�υς τελευταί�υς τ�υς
θεωρεί απατημέν�υς. Στ� σύν�λ�
τ�υς είναι κ�ινωνικ�ί ανατρ�πείς,
αλλά για λ�γ�υς εγωιστικ�ύς: τ�
δικ� τ�υς ανατρεπτικ� σ�ήμα
περνά μέσα απ� τη #ελτίωση της
υ�ιστάμενης κατάστασης, �πως
θα συνέ#αινε με κάθε �παδ� τ�υ
μεταρρυθμιστικ�ύ Δια�ωτισμ�ύ.

Στ� Λύ�ν� τ�υ πρ�σπάθησε να
μετα�υτεύσει αυτές τις ιδέες στ�
πρωταρ�ικ� κ�ινωνικ� κύτταρ�,
�πως θεωρ�ύσε �τι είναι η �ικ�-
γένεια.
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Aπ�ψη της Zακύνθ�υ στα μέσα τ�υ 19�υ αιώνα. Γκρα#�ύρα επ��ής. Στη Zάκυνθ� �εκίνησε την έκδ�ση τ�υ «Λύ�ν�υ» τ�υ � Aνδρέας Λασκαράτ�ς, στις 5 Mαΐ�υ
1859, συνε�ί��ντάς την στην Kε�αλ�νιά και, άλλ�τε, στην Aθήνα (Γεννάδει�ς Bι#λι�θήκη, Aθήνα).

«Λυ�νιές, E�ημερίδα Π�λεμική», τ�υ Aνδρ. Λασκαράτ�υ. Oι «Λυ�νιές» ήταν �
τίτλ�ς με τ�ν �π�ί� κυκλ���ρησαν μερικά �ύλλα τ�υ «Λύ�ν�υ» στην πρώτη
περί�δ� της έκδ�σής τ�υ (1859–1863) (αρ�εί� ε�ημ. Θαν. Kαλα�άτη).


