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Επιφανής και Άτεγκτος ή Σκοταδιστής και Αντεθνικός

ΑΡΘΡΟ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Γνωρίζοντας τους προγόνους µας
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 
Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος 
Καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Γ
ια τους Κεφαλλονίτες, ο Ανδρέα Λασκαράτος 
είναι ένα σύµβολο και ένας αγωνιστής  ενα-
ντίον του κατεστηµένου του αντιδραστικού 
κλήρου και της θρησκοληψίας  της εποχής 

του. Καυτηρίαζε µε την πένα του τα κακώς κείµενα και 
στηλίτευε τις προλήψεις. Αφορίστηκε από την εκκλη-
σία της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου, εκδιώχθηκε 
από τους «χωριάτες» του Ληξουρίου και τον «όχλο». 
ΟΙ Ληξουριώτες και οι Κεφαλλονίτες καυχώνται και 
καµαρώνουν που ο Λασκαράτος είναι Κεφαλλονίτης. 
Ποια είναι όµως η αλήθεια για το «επιφανές» αυτό 
τέκνο της Κεφαλονιάς; Ήταν ο Λασκαράτος επιφανής 
λογοτέχνης και άτεγκτος, ή δοσίλογος και εκφραστής 
ακραίου συντηρητισµού και σκοταδιστής; Πολλοί 
ιστορικοί και αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο σιορ Αν-
δρέας Λασκαράτος δεν ήταν ο άνδρας εκείνος που πι-
στεύουν οι σηµερινοί συµπολίτες του. Υποστηρίζουν 
ότι ήταν εκφραστής ακραίου συντηρητισµού, σκοτα-
διστής και αντεθνικός. 
Στη συγγραφή του παρόντος άρθρου, θα χρησιµο-
ποιήσω, κυρίως, το συγγραφικό έργο τού ίδιου του 
Λασκατάτου για να παρουσιάσω τον άνδρα και θα 
αποφύγω κατά το δυνατό, τα σχόλια και την κριτι-
κή. Θα αφήνω τον αναγνώστη να ερµηνεύει ό ίδιος 
τις τοποθετήσεις του Ανδρέα σε διάφορα πολιτικά 
και κοινωνικά θέµατα της εποχής. 
Ο Ανδρέας Λασκαράτος προερχόταν εύπορη αρι-
στοκρατική οικογένεια κλάδο της γενιάς των Τυ-
πάλδων. Ο πατέρας του ήταν γαιοκτήµονας και η 
γυναίκα του κόρη µεγαλεµπόρου.  
Την περίοδο εκείνη η κατάσταση στα Επτάνησα  
είχε οδηγήσει σε εσωτερικές εθνικές και ταξικές 
συγκρούσεις. 
Τρία ήταν τα ιδεολογικά ρεύµατα που απηχούσαν 
τις τάσεις των επτανησίων τόσο εθνικοπολιτικά 
όσο και κοινωνικά.
1. Οι Ριζοσπάστες, οι οποίο επεδίωκαν ελευ-
θερία τύπου και ελεύθερες εκλογές, και την Ένωση 
µε την Ελλάδα µε βίαιη ανατροπή των κατακτητών 
Άγγλων. 
2. Οι Μεταρρυθµιστές, οι οποίοι επεδίωκαν 
µεν την Ένωση µε τη Ελλάδα, χωρίς όµως τη χρή-
ση βία ή επανάσταση. Επιθυµούσαν σταδιακή µεί-
ωση της αγγλικής παρουσίας και ταυτόχρονη αύ-
ξηση των δικαιωµάτων στους Επτανησίους. Τόσο 
οι Μεταρρυθµιστές όσο και οι Ριζοσπάστες ήταν 
φιλελεύθεροι στον κοινωνικό τοµέα. 
3. Οι Καταχθόνιοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 
την αριστοκρατία, τους γαιοκτήµονες και τους συνερ-
γάτες των Άγγλων. Ήταν αντίθετοι µε οποιαδήποτε 
προοδευτική αλλαγή αλλά κυρίως ήταν αντίθετοι 
µε την Ένωση µε την Ελλάδα. Ο λαός τους ονόµαζε 
«καταχθόνιους» «περούκες» και «κοτσίδια» και τους 
θεωρούσε αντεθνικούς. Ο Καταχθόνιοι µισούσαν 
τους Ριζοσπάστες ως ανατρεπτικούς της τάξης και ως 
άφρονες. 
Ο Λασκαράτος ανήκε στους καταχθόνιους. Θεωρούσε 
το κόµµα που εκπροσωπούσε ως κόµµα «µετριοφρό-
νων», ενώ ονόµαζε «ακραίους» τους ελευθερωτές της 
Επτανήσου Ριζοσπάστες, αλλά και τους Μεταρρυθ-
µιστές, τους οποίους µισούσε θανάσιµα. ∆εν υπάρ-
χει σχεδόν κείµενό του που να µην τους «λούζει» µε 
τις πιο ακραίες και πολλές φορές χυδαίες εκφρά-
σεις! Τον «µαύρισαν» δύο φορές, οι Επτανήσιοι στις 

εκλογές του 1850 και του 1862. Θεωρούσε τον λαό 
«απατηµένο» ο οποίος στο πρόσωπο του Λασκαράτου 
έβλεπε τον δωσίλογο γαιοκτήµονα. Γράφει στο βιβλίο 
του Μυστήρια της Κεφαλονιάς:   «…Λαέ απατηµένε, 
άµποτε τα πράµµατα νάλθουνε σε τρόπο, που να µην 
πληρώσης ποτέ την ποινήν της απάτης σου […] αν 
ευρεθής υποχρεωµένος να ξεράσεις τα όσα έχαψες». 
Αξίζει να πούµε ότι, για τον Λασκαράτο, η «αθλιότητα» 
που απέδιδε στον Κλήρο οφείλεται εκτός άλλων και 
στο γεγονός ότι προέρχεται από τις ίδιες κοινωνικές 
τάξεις και συνθήκες µε τους ...Ριζοσπάστες! Σύµφωνα 
µε τον Λασκαράτο, όπως περιγράφει στα Μυστήρια 
της Κεφαλονιάς τους τεµπέληδες και ζητιάνους τους 
έπαιρναν µεν οι γαιοκτήµονες ως «δουλικά», επειδή 
είχαν ανάγκη. Όµως αυτοί ήταν τελικά άγριοι,  βρω-
µεροί, ανόητοι και µαθηµένοι στην απάτη, πήγαιναν 
µόνο για να κλέψουν και να φύγουν. Αυτοί λοιπόν 
οι κλέφτες και «χοντροκοµµένοι χωριάτες», που δεν 
έκαναν ούτε για «δούλοι», γίνονταν …παπάδες, ή, 
επειδή ήταν ακαµάτηδες, έβρισκαν µια χαρά καταφύ-
γιο στον Ριζοσπαστισµό όπου εξασκούσαν την κλε-
ψιά και …µάχονταν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Ο 
Λασκαράτος δεν ήταν εναντίον του Κλήρου και του 
Χριστιανισµού γενικά ούτε αντιµαχόταν την θρησκο-
ληψία. Ήταν εναντίον του συγκεκριµένου Κλήρου για 
τους λόγους που αναφέραµε. Εκθείαζε τους Προτε-
στάντες ιερείς για την καλλιέργεια και τη µόρφωση 
τους. Ο Λασκαράτος θεωρούσε τον όχλο το κοινό ση-
µείο παπάδων και Ριζοσπαστών: οι Ριζοσπάστες είναι 
οι ήρωες του «όχλου», ο οποίος όχλος είναι «µωρός» 
και «ανήλικος» επειδή τους ψήφισε (όταν τελικά επε-
τράπη η ελεύθερη ψήφος µετά από εξεγέρσεις) και 
φυσικά, οι παπάδες εκφράζουν τι άλλο, την θρησκεία 
αυτού του «όχλου». ∆ιαβάζουµε πάλι στα Μυστήρια 
της Κεφαλοιάς: «Ο χριστιανός…δεν είναι… άνθρω-
πος, ΕΙΝΑΙ ΘΗΡΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΧΤΗΝΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΟ ΧΤΗΝΟΣ…Οι Άγγλοι…ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΦΕΝΤΑ∆ΕΣ 
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ο χριστιανός όµως περνόντας από σιµά 
τους, τους δίνει µια µατιά εις την οποία βάνει όλο 
του το µίσος…». ∆ιαβάζουµε επίσης: «Απάντησα µιαν 
πόρνη, µιαν ηµέρα, όπου δεν έφτυε απάνουτης κα-
νείς […] «Είµαι, µου λέει, η Φιλελευθερία!» 
Ο Λασκαράτος είναι µια αµφιλεγόµενη προσωπικό-
τητα που µιλάει για καλοσύνη αλλά την καλοσύνη 
όπως την εννοεί ο ίδιος. Γράφει: «Εµείς έχουµε χρεία 
για ∆ΟΥΛΟΥΣ (εννοεί οικότροφους υπηρέτες)…Ο 
καιρός µας είναι πολύτιµος, αν τόνε µεταχειριζόµα-
σθε δια ΝΑ ΚΑΛΗΤΕΡΕΒΩΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΧΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, µα για να µπορούµε να κά-
νωµε τούτο, ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΟΥΛΟΙ…Γιατί τα 
ΝΟΘΑ του ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ να µην αναθρέφο-
νται για την υπηρεσία;» Και συνεχίζει: Οι δούλοι και 
οι δούλες «οπού έχουµε στην Κέφαλονιά σήµερα…
είναι όντα…οπού, δεν ελάβανε ποτέ άλλη συντροφιά, 
άλλη γνώριση, παρά εκείνη του ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ, του 
ΓΑΪ∆ΑΡΟΥ, της ΓΙ∆ΑΣ…που δεν ηξέρουνε να κάµου-
νε τίποτις που δεν είναι επιδεχτικά να µάθουνε πλέ-
ον τίποτις· που ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΕΒΟΥΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΣΠΗΤΙ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΝΤΑΒΗ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΑΝΩ 
ΤΟΥΣ…όντα…ΑΝΙΚΑΝΑ» «…παιδιά 10 έως 12 χρο-
νώνε…κατεβαίνουνε από τα χωριά και καµόνουνται 
να ζητούνε δούλεψη…σχεδόν γυµνά… Και ο µόνος 
λόγος για τον οποίο υπάρχει πιθανότητα να πάρει στο 
σπίτι του αυτά τα παιδάκια 10-12 χρόνων, είναι: …«η 
κατεπείγουσα χρεία…µε την ελπίδα να τα αναθρέ-
ψωµε, και ΝΑΝ ΤΑ ΕΧΩΜΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΟΥΛΟΥΣ 
ΜΑΣ». Κατά τον Λασκαράτο, στις φτωχές οικογένειες 

στο Ληξούρι και το Αργοστόλι, δεν βρίσκεις παιδιά 
κατάλληλα για να γίνουν …σωστοί δούλοι, αλλά µόνο 
«ΧΤΗΝΩ∆Η ΟΝΤΑ», τεµπέληδες και βρωµερούς!, οι 
οποίοι τελικά επανδρώνουν τις τάξεις των …Ριζοσπα-
στών! ∆ηλαδή των Κεφαλλήνων και άλλων Επτανή-
σιων οι οποίοι,  µαστιγώθηκαν, φυλακίστηκαν, εξο-
ρίστηκαν, εκτελέστηκαν, προκειµένου να ενωθεί η 
Επτάνησος µε την Ελλάδα και να αποκτήσει ο λαός 
ελευθερία ψήφου και ελευθεροτυπία. Η Ριζοσπαστι-
κή ιδεολογία πρέσβευε «την Ανεξαρτησία κάθε λαού, 
την Ελευθερία, τη Λαϊκή Κυριαρχία, τη ∆ηµοκρατία, 
την Κοινωνική Αναγέννηση, τον εκδηµοκρατισµό της 
πολιτικο-κοινωνικής ζωής και των θεσµών… Πέτυχε 
τη διέγερση συνειδήσεων, εκφρασµένη µε το καίριο 
αίτηµά του, την Ένωση µε την Ελλάδα ως απαράβατο 
φυσικό δικαίωµά του και όχι προϊόν ικεσίας προς τη 
βασίλισσα της Αγγλίας…Γι’ αυτό υπέστη διώξεις, κα-
τατρεγµούς, φυλακίσεις, εξορίες…»
Υπήρξαν όµως και φορές που ο Λασκαράτος κατέ-
κρινε τους Άγγλους. ∆ιαβάζουµε στα Μυστήρια της 
Κεφαλονιάς: «Οι Άγγλοι ανοίξανε τες θύρες της κοι-
νωνίας εις τους Βαρβάρους, και οι Βάρβαροι υπό το 
όνοµα Ριζοσπάστες επληµυρίσαν την κοινωνία µας».
Ποιες ακριβώς «πόρτες» εννοεί ο Λασκαράτος; Οι 
περίφηµες λοιπόν «πόρτες» ήταν «η Ελευθεροψηφία» 
και «η Ελευθεροτυπία»! ∆ύο ιερά αγαθά που κέρδι-
σαν οι Κεφαλλήνες και οι Επτανήσιοι µε το αίµα τους, 
ο Λασκαράτος τα ονοµάζει «πόρτες εισόδου των βαρ-
βάρων»… «Ποία, τω όντι, εσταθήκανε τα αποτελέσµα-
τα της ελευθεροτυπίας; και ποια εκείνα της ελευθε-
ροψηφίας;…Ποια εστάθηκε η πρώτη φωνή του λαού 
µας µόλις του παραχωρήθηκε να µιλήσει; Φωνή 
ΜΩΡΙΑΣ; Φωνή που απόδειχνε πως εκείνοι που τον 
εκρίνανε ενήλικον ΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝΕ».
Βεβαίως, οι Άγγλοι δεν «άνοιξαν» πόρτες από καλο-
σύνη, αλλά τις άνοιξαν µε το σπαθί τους οι Ριζοσπά-
στες, κυρίως µε τις δύο αιµατηρές στάσεις τους, στα 
1848 και 1849, οπότε οι Άγγλοι χάνοντας το παιχνί-
δι υποχώρησαν µπροστά στο πείσµα του λαού.
Αποκαλυπτικά είναι τα «Μυστήρια της Κεφαλονιάς» 
και ο ίδιος ο Λασκαράτος. Πολλά θα µπορούσαν να 
γραφούν για τον αντικοινωνικό και αντεθνικό ρόλο 
του Λασκαράτου έχοντας σαν βιβλιογραφία το ίδιο 
του το συγγραφικό έργο. Ο κόσµος της Κεφαλλονιάς 
που τον λατρεύει, ελάχιστα ξέρει στην πραγµατικό-
τητα για τον Λασκαράτο. Γνωρίζει κυρίως τα ευφυο-
λογήµατα του (κοινώς εξυπνάδες) και για τον αφορι-
σµό που δέχθηκε από την εκκλησία της Κεφαλλονιάς. 
Υποστηρίζεται από µερικούς, ότι ο Λασκαράτος αν 
δεν είχε αφοριστεί δεν θα ήταν καθόλου γνωστός 
ούτε καν για το έργο του το συγγραφικό.  
Οι «θαυµαστές» του υποστηρίζουν ότι κτύπησε τη 
διαφθορά, ότι κατήγγειλε την εκµετάλλευση και τη 
θρησκοληψία και ότι φώτισε το λαό. 
∆ιαβάζοντας όµως το έργο του, αβασάνιστα θα δια-
πιστώνεται ότι ήταν κατά του δικαιώµατος της ψή-
φου, κατά της ελευθεροτυπίας, σαφέστατα κατά της 
Ένωσης µε την Ελλάδα και της απελευθέρωσης της 
Πατρίδας του και κατά του φτωχού λαού τον οποίο 
χλεύαζε και σιχαινόταν. 
Στο ερώτηµα, αν ο Λασκαράτος ήταν επιφανής 
και άτεγκτος ή σκοταδιστής και αντεθνικός, αβία-
στα θα πω ότι, το συµπέρασµά µου, σύµφωνα µε 
τα σηµερινά δεδοµένα, το οποίο προκύπτει από 
τη ανάγνωση των δικών του περιγραφών και εξι-
στορήσεων, ο Λασκαράτος ήταν ΣΚΟΤΑ∆ΙΣΤΗΣ 
ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΣΙΛΟΓΟΣ.   




