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ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΙΑΚΟΣ 

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1862 
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ»1 

Η περίοδος 1859-1862 και 1862-1864 συγκεντρώνει χαρακτηριστικά 
που μας επιτρέπουν να την οριοθετήσουμε, να την αντιληφθούμε συνεκτι
κά και να τη θεωρήσουμε ως τομή στην πολιτική μας ιστορία. Η χώρα 
πέρασε από ένα καθεστώς μοναρχίας, με αυταρχικές και πατερναλιστικές 
τάσεις, σ' ένα βασιλευόμενο κοινοβουλευτικό καθεστώς που τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του αποσαφηνίστηκαν ως το 1875 με αποκορύφωμα την 
κρίση της χρονιάς αυτής. 

Στην περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν νέες πολιτικές δυνάμεις και εμφανί
στηκαν νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Εγκαθιδρύθηκε το σύνταγμα 
του 1864, που δεν είναι πλέον το αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στον ηγε
μόνα και το λαό όπως στα 1844, και καθιερώνεται η αρχή της λαϊκής κυ
ριαρχίας. Κάθε εξουσία απορρέει από το έθνος και τα προνόμια του στέμ
ματος περιορίζονται. Καθιερώνεται η καθολική ψηφοφορία, καταργείται 
η γερουσία γιατί θεωρείται αριστοκρατικός θεσμός, και η νομοθετική ε
ξουσία συγκεντρώνεται στη βουλή και το βασιλιά. Κατοχυρώνεται η ελευ
θερία του τύπου.2 

Το σύνταγμα του 1864 ίσχυσε ως τά 1911 και άνοιξε τη μακρότερη περίοδο 

1. Το ονομα του Ρήγα Φεραίου χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές ως ονομασία 
πολιτικών οργανώσεων. Στα 1878 ιδρύθηκε ô Δημοκρατικός Σύλλογος ((Ρήγας», που είχε 
στόχο του τη διάδοση των δημοκρατικών αρχών και της ιδέας της βαλκανικής ομοσπον
δίας. (Βλ. Κανονισμός τον Δημοκρατικού Συλλόγου ((Ρήγα», Αθήνα 1878, και Χαρίτων 
Σ. Κοριζής, Συμβολή στην έρευνα της ελληνικής πολιτικής ζωής και κοινωνίας στο 
19ο αιώνα. Ο σύλλογος ((Ρήγας», Αθήνα 1969). Το Δεκέμβριο του 1967 ιδρύθηκε η αντι
δικτατορική σπουδαστική οργάνωση Ρήγας Φεραίος, η οποία μετά την πτώση της δικτα
τορίας μετεξελίχτηκε σε πολιτική νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού. Αυτοί που διαφώ
νησαν με την πολιτική της συγκρότησαν τον Απρίλιο του 1978 μια άλλη οργάνωση 
με τίτλο Ε.Κ.Ο.Ν. Ρήγας Φεραίος (Β' Πανελλαδική). 

Με την αναγκαστική απουσία προλόγου θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την πρώτη 
υποσημείωση για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μου έδωσαν τη γνώμη τους 
και τη βοήθεια τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καθηγητή Gunnar Hering, του Πανε
πιστημίου του Göttingen, που είχε την καλωσυνη και την προθυμία να διαβάσει το 
χειρόγραφο μου και να συζητήσει διεξοδικά μαζί μου τά προβλήματα της εργασίας, 
και τον υφηγητή Γιάννη Κολιόπουλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

2. Αλέξανδρος Σβώλος, «Η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος», εισαγωγή στα 
Ελληνικά Συντάγματα 1822-1952, Αθήνα «Στοχαστής» 1972, σ. 40-41. Επίσης βλ. το 

κείμενο του συντάγματος του 1864, στο ίδιο, σ. 127-143. 
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συνεχούς καν αδιάκοπης λειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσμών. 
Στην εποχή της η αλλαγή αυτή χαρακτηρίστηκε επανάσταση. Ο όρος 

παρέχει τη δυνατότητα πολύπλευρης απόδοσης ενός φαινομένου. Χρησιμο
ποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει την πράξη της ανατροπής στις 10 Ο
κτωβρίου, τους φορείς της επανάστασης και γενικότερα την περίοδο που 
προηγήθηκε και ακολούθησε την εξέγερση. Στην πολιτική ρητορεία της 
εποχής και στην ιστοριογραφία χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα οι όροι έ
ξωσις, εκθρόνησις, μεταπολίτευσις κ.ά. οι όροι αυτοί δεν ήταν πολιτικά ου
δέτεροι. Την πολιτική τους φόρτιση την αποκαλύπτει ό Νικόλαος Δραγού
μης, πιστός οθωνιστής ô ίδιος: «και την άνταρσίαν δε διενοήθησαν να εξ
ενγενίσωσι προσαγορεύσαντες αυτήν «μεταπολίτευσιν»».3 

Η χρησιμοποίηση του όρου επανάσταση είναι προβληματική, ιδιαί
τερα μετά την αμφισβήτηση του από πολλούς ερευνητές που συγκεντρώ
νουν την προσοχή τους όχι στην αλληλουχία των γεγονότων άλλα στις 
σταθερές κοινωνικές δομές και τις λειτουργίες που τά παράγουν και κυρίως 
στην αντίθεση και την παραπλήρωση ανάμεσα στην πατρωνεία, ως τρόπο 
κοινωνικής συμπεριφοράς και μέθοδο άσκησης της πολιτικής εξουσίας, 
και τους αστικούς πολιτικούς θεσμούς που είχαν ευρωπαϊκή προέλευση 
και υιοθετήθηκαν μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας.4 

Στο άρθρο μας υιοθετούμε τον όρο επανάσταση τόσο επειδή καθιερώθηκε 

3. Νικόλαος Δραγούμης, Ιστορικαί αναμνήσεις, Αθήνα «Έρμης» 1973 (α' εκδ. 
1874), τ. Β ' , σ. 219. 

4. Ο Νίκος Μουζέλης, Νεοελληνική κοινωνία, όψεις υπανάπτυξης, Αθήνα « Ε 
ξάντας» 1978, σ. 36-37, γράφει: ((Ειδικότερα, η μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση στις 
τρεις πρώτες δεκαετίες της μεταπελευθερωτικής περιόδου γινόταν ανάμεσα στις συγκεν
τρωτικές προσπάθειες της μοναρχίας και τις κεντρόφυγες τάσεις των διαφόρων ντόπιων 
ολιγαρχικών που προσπαθούσαν να διατηρήσουν το είδος της αυτονομίας που απολάμβαναν 
στα χρόνια της επανάστασης, τότε που κυριολεκτικά δεν υπήρχε κεντρική κυβέρνηση. Απ' 
αυτή τη σκοπιά οι ((δημοκρατικές επαναστάσεις» του 1843 και του 1862, που περιόρισαν 
τις εξουσίες του στέμματος και ενίσχυσαν τά πολιτικά κόμματα, δεν μπορούν να θεωρη
θούν λαϊκές νίκες. Ήταν απλά και μόνο προσπάθειες των ντόπιων ολιγαρχικών να υπονο
μεύσουν τις απολυταρχικές τάσεις της βαβαρικής μοναρχίας. Όπως στη σύγκρουση 
στέμματος — ancien regime, οι Έλληνες κοτσαμπάσηδες, όταν πια συνειδητοποίησαν 
πώς η κρατική επέκταση ήταν αναπόφευκτη, προσπάθησαν να αντισταθμίσουν την απώ
λεια της τοπικής αυτονομίας ελέγχοντας το κράτος από τά μέσα». Βλ. επίσης, Χάρης 
Ψωμιάδης, «The Character of the New Greek State», στο Hellenism and the First Greek 
War of Liberation (1821-1830), εκδ. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 155· Βασίλης Φί
λιας, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, Αθήνα «Σύγχρονα κείμενα» 1974, σ. 155, 164. 
Αντίθετα ό Νίκος Σβορώνος, Εισκόπηπη της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα «Θεμέ

λιο» 1976 (β' έκδοση), σ. 90-96, χαρακτηρίζει την πολιτική κρίση του 1862 ως επανά
σταση, ως προσπάθεια της αστικής τάξης να απαλλαγεί από την παλιά κάστα των προ
κρίτων και των γαιοκτημόνων και να προσαρμόσει στις νέες ανάγκες τά νομικά και 
πολιτικά πλαίσια της χώρας. 
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ιστορικά δσο και γιατί υποθέτουμε πώς τα χαρακτηριστικά της πε
ριόδου καλύπτουν επαρκώς τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του όρου.5 

Ο πολιτικός σύλλογος Ρήγας Φερραίος ιδρύθηκε μετά την ανατρο
πή του Όθωνα, στις 10 Οκτωβρίου 1862, και λειτούργησε ως τη σύγ
κληση της εθνοσυνέλευσης το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. 

Το ενδιαφέρον μας για τη σύντομη δραστηριότητα του ξεκινά από 
την ανάγκη να διερευνηθούν α) η ανατροπή της πρώτης δυναστείας από 
την άποψη των εσωτερικών διεργασιών και της δυναμικής των ομάδων 
που συνέβαλαν στην ανατροπή της, στη διαμόρφωση των θεσμών και της 
νέας πολιτικής πραγματικότητας και β) η φυσιογνωμία, οι δυνατότητες 
και τα όρια του ελληνικού φιλελευθερισμού την εποχή αυτή. 

Ό Ρ.Φ., χωρίς βέβαια να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα την πολύπλευρη 
παρουσία του φιλελευθερισμού στην περίοδο αυτή, ωστόσο συγκεντρώνει 
μεγάλο μέρος των φιλελευθέρων και γίνεται εστία σύγκλησης και διά
δοσης φιλελευθέρων ιδεών. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε το Ρ.Φ. 
μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των παρατάξεων που αποτέλεσαν το αντι
δυναστικό στρατόπεδο και των σχέσεων μεταξύ τους στις διαδοχικές φά
σεις της επανάστασης. 

Με κριτήριο την πολιτική τους συμπεριφορά, μπορούμε να διακρί
νουμε δυο βασικές ομάδες στο αντιοθωνικό στρατόπεδο, πριν την ανατροπή 
και τους δυο πρώτους μήνες της επανάστασης. Αυτούς που συμβατικά 
ονομάζουμε παραδοσιακούς και τους φιλελεύθερους. 

η αντιδιαστολή παραδοσιακών - φιλελευθέρων παρουσιάζει το πρό
βλημα ότι οι δυο όροι δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους πολιτικούς που ήσαν κυρίαρχη 

5. Οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του όρου στηρίζονται σε μια σειρά κριτήρια, 
που έχουν κατά καιρούς προταθεί, και μπορούν να συνοψιστούν στα έξης: α) Αντικατά
σταση μιας ηγετικής ελίτ από μια άλλη, 2) χρησιμοποίηση βίας, 3) διαστάσεις της αλ
λαγής, δηλαδή (3α) να κινητοποιούνται ευρύτερες μάζες, (3β) να αλλάζουν οι κανόνες 
του πολιτικού παιχνιδιού και οι συνταγματικές αρχές και (3γ) να ασκείται γενικότερη 
επίδραση στο σύμπλεγμα των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών σχέσεων, θεσμών 
και άξιων, 4) προσανατολισμός προς μια νέα κοινωνική δομή, προς μια νέα τάξη πρα
γμάτων, προς εξισωτικά ιδεώδη, 5) αλλαγή της κοσμοαντίληψης, των άξιων που επιδιώ
κουμε στην Ιδιωτική και δημόσια ζωή, της αντίληψης της νομιμότητας και της έννοιας 
του πολίτη. Βλ. Isaac Kramnick, «Reflections on Revolution: Definition and Explana
tion im Recent Scholarship», History and Theory 11 (1972) 26-23. Ο σ. υποστηρίζει, και 
είναι άλλωστε φανερό, πώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονοδιάστατα κριτήρια, 
άλλα ένας συνδυασμός από αυτά. Ούτε πάλι απαιτείται η παρουσία όλων των στοιχείων 
για να ταξινομηθεί ένα φαινόμενο ως επανάσταση. Άλλωστε η έκταση που παρουσιάζει 
ένα στοιχείο μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη κάποιου άλλου. Χωρίς να είναι αυτός 
ο στόχος του άρθρου, επιδιώκει να συμβάλει στον έλεγχο αυτών των προϋποθέσεων όσον 
άφορα την επανάσταση του 1862. 
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πολιτική ελίτ στην Οθωνική περίοδο. την εποχή της άντιδυναστικής 
πάλης η παλιά διαίρεση σε φιλοαγγλικό, φιλογαλλικό και φιλορωσικό 
κόμμα είχε εξαφανιστεί και διατηρούνταν μόνο με τη μορφή ιδιαίτερων 
κύκλων. την είχε διαδεχτεί μια νέα διάταξη δυνάμεων σε δύο παρατάξεις. 
τη φιλοοθωνική και την αντιοθωνική. η διαπίδυση όμως ανάμεσα στα 
στρατόπεδα ήταν εύκολη και τα όρια ρευστά (π.χ. Βούλγαρης, Χρηστίδης, 
Σίμος, Κουμουνδούρος). 

Είναι δύσκολο να αποδοθούν συνοπτικά όλα τα χαρακτηριστικά και οι 
εσωτερικές διαφοροποιήσεις αυτής της ελίτ. η αντιπαράθεση της στους 
φιλελευθέρους δεν σημαίνει ότι ορισμένα μέλη της δεν διαπνέονταν, σε 
διαφορετικό βαθμό ό καθένας, από φιλελεύθερες ιδέες σε μια προηγούμενη 
φάση η και εκείνη ακόμα την εποχή (π.χ. Μαυροκορδάτος, Τρικούπης κ.ά. 
του παλιού φιλοαγγλικοΰ κόμματος). Ένα μέρος πάλι των άντιοθωνικών 
παραδοσιακών πολιτικών χρησιμοποιούσε επαναστατική γλώσσα ενώ είχε 
συντηρητική πολιτική, ένα φαινόμενο χαρακτηριστικό του βοναπαρτισμού, 
που είχε όμως ένα εντελώς διαφορετικό ταξικό υπόβαθρο. 

Η ελίτ αυτή αποτελούνταν η προέρχονταν από τις οικογένειες των 
προυχόντων και των κοτσαμπάσηδων, των στρατιωτικών αρχηγών του 1821, 
τους φαναριώτες, και άπ' αυτούς που ανέβηκαν κοινωνικά την εποχή του 
Καποδίστρια και του Όθωνα.6 

Στήριζε την οικονομική της δύναμη στο συνδυασμό μεγάλης γεωργικής 
ιδιοκτησίας, εξωγεωργικων κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων και της χρη
σιμοποίησης της πολιτικής της θέσης στο κράτος. Συμμετείχε, αναδει
κνυόταν και συντηρούσε δίκτυα πολιτικής πελατείας. Ά π ' αυτή την άποψη 
οι πολιτικές και οικονομικές λειτουργίες αύτοΰ του στρώματος, συνολικά, 
ταυτίζονταν σε σημαντικό βαθμό.7 

6. Στην περίοδο 1843-1878 το 46% των υπουργών άνηκε σε οικογένειες πολιτι
κών. Βλ. Keith Legg, Politics in Madern Greece, Καλιφόρνια 1959, σ. 307. Παρατίθεται 
από τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα, 1830-1922, Αθήνα «Θεμέλιο» 1977, σ. 221, 
όπου και σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτού του στρώματος. 

7. Γιά μια θεωρητική ανάλυση του φαινομένου της «πατρωνείας» βλ. Luigi Gra
ziano, Clientelismo e Sistema Politico, Μιλάνο «Franco Angeli ed.» 1980. Ο σ. αναλύει 
το φαινόμενο στο επίπεδο της κοινωνίας (società civile) και του πολιτικού συστήματος. 
η ερμηνεία του φαινομένου της πατρωνείας στηρίζεται στη θεωρία της ανταλλαγής 
εξατομικευμένων ωφελημάτων και υπηρεσιών. Το πολιτικό σύστημα ορίζεται ως ό δια
χωρισμός, η χειραφέτηση, της πολιτικής από την κοινωνία. Απ' αυτή την άποψη η 
πατρωνεία θεωρείται έλλειψη πολιτικής χειραφέτησης και σύγχυση δομών ανάμεσα στο 
κράτος και την κοινωνία. η πολιτική «ιδιωτικοποιείται», δηλ. χρησιμοποιείται γιά την 
εξυπηρέτηση επιμέρους ιδιωτικών συμφερόντων και σκοπών, και η κοινωνία «κυριαρ
χείται» από την πολιτική, δηλ. θεσμοί διαφορετικής φύσης από τους κρατικούς εξαρ
τώνται άμεσα από τις πολιτικές παρατάξεις που ελέγχουν την εξουσία. Αυτό έχει ως 
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Παρά το γεγονός ότι στην επανάσταση του 1862 κατέλαβε καθορι
στική θέση ήταν η πλέον ασταθής στο επαναστατικό στρατόπεδο. Προτι
μούσε μια πολιτική αλλαγή με κατοχύρωση της αντιπολίτευσης χωρίς 
ανατροπή της δυναστείας ως την τελευταία στιγμή, και κατά τη διάρκεια 
της προσπάθησε να διατηρήσει το παλαιό συνταγματικό πλαίσιο και την 
οθωνική βουλή και γερουσία. η ενεργός συμμετοχή του λάου της πρω
τεύουσας στην εξέγερση και η αντίσταση των φιλελευθέρων δεν της επέ
τρεψαν να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της.8 Κατόρθωσε όμως να ανα
λάβει την κυβέρνηση και να ελέγξει βασικούς μοχλούς της εξουσίας. Έτσι 
η σύγκρουση αναβλήθηκε για την εθνοσυνέλευση. η αρχική συσπείρω
ση της στο πρόσωπο των Δ. Βούλγαρη και Μπ. Ρούφου, από τις πρώτες 
μέρες εμφάνισε ρήγματα που οδήγησαν σε μια νέα διάσπαση και ανακατα
νομή του συνόλου του πολιτικού σώματος στις παρατάξεις των ορεινών 
και των πεδινών.9 Έτσι η εκκρεμούσα σύγκρουση έχασε τη σημασία και 
το χαρακτήρα της και απορροφήθηκε στη νέα διαμάχη. 

Οι φιλελεύθεροι εμφανίστηκαν στην πολιτική σκηνή στα 1859-1862 
και ονομάστηκαν νεολαία. Τα χαρακτηριστικά της που της δίνουν τη συλ
λογική ταυτότητα ενός πολιτικού ρεύματος αναφέρονται κυρίως στις ιδέες, 
την κριτική της, την πολιτική δράση της. Ο όρος όμως νεολαία αποδίδει 

αποτέλεσμα να μην μπορεί η δύναμη επιβολής (potere) να νομιμοποιηθεί (legitimazione) 
σε αναγνωρισμένη εξουσία (autorità) και να δημιουργηθεί οργανωμένη αντιπολίτευση 
άρχων. Ο σ. κάνει τη διάκριση ανάμεσα στον τύπο της πατρωνείας που εξασκείται από 
τους τοπικούς παράγοντες με «κοινωνική επιρροή» και στις περισσότερο σύγχρονες 
μορφές της που εξασκούνται από τα σύγχρονα οργανωμένα γραφειοκρατικά κόμματα. 
Ό τόμος συμπληρώνεται με την παρουσίαση του φαινομένου στην Ιστορία της Ιταλίας, 
μετά την ένωση, και με μια έρευνα για τις σύγχρονες μορφές και διαστάσεις του φαινο
μένου σε μια πόλη του ιταλικού νότου. Πρβλ. επίσης Κ. Τσουκαλάς, «Γύρω από το 
πρόβλημα της πολιτικής πελατείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», και Ν. Μουζέλης, 
«Ταξική δομή και σύστημα πολιτικής πελατείας: η περίπτωση της Ελλάδας», στο Κοι
νωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα «Εξάντας» 1977, σ. 73-150. 

8. Γενναίος Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα, επιμέλεια Έμμ. Πρωτοψάλτη, 
Αθήνα 1955, σ. 123. Ό Παύλος Καρολίδης, Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων και των 

λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921, Αθήνα 1922-1929, τ. ΣΤ', σ. 333, 
367 γράφει ότι τη νύχτα της μεταπολίτευσης συγκρούστηκε ό Βούλγαρης με το Σαρί
πολο στο ζήτημα αν μετά την κατάργηση της δυναστείας θα έπρεπε να διατηρηθεί η 
βουλή και η γερουσία, η αν θα έπρεπε να καταργηθούν και να συγκληθεί Εθνοσυνέλευ
ση. η διαφορά δεν ήταν νομοτεχνική η δευτερεύουσας σημασίας, όπως και ο ίδιος ο 
Σαρίπολος, γράφοντας πολύ αργότερα, θέλησε να την παρουσιάσει. (Νικόλαος Ι. Σαρί
πολος, Αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα, Αθήνα 1889, σ. 58-59). Ό Βούλγαρης και 
οι παραδοσιακοί κυριαρχούσαν στα σώματα αυτά, ένώ τους ήταν άδηλες οι περιπέτειες 
που θα μπορούσε να τους οδηγήσει η εθνοσυνέλευση. 

9. Πάνος Κορωναίος, Έλεγχος των δημοσιευθέντων εντός και εκόος της Ελλάδος 
εγγράφων, Αθήνα 1863, σ. 6. 
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περισσότερο τα χαρακτηριστικά μιας βιολογικής κατηγορίας παρά μιας 
πολιτικής τάσης. Αν και τα άτομα νεαρής ηλικίας επικρατούσαν αριθμη
τικά, συμμετείχαν σ' αυτήν, σύμφωνα με τα κριτήρια που εκθέσαμε, και 
μάλιστα με σημαντική δράση και επιρροή, άνδρες ώριμης ηλικίας, όπως οι 
Πάνος Κορωναϊος 53 ετών, Διομήδης Κυριάκος, 51, Αναστάσιος Γούδας, 
46, Νικόλαος Σαρίπολος, 45, Ανδρέας Ρηγόπουλος, 41, Δημήτριος Σα
ράβας, 40, και άλλοι. Τα μέλη του πολιτικού αυτού ρεύματος προέρχονταν 
από το χώρο του πανεπιστημίου, ήταν καθηγητές και φοιτητές, από τη 
δικαιοσύνη, δικαστικοί και δικηγόροι, το στρατό, κατώτεροι αξιωματικοί 
και υπαξιωματικοί, και τη δημοσιοϋπαλληλία.10 

Από την άποψη της καταγωγής τα περισσότερα μέλη αυτής της ομά
δας, αυτοί που πρωτοστάτησαν στους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνω
μοτικούς κύκλους, ήταν γόνοι οικογενειών που άνηκαν στην ελίτ της εξου
σίας την προηγούμενη περίοδο, αν και εισέρρευσαν νέα στοιχεία από χαμη
λότερα κοινωνικά στρώματα, κυρίως φοιτητές. Το στοιχείο που τους ξε
χωρίζει από την ομάδα των παραδοσιακών πολιτικών είναι κυρίως η συνεί
δηση. Σε αντίθεση με τίς άλλες κοινωνικές ομάδες που η διαφορά πατερά
δων και γιών είναι διαφορά ηλικίας, στους διανοούμενους, που η παιδεία 
τους ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες δυνατότητες σκέψης, η διαφορά με 
τους γονείς τους εξαρτάται από τίς ιδέες που ενστερνίζονται και τη συνεί
δηση που αποκτούν, και ανάλογα μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κοι
νωνική ένταξη. Άλλωστε μέσω της παιδείας εξομοιώνονται με τον κυρί
αρχο ιδεολογικό τύπο ακόμη και στρώματα που προέρχονται από το μη 
αστικό χώρο. 

Για το ρόλο του πανεπιστημίου στην επανάσταση του 1862 0 Επα
μεινώνδας Δεληγιώργης, υπουργός Παιδείας μετά τίς 10 Οκτωβρίου, έγρα
φε: «Το Πανεπιστήμιον δεν διέδωκε μόνον τα γράμματα εις την Ανατο
λήν, αλλά και ανέθρεψε πολιτικώς την ελλψικην νεολαιαν και εστεναξε εις 
τάς καρδίας αυτής το αίσθημα της αντιστάσεως προς τους εχθρούς της ευνο
μίας. Μετά εικοσιπενταετηριδα δέ το Πανεπιστημιον την ανατροφήν του έθνους 
επιμελούμενον παρήγαγε την επανάστασιν».11 

Έντονη, σ' όλες τις φάσεις του αντιπολιτευτικού αγώνα και στις 

10. Ό Κ.Θ. Δημαράς, «Α. Ρηγόπουλος», Το Βήμα 30.3.1979, σημειώνει ότι «αυτή 
η ορμητική γενιά του 1860 φαίνεται να παρουσιάζει κάποια ενότητα, να ακολουθεί μια 
γραμμή, η όποια έστω και αν θεωρηθεί συνισταμένη διαφόρων τάσεων, οδηγεί σε ένα 
αρκετά συγκεκριμένο στοιχείο». 

11. Τα Μέλλον της Ανατολής, 25.10.1862. Γιά τον πολιτικό ρόλο του Πανεπιστη
μίου βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ', Αθήνα «Εκδοτική» 
1977, σ. 462-465 και 479-482. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον πολιτικό ρόλο όσων 
σπούδασαν στην Ευρώπη περιέχονται στο άρθρο του Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, «οι 
Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην πανεπιστημιακή 
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εξεγέρσεις του Μαρτίου και του Οκτωβρίου του 1862, ήταν η παρουσία των 
στρατιωτικών, κυρίως των κατώτερων. Σύμφωνα με το Γενναίο Κολοκο
τρώνη, στρατηγό και τελευταίο οθωνικό πρωθυπουργό, η δυσαρέσκεια του 
στρατού είχε κυρίως την αΐτία της σε ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης. 
οι ανώτατες θέσεις είχαν καταληφθεί από αξιωματικούς που προέρχονταν 
κυρίως από την επανάσταση χωρίς επαγγελματικές ικανότητες με αποτέ
λεσμα να εμποδίζεται η εξέλιξη των νεωτέρων και ίκανωτέρων συναδέλ
φων τους. με τους αλλεπάλληλους προβιβασμούς οι αξιωματικοί ήταν δι
πλάσιοι των αναγκών των τεχνικών όπλων, για τα όποια προορίζονταν, 
με αποτέλεσμα πολλοί να τοποθετούνται στο πεζικό όπου εμπόδιζαν την 
εξέλιξη των συναδέλφων τους και των υπαξιωματικών.12 

Έκτος όμως από τα ζητήματα επαγγελματικού χαρακτήρα, η αποτυχία 
των εξεγέρσεων του 1854 και οι συνέπειες που επακολούθησαν αποκάλυ
ψαν την αντίθεση ανάμεσα στην πολιτική της Μεγάλης Ιδέας, που απο
τελούσε ιδεολογία άλλα και προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, και την 
πραγματική πολεμική προετοιμασία της χώρας.13 

Τά γεγονότα του 1854 είχαν κλονίσει επίσης την πειθαρχία του στρα
τού. η χρησιμοποίηση του στη βία και τη νοθεία των εκλογών του 1861 
είχε ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη πλέον εμπλοκή του στην πολιτική.14 

Χρησιμοποιώντας τον όρο φιλελεύθεροι για να χαρακτηρίσουμε τη 
νεολαία θέλουμε να αποδώσουμε, όχι μόνο το χαρακτήρα των ιδεών τους, 
άλλα και την παρουσία του πνεύματος του φιλελευθερισμού, δηλαδή την 
παρουσία και τη συνάφεια των ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων με τις 
αντίστοιχες στη χώρα μας. 

Είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνο να επιχειρηθεί μια συνοπτική παρου
σίαση του όρου φιλελευθερισμός στα πλαίσια ενός άρθρου. 'Απετέλεσε 
ταυτόχρονα θεωρία και κριτική, πρόγραμμα και μέθοδο πολιτικής, τρόπο 
διακυβέρνησης και μορφή κρατικής οργάνωσης, χωρίς να ταυτίζεται με 
καμιά ιδιαίτερη μορφή.15 

ζωή της νεώτερης Ελλάδας (1800-1850)», ανάτυπο από τον Παρνασσό 21 (1979) 
321-346. 

12. Γεν. Κολοκοτρώνης, ο.π., σ. 103-104. 
13. Κων. Λεβίδης, « η 'Ελλάς ύπο τον Όθωνα», Σκρίπ 8 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 1912 

(μετάφραση του Ν. Λεβίδη από το πρωτότυπο, Quelques mots sur la Grèce et l'ex- Roi 
Othon adressés à l'opinion publique du monde civilisé, Βρυξέλλες 1863). 

14. Λεβίδης, δ.π. 
15. η βιβλιογραφία πάνω στο φιλελευθερισμό είναι τεράστια. στο άρθρο αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν τα έξης έργα: Benjamin Constant, Principi di politica, Ρώμη «Riu
niti» 1970 (εισαγωγή - μετάφραση Umberto Cerroni)· Quido De Ruggiero, Storia del 
liberalismo europeo, Μιλάνο «Feltrineli» 1977 (α' έκδοση Μπάρι «Laterza» 1925)· Ha
rold Laski, The Rise of European Liberalism, Λονδίνο 1936· Umberto Cerroni, Πολιτική 
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Οι ρίζες του βρίσκονται στις συγκρούσεις ανάμεσα στην αριστοκρα
τία και τη μοναρχία για τη δημιουργία του εθνικού κράτους, στην κριτική 
των αντιπροσωπευτικών σωμάτων, στην πάλη για την κατοχύρωση και τη 
διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών και την παγιοποίηση των συνταγμα
τικών κανόνων, στην κυριαρχία του κοινοβουλίου. Ενσωματώνει το πνεύμα 
του προτεσταντισμού, τις αρχές του φυσικού δικαίου, της φιλοσοφίας του 
εμπειρισμού και του ρασιοναλισμού, τίς αρχές του διαφωτισμού και των 
επαναστάσεων του 17ου και κυρίως του 18ου αιώνα. Στηρίζεται στην αρχή 
της αυτορρύθμισης της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, αρχή που με τη σειρά της απορρέει από την ανάπτυξη της 
καπιταλιστικής αγοράς. 

Στο φιλελευθερισμό η αστική τάξη, ιδιαίτερα τον περασμένο αιώνα, 
βρήκε μια κοσμοαντίληψη και μια γλώσσα για να διατυπώνει και να 
νομιμοποιεί τα αιτήματα και τα συμφέροντα της τόσο προς την πλευ
ρά της αριστοκρατίας όσο και απέναντι στο προλεταριάτο. Δεν υπήρξε 
όμως ένα κλειστό σύστημα ιδεών άλλα επαναπροσδιοριζόταν συνεχώς και 
ανέπτυξε ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά. 

Η ελληνική σκέψη γνώρισε το φιλελευθερισμό την εποχή του διαφω
τισμού και της γαλλικής επανάστασης. στη γλώσσα του φιλελευθερισμού 
διατυπώθηκαν τα αιτήματα και οι επιδιώξεις της επανάστασης. οι βασι
κές αρχές του διέπουν τα πρώτα ελληνικά συντάγματα και την οργάνωση 
του κράτους.16 

Η τελική όμως επικράτηση της παραδοσιακής άρχουσας τάξης στον 
εσωτερικό αγώνα, η αδυναμία της αστικής τάξης και ο αποκλεισμός των 
κύριων εμπορικών κέντρων εξω από το ανεξάρτητο κράτος, το διεθνές 
κλίμα της παλινόρθωσης, όλοι αυτοί οι παράγοντες επέφεραν την ήττα 
του φιλελευθερισμού. 

Η οθωνική εποχή κυριαρχήθηκε από την πολιτική και το πνεύμα του 
αντιφιλελευθερισμού και του αντιδιαφωτισμού που αγκάλιασε όλη την 
κοινωνία. Στο κλίμα αυτό συνέβαλαν η έξαρση του θρησκευτικού φρονήμα
τος, η προβολή ενός ρωμαντικού και μυστικιστικού εθνικισμού, η καλ
λιέργεια μιας πατερναλιστικής αντίληψης της βασιλείας. Ο Κριμαϊκός πόλε
μος έφερε τον παροξυσμό, το ξέσπασμα και τη δραματική ήττα της πο
λιτικής και των προσανατολισμών αυτών και ανέτρεψε τα ιδεολογικά θεμέ
λια της μοναρχίας. 

Σκέψη, Αθήνα «Παπαζήσης», Εισαγωγή, τ. Α ' , σ. 23-96· Giuseppe Talamo (έπιμ. 
έκδ.), Antologia degli scritti politici dei liberali italiani, Μπολόνια «Il Mulino» 1962. 

16. Για την ιστορία του ελληνικού φιλελευθερισμού το 18ο και αρχές του 19ου 
αι. συμβουλεύτηκα την αδημοσίευτη διατριβή του Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Tradition, 
Enlightenment and Revolution : Ideological change in eighteenth and nineteenth century 
Greece, Harvard Univ., Cambridge Massachusetts, 1978, τον όποιο και ευχαριστώ θερμά. 
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Μετά το τέλος του πολέμου αρχίζει η επανεμφάνιση του φιλελευθε
ρισμού. Άλλωστε ό Κριμαϊκός και, μετά το τέλος του, η συνθήκη του Πα
ρισιού του 1856 δημιουργούν τους όρους μιας οικονομικής αναζωογόνη
σης που περιλαμβάνει την ισχυροποίηση της αστικής τάξης στην Ελλάδα 
και την Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Την ίδια εποχή, παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, 
μπορούμε να διαπιστώσουμε μια γενικότερη έφοδο της αστικής τάξης να 
διαρρυθμίσει τις σχέσεις της με τις παραδοσιακές δυνάμεις και να προωθή
σει τις θέσεις της στην Κωνσταντινούπολη, στη Χίο, στις παροικίες της 
Αλεξάνδρειας και του Καΐρου καθώς επίσης και, σε άλλα πλαίσια, στα 
'Ιόνια νησιά.17 

Οι κινήσεις αυτές εγγράφονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων 
που περιλαμβάνει τους πολέμους της ιταλικής ενοποίησης, την πολωνική 
εξέγερση του 1863, τις εθνικές κινήσεις στην Ουγγαρία, την ενοποίηση των 
παραδουνάβιων Ηγεμονιών, την κατάργηση της δουλοπαροικίας στη Ρω
σία, τον αμερικάνικο εμφύλιο πόλεμο, την ισχυροποίηση της αντιπολί
τευσης στη γαλλική εθνοσυνέλευση και τη νίκη των φιλελευθέρων στις 
εκλογές για το πρωσικό κοινοβούλιο. 

Ιδιαίτερα η ιταλική ενοποίηση έδωσε στους φιλελευθέρους μια ισχυρή 
ώθηση προσφέροντας τη συναισθηματική ατμόσφαιρα των αγώνων τους 
και δίνοντας το μέτρο της σύγκρισης του φιλελεύθερου Piemonte με το 
Ελληνικό βασίλειο.18 

Παράλληλα η άρθογραφία στον τύπο, η πολιτική ρητορεία, οι μαρ
τυρίες των ίδιων των φιλελευθέρων και οι κρίσεις των αντιπάλων τους 
φανερώνουν την ισχυρή επίδραση των φιλελευθέρων αλλά και των δημο
κρατικών ιδεών της γαλλικής επανάστασης του 1789 και του 1848 στη 
διαμόρφωση των ιδεών της γενιάς αυτής. Ό Καρολίδης γράφει οτι η ιστο
ρία της γαλλικής επανάστασης του Mignet είχε γίνει «ευαγγέλιον των πολιτι
κολογούντων ρητόρων» και κατηγορούσε το Σαρίπολο ότι είχε ματατρέψει το 
βήμα της εθνοσυνέλευσης σε έδρα διδασκαλίας της γαλλικής επανάστα
σης.19 Ό Οδυσσέας Ιάλεμος, στο αυτοβιογραφικό άρθρο με το χαρα
κτηριστικό τίτλο Ο Κρόμβελ του Βίκτωρος Ουγκώ και η το 1858 εικοσι
πενταετηρίς του Όθωνος γράφει ότι η μελέτη των έργων των Lamartine, 

17. Σβορωνος, ο.π., σ. 94. 
18. Ο Αναστάσιος Γούδας, Υπόμνημα περί Ελλάδος, Ζάκυνθος 1862 σ. 22, 

28 γράφει: «Μια απλή και ταχεία σύγκρισις της συγχρόνου Ελλάδος προς την Ιταλίαν 
καθιστά προφανή την Ιδέαν του κινδύνου τον Όθωνος». Για τις σχέσεις ανάμεσα στην 
Ελλάδα και την Ιταλία σ' αυτή την περίοδο ετοιμάζω μονογραφία. 

19. Π. Καρολίδης, ο.π., σ. 71. Για τη σημασία της ιστορίας του Μινιέ βλ. Κ. Θ. 
Δημαράς, «Γαλλική επανάσταση», Τα Βήμα 4.5.79. 
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Lamennais, Mignet, Michelet, Luis Blanc, Mazzini, Macaulay έθρεψαν Ιδεο
λογικά τη γενιά του.20 Ανάλογες μαρτυρίες έχουμε από το Νικόλαο Δρα
γούμη που κρίνει από το αντίπαλο στρατόπεδο.21 Ακόμη και ό όρος σύστημα 
χρησιμοποιούνταν με την άντιδυναστική σημασία που του απέδιδαν οι 
γάλλοι δημοκρατικοί την εποχή της βασιλείας του Louis Philippe μετά 
τά 1830.22 

Το ιδεολογικό στερέωμα της γενιάς του 1860 προσδιόρισε το ιδεολο
γικό περιεχόμενο της επανάστασης του 1862. 

Η ομάδα των φιλελευθέρων είχε συνείδηση της διαφοράς της από τίς 
παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις και θεωρούσε την επανάσταση έργο της. 
η εφημερίδα Το Μέλλον της Ανατολής έγραφε ότι «η επανάστασις της 
11ης Όκτωμβρίου διαφέρει πολύ από την 3ης Σεπτεμβρίου. Εκείνη ήτο πολι
τική, εις ην ελαβον την πρωτοβουλίαν τά κόμματα, ενώ αντη είναι κοινωνική 
εις ην ελαβεν την πρωτοβουλίαν ό λαός δια των δύο κυρίων οργάνων της ζωής 
και της διανοίας του, της στρατιωτικής και πολιτικής νεολαίας».23 

Οι φιλελεύθεροι αποτέλεσαν κυρίως την εξωκοινοβουλευτική αντιπο
λίτευση, το φορέα των λαϊκών εκδηλώσεων, των στρατιωτικών συνωμο
σιών και των εξεγέρσεων της άνοιξης του 1862. Δεν δίσταζαν να θέτουν 
ανοιχτά το στόχο της εκθρόνισης.24 Τά διαθέσιμα στοιχεία που προκύ
πτουν για τά άτομα που κατηγορήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις 
διαδηλώσεις του Μαΐου - Ιουνίου 1859 και στη συνωμοσία του Μαΐου του 

20. Οδυσσεύς Ιάλεμος, «Ο Κρόμβελ του Βίκτωρος Ουγκώ και η το 1858 είκο
σιπενταετηρίς του Όθωνος», Ημερολόγιον Κ. Σκόκου, 1887, σ. 120-125. 

21. Ν. Δραγούμης, 'Αναμνήσεις, τ. Β', σ. 219. 
22. Έκθεση του πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα Terenzio Mamiani, 18.9.1862. 

Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE), 793, 155. Ό Mamiani είχε 
ζήσει στη Γαλλία ως εξόριστος μετά την ήττα της επανάστασης του 1830 στην πατρί
δα του. 

23. Το Μέλλον της Ανατολής, 7.11.1862. Το Μέλλον της Ανατολής ήταν η εφη
μερίδα που εξέδιδε ο Όδ. Ίάλεμος μαζί με άλλους νεαρούς διανοούμενους οι όποιοι, 
αργότερα, έγιναν μέλη του Ρ.Φ. η ομάδα αυτή προήλθε μέσα από μια διαδικασία πολυ
διασπάσεων από μια αρχική που εξέδιδε Το Μέλλον της Πατρίδος, από τίς 4.11.1859 
ως την απαγόρευση του στις 20.5.1861. Τόν Ιούνιο του ίδιου χρόνου εκδόθηκαν δυο εφη
μερίδες με τόν ίδιο τίτλο. τη μια (φ. της 20.6.1861) εξέδωσε ό Γ. Ματζούνης και την άλλη 
(φ. της 23.6.1861) ό Άναστ. Βιτάλης. Ένα μήνα αργότερα (6.7.1861) εκδόθηκε Το Μέλ
λον της Ελλάδος, ως τίς 6.9.1861 που απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του μετά τη από
πειρα του Άρ. Δόσιου εναντίον της Αμαλίας. Μετά ένα χρόνο, στις 7.7.1862, επανεκ
δόθηκε το Το Μέλλον της 'Ελλάδος, ένώ στις 26.7.1862 Το Μέλλον της Ανατολής. η 
εφημερίδα εξέφραζε τις απόψεις του συλλόγου. (Στο έξης Μ.Α.). 

24. Αλέξανδρος Βυζάντιος, «Έκθεσις των έν Ελλάδι συμβάντων από Ιουνίου 
1862 άχρις Ιουνίου 1865», έφημ. Νέον Άστυ 30.1.1903. 
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1861 δίνουν την έξης, ενδεικτική βέβαια, εικόνα: 

από άποψη ηλικίας 13 ήσαν κάτω των 20 ετών, 
21 » 20-25 » 
8 » 26 - 30 » 
7 » 31-35 » 

και 8 πάνω από 36 » 

από επαγγελματική άποψη 12 ήσαν στρατιωτικοί (8 κατώτεροι και 4 ανώ
τεροι αξιωματικοί), 3 δικηγόροι, 2 δημοσιογράφοι, 10 υπάλληλοι, 10 φοι
τητές, 15 μαθητές, 2 κτηματίες και 5 διαφόρων επαγγελμάτων.25 

Μετά την εξέγερση της 10 Οκτωβρίου διαμορφώθηκε ανάμεσα στις 
δύο ομάδες μια λεπτή ισορροπία στην οποία οι μηχανισμοί της εξουσίας 
πέρασαν στον έλεγχο των παραδοσιακών πολιτικών που σχημάτισαν κυ
βέρνηση, αλλά οι φιλελεύθεροι επέβαλαν τίς απόψεις τους για τίς θεσμι
κές αλλαγές και κράτησαν το βασικό δικαίωμα να οργανώσουν την εθνο
φυλακή.28 Ό Δεληγιώργης γράφει ότι ήταν ανυποχώρητος στο αίτημα 
αυτό. ((της Επαναστάσεως η φύλαξις έπρεπε να είναι μέχρις άποπερατώσεως 
αυτής εμπιστευμένη εις τους εργασθέντας και κινήσαντες αυτήν, διότι μύριοι 
κίνδυνοι την ήπείλουν ό ξένος χρυσός, η ξένη πολιτική, τα εντόπια συμφέ
ροντα».2"7 

Η εθνοφυλακή στάθηκε έρεισμα των φιλελευθέρων. η συγκρότηση 
της ήταν ένα από τα κεντρικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. η αντίθεση 
του Όθωνα θεωρήθηκε σαν μια από τίς αιτίες της πτώσης του.28 

Το αίτημα της εθνοφυλακής αποτελούσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στον εθνικισμό και το φιλελευθερισμό. Το εθνικό ζήτημα συγκεκριμενο
ποιούνταν σε μια διεκδίκηση στα πλαίσια της εσωτερικής πολιτικής. Ταυ
τόχρονα η εθνοφυλακή, ως εξοπλισμός του έθνους, θεωρούνταν εγγύηση 
των δικαιωμάτων του λαού απέναντι στις αυθαιρεσίες της μοναρχίας. 

Η δημιουργία της, την επομένη της επανάστασης, από τους πολίτες 
που πήραν μέρος σ' αυτήν, αποτελούσε θεσμό με επαναστατική προέλευση 
και λαϊκή συγκρότηση, με καθήκον την περιφρούρηση της επανάστασης 
και την τήρηση της δημόσιας τάξης. η οργάνωση της ήταν δημοκρα

25. Δικαστικά βουλεύματα 328 (σκιαδικα) και 768 (συνωμοσία 1861), Γ.Α.Κ., Αρ
χείο Βλαχογιάννη, κυτίο 48. 

26. Π. Καρολίδης, δ.π., σ. 333, 367 Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, Πολιτικά ημε
ρολόγια. Πολιτικαί σημειώσεις. Πολιτικοί Έπιστολαί. Μέρος πρώτον, 1869-1862, Αθή
να 1896, σ. 74, 76. 

27. Έπ . Δεληγιώργης, δ.π. 223. 
28. Απόψεις που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση του Ρήγα Φερραίου για την πα

ραίτηση του Κορωναίου από την αρχηγία της Εθνοφυλακής, Μ.Α., 16.12.1862. 
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τική. Τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς τους έξέλεγαν οι πο
λίτες.29 

Από την αρχή επομένως η εθνοφυλακή αποτελούσε αντίπαλο της 
κυβέρνησης. Ο Πάνος Κορωναίος, ο αρχηγός της, αναφέρει οτι η κυβέρ
νηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη σύσταση της. Έφερνε 
αντιρρήσεις στον κανονισμό της και δεν της χορηγούσε όπλα και άλλο 
στρατιωτικό υλικό. η εθνοφυλακή έγινε χάρη στη βοήθεια των κατοί
κων της πρωτεύουσας και στα όπλα που πρόσφεραν οι ομογενείς.30 

Το Δεκέμβριο η κυβέρνηση ανάγκασε τον αρχηγό της εθνοφυλακής 
σε παραίτηση και κατάργησε τη θέση του. στη σύγκρουση πεδινών - ορει
νών το Φεβρουάριο του 1863 η εθνοφυλακή έμεινε ουδέτερη και αργότερα 
υποστήριξε τούς ορεινούς. η εθνοφυλακή δεν μπόρεσε να παίξει ενεργό 
πολιτικό ρόλο. Της έλειπε μια εναλλακτική πολιτική προοπτική. οι φιλε
λεύθεροι δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν μια ηγεσία με συγκεκριμένη πο
λιτική κατεύθυνση, και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της. η πο
λιτική δραστηριότητα φιλελευθέρων και εθνοφυλακής δεν διασταυρώθηκε 
παρά το γεγονός ότι πολλοί συμμετείχαν ταυτόχρονα και στους δύο σχημα
τισμούς. 

Η επανάσταση είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αναδιοργά
νωσης του κρατικού μηχανισμού. η λύση ήταν αλληλένδετη με την αντί
ληψη που είχε κάθε ομάδα για την επανάσταση. 

Την επομένη της εξέγερσης, στις 12 Οκτωβρίου, ό αρχηγός της προ
σωρινής κυβέρνησης Δημήτριος Βούλγαρης δήλωσε μπροστά σε λαϊκή 
συγκέντρωση οτι η επανάσταση είχε ήδη λήξει και ότι εγκαθιδρύθηκε νέα 
τάξη πραγμάτων. Καλούσε το λαό να καταθέσει τα όπλα γιατί η αποστολή 
του είχε λήξει.31 

Αντίθετα οι φιλελεύθεροι πίστευαν πώς η επανάσταση, οχι μόνο δεν 

29. Διαφορετική ήταν η κατάσταση στη Δυτική Στερεά. Εκεί έλεγχε την κατά
σταση ό Θοδωράκης Γρίβας. Βρισκόταν σε αντίθεση τόσο με την κυβέρνηση όσο και 
με τις διοικητικές επιτροπές των πόλεων. Ζητούσε να συγκροτηθεί η εθνοφυλακή μόνο 
από τούς εΰπορωτέρους και να εγκρίνει ό ίδιος τούς αξιωματικούς της. 

30. Π. Κορωναίος, ο.π., σ.8, έφημ. Εθνοψύλαξ, 26.11.1862. Έκθεση για τη συγκρό
τηση και τη δράση της εθνοφυλακής έκανε ό Θερασύβουλος Ζαΐμης στην κ θ ' συνεδρί
αση της συνέλευσης (21.1.1863). Δημοσιεύτηκε από τον Κ. Βοβολίνη, Μέγα Ελληνικό 
Βιογραφικό Λεξικό, τ. Δ ' , 'Αθήνα 1961, σ. 85. 

31. Μ.Α., έκτακτο παράρτημα 13.10.1862. Ό Βούλγαρης είπε: «Αι εύχαί και οι 
πόθοι του Έθνους εξεπληρώθηααν, η εθνική κυριαρχία ανέστη! Λαός και Στρατός εις εν 
ένωθέντες εν μια στιγμή άνεδείχθησαν άξιοι του μεγάλου μέλλοντος των. η πρώην καθε
στώσα τάξις επεαεν ανεπιστρεπτί, και νέα τάξις διεδέχθη αυτήν (. . .) καθήκον εχομεν 
8οον τάχος να συγκαλέσωμεν Έθνικήν Συνέλευσιν, δια να σκεψθή περί της νέας Συντα
γματικής Μοναρχίας. η Πατρίς σας εδωκεν τα όπλα προς ανάκτησιν των δικαίων σας· 
λοιπόν δεν είναι πλέον ανάγκη να φέρητε αυτά εις χείρας, θα κάμετε χρήσιν αυτών, τότε 
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είχε λήξει, άλλα αντίθετα βρισκόταν στην αρχή της και ότι δεν θα έπρεπε 
να περιοριστεί μόνο στις θεσμικές αλλαγές, άλλα να επεκταθεί και στους 
θεσμούς και τις λειτουργίες που αποτελούσαν το υπόβαθρο του πολιτεύ
ματος. 

Η δυνατότητα όμως να πραγματοποιήσουν τις αντιλήψεις τους εξαρ
τώνταν από τη δύναμη που θα συγκέντρωναν στην εθνοσυνέλευση. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που αποφάσισαν να ιδρύσουν τον πολιτικό σύλλογο 
Ρήγα Φερραϊο. 

Ό σύλλογος, στη διακήρυξη του στις 10.11.1862, υποστήριζε ότι «η 
επανάστασις δεν ετελείωσε διότι σκοπός αυτής τελικός δεν ήτο η εκθρόνηαις 
τον Όθωνος μόνη, αλλ' η ανάπλασις της κοινωνίας και η θεμελίωσις νέας 
πολιτικής τάξεως (. . . ) η Εθνοσυνέλευσις προωρισμενη να γίνη η εστία τον 
επαναστατικού πνεύματος τον έθνους προς ανάπλασιν και άναδιοργάνωσιν αυ
τόν, πρέπει να συγκεντρώνη άγνάς και αμόλυντους τάς εθνικάς ιδέας δι' απο
στολής αντιπροσώπων αναμφισβήτητου αρετής και φιλοπατρίας.λ)32 

Το Μέλλον της Ανατολής υποστήριζε πως ((Αν τα δύο ταύτα στοι
χεία (ενν. τη στρατιωτική και πολιτική νεολαία) δεν εισέλθωσιν είς την 
εθνοσυνέλευσιν, η επανάστασις θα αποτύχη, θα καθαιρεθή του Όθωνος η δυνα
στεία, αλλά δεν θα αναμορφωθή η ελληνική κοινωνία, θα αλλάξωμεν αυθέντην 
τον όποιον μας έπέβαλον οι ξένοι». οι φιλελεύθεροι αντιπρόσωποι, «θα πρέπει 
να αντιπροσωπεύουν εν αυτή και την κοινωνικήν έπανάστασιν και την εσωτε
ρικήν εθνικήν αναμόρφωσιν)).33 

Παράλληλα με το Ρήγα Φερραϊο την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν και 
άλλοι σύλλογοι, άλλα με πολύ μικρή απήχηση και δραστηριότητα. Ήσαν 
οι σύλλογοι Έθνικόν Φρόνημα με πρόεδρο τον Αναστάσιο Γούδα34, 
Κοινή Γνώμη και Ελληνικός Σύλλογος Ιερός Αγών με πρόεδρο τον Κων. 
Κανάρη και προσωρινό γραμματέα το Σοφοκλή Καρύδη. Ό Ιερός Αγών 
εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 1863. Ένα μήνα αργότερα ό πρόεδρος του 
ακολούθησε τους ορεινούς και ό γραμματέας, που υπήρξε και μέλος του 
Ρ.Φ., τους πεδινούς.35 Ό σύλλογος όμως που συγκέντρωσε τους περισσό
τερους φιλελεύθερους, ((το άνθος της επαναστατικής νεολαίας))36 και έ
δειξε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα ήταν ό Ρήγας Φερραϊος. 

Ιδρύθηκε το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Στο πρώτο άρθρο του 

μόνον, όταν η Πατρίς λάβη ανάγκην, όταν, λέγομεν, ηχήση η σάλπιγξ, προς υπεράσπισιν 
της Πατρίδος». 

32. Μ.Α., 10.11.1862. 
33. Μ.Α., 7.11.1862. 
34. Εθνοφύλαξ, 12.11.1862. 
35. Εθνοφύλαξ, 3.1.1863. 
36. Ά λ . Βυζάντιος, Νέον Άστυ, 31.1.1903. 
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καταστατικού του ορίζεται ως σκοπός του να παρακολουθεί τάς διαφόρους 
της επαναστάσεως φάσεις και να επενεργεί «όσον το επ αντω εις τε την 
κυβέρνησιν και την κοινήν γνώμην». 

Στην ιδρυτική του διακήρυξη τονίζεται ότι η ανάγκη που γέννησε το 
Ρ.Φ. είναι η περιφρούρηση της επανάστασης από τους εχθρούς και τους 
υπονομευτές της, και η πραγματοποίηση των άρχων της. Θεωρούσε πώς 
αν το καθήκον αυτό ήταν αυτονόητο για κάθε πολίτη, ήταν επιβεβλημένο 
σε όσους αγωνίστηκαν για την ανατροπή της δυναστείας.38 

Ο σύλλογος επεδίωκε επίσης να αποδείξει με τη δραστηριότητα του 
οτι οι αρχές της επανάστασης δεν θα έπρεπε να περιοριστούν στην ανα
τροπή της δυναστείας άλλα να επεκταθούν στην αναδιοργάνωση των θε
σμών και της πολιτικής ζωής. Στο ζήτημα της στάσης του συλλόγου απέ
ναντι στην κυβέρνηση διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις. η πρώτη υποστή
ριζε πώς θα έπρεπε να επιδιωχθεί η ανατροπή της επειδή η σύνθεση της δεν 
εξέφραζε την επανάσταση. η δεύτερη ότι ό σύλλογος δεν θα έπρεπε να 
ασχολείται με την καθημερινή πολιτική, αλλά να συζητά τις συνταγματικές 
και πολιτικές αρχές που θα καθιέρωνε η εθνοσυνέλευση. Η τρίτη, που 
επικράτησε, υποστήριζε οτι θα έπρεπε να δώσουν κριτική υποστήριξη 
στην κυβέρνηση, ως τις εκλογές για την εθνοσυνέλευση, εφ' όσον δεν 
εκτρέπεται των επαναστατικών αρχών.39 Ό σύλλογος ήταν αποφασιστικά 
αντίθετος με όλους όσους προσπαθούσαν να πετύχουν προσωπικά οφέλη 
από την κυβέρνηση καθώς και με εκείνους που για παρόμοιους λόγους 
επιζητούσαν κυβερνητικές αλλαγές. Φοβόταν ενδεχόμενη αποσταθερο
ποίηση που θα ανέκοπτε η θα καθυστερούσε την πορεία προς την εθνοσυ
νέλευση. 

Παράλληλα θεωρούσε πώς θα ήταν ανεπαρκείς οι συνταγματικοί θε
σμοί αν δεν υπήρχε μια ευρύτερη φιλελεύθερη κουλτούρα. Αν δηλαδή δεν 
λειτουργούσαν πολιτικές οργανώσεις, δεν γίνονταν δημόσιες συζητήσεις 
και πολιτικές συγκεντρώσεις, αν δεν κυριαρχούσε πνεύμα ανεκτικότητας 
και σεβασμού της διαφορετικής γνώμης ώστε η πολιτική διαφωνία να μην 
ποινικοποιεΐται, να μη θεωρείται δηλαδή ύβρις και επιβουλή, σφετερι
σμός της κυβερνητικής εξουσίας. Αποσκοπούσε στη διάδοση μιας πολι
τικής παιδείας ανάμεσα στους πολίτες, στην ενθάρρυνση της οργάνωσης 
τους σύμφωνα με τις πολιτικές τους ιδέες και στη δημιουργία με την ίδια 
την ύπαρξη και τη λειτουργία του, ενός προηγούμενου απέναντι στην ε
ξουσία. 

37. Μ.Α., 17.11.1862. 
38. Μ.Α., 25.10.1862, βλ. παρακάτω, παράρτημα II, όπου δημοσιεύεται η ιδρυτική 

διακήρυξη του συλλόγου. 
39. Μ.Α., 6.11.1862. 
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Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο σύλλογος ιδρύθηκε ως μια κλει
στή λέσχη αγωνιστών, προσδιορίζοντας εκ των προτέρων τον αριθμό των 
μελών του στα 150. Καθόρισε ως τη βασικότερη δραστηριότητα του τίς 
συνεδριάσεις της ολομέλειας του. Γιά να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα 
του μέλους θα έπρεπε να προταθεί από 10 παλαιότερα μέλη, και να εγκριθεί 
η υποψηφιότητα του μετά ψηφοφορία της ολομέλειας. Προβλεπόταν ότι 
μπορούσε να δοθεί ό τίτλος του επιτίμου μέλους σε πρόσωπα που προσέφε
ραν σημαντικές υπηρεσίες στην επανάσταση. Τα μέλη είχαν την υπο
χρέωση να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συλλόγου και να πληρώ
νουν μηνιαία εισφορά. Έξέλεγαν προεδρείο με θητεία ενός μηνός και με 
αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθύνει τίς συζητήσεις άλλα χωρίς να 
παίρνει μέρος σ' αυτές. Τά περισσότερα άρθρα του καταστατικού όριζαν 
λεπτομερώς τίς διαδικασίες των συζητήσεων. Γιά τά ζητήματα που ό σύλ
λογος ήθελε να προβάλει στην κυβέρνηση, έξέλεγε επιτροπές οι όποιες, άφοϋ 
διαπραγματεύονταν με τους αρμόδιους υπουργούς, έπρεπε να λογοδοτήσουν 
στην ολομέλεια. Αν ό σύλλογος θεωρούσε ότι κάποιο ζήτημα είχε εξαι
ρετική σπουδαιότητα μπορούσε να παρασταθεί στην κυβέρνηση ό ίδιος, 
ως σώμα. 

Ως μέλη του πρώτου προεδρείου εκλέχθηκαν ό Γεώργιος Πετμεζας, 
πρόεδρος, οι Δημήτριος Βουδούρης και Ιωάννης Ζυμβρακάκης, αντιπρό
εδροι, οι Αριστείδης Δόσιος και Νικόλαος Περόγλου γραμματείς, και ό 
Νικόλαος Νάκης έφορος.40 

Το καταστατικό και η λειτουργία του συλλόγου χαρακτηρίζονται από 
πνεύμα «ελιτισμού». Θα περιμέναμε οτι γιά να εναρμονισθεί με το σκοπό 
της ίδρυσης του θα επεδίωκε να διευρύνει τίς γραμμές του και την επιρροή 
του. η έλλειψη ανάλογου προσανατολισμού έκανε τίς συζητήσεις κύρια 
δραστηριότητα του. Έτσι απουσιάζει μια ιεραρχημένη δομή ικανή να 
εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της δράσης του. Στο σύλλογο δεν 
αναδεικνύεται καμιά ηγετική ομάδα. Αντίθετα ό θεσμός των προσωρινών 
προεδρείων και οι περιορισμένες αρμοδιότητες τους, η υποχρέωση λογοδο
σίας των απεσταλμένων του στην ολομέλεια αμέσως μετά από κάθε απο
στολή, δείχνει μια βαθειά δυσπιστία σ' οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό όρ
γανο. Αποκαλύπτει οτι η βάση της πολιτικής συμφωνίας ήταν πάρα πολύ 
στενή και οτι η απόκλιση των απόψεων των μελών πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό 
άλλωστε αποδείχτηκε στη συνέχεια. 

Η έλλειψη δυνατότητας αποτελεσματικής δράσης περιόρισε την επί
δραση του συλλόγου στις πολιτικές εξελίξεις. οι μεγάλες αποκλίσεις στο 
εσωτερικό του οδήγησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στη διάλυση του 

40. Εθνοφύλαξ, 29.10.1862. 
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και την ένταξη των μελών του σ' όλες τις αποχρώσεις του πολιτικοΰ φά
σματος. 

Τα σχόλια αυτά στο καταστατικό του συλλόγου γίνονται, βέβαια, με 
τη σημερινή εμπειρία του μοντέρνου πολιτικού κόμματος, που αποτελείται 
από ένα οργανωτικό μηχανισμό σε εθνική κλίμακα και από ένα πολιτικό 
πρόγραμμα διαρθρωμένο έτσι ώστε να αγκαλιάζει ολη την κοινωνία. Πρέ
πει να πάρουμε υπόψη μας όμως οτι οΐ συνηθισμένες μορφές των πολιτικών 
σχηματισμών του περασμένου αίώνα ήσαν του τύπου των αγγλικών εκλο
γικών επιτροπών, των γαλλικών επαναστατικών clubs η των άμορφων πο
λιτικών «μερίδων» γύρω από χαρισματικούς ηγέτες. Άλλωστε ο φιλελευ
θερισμός θεώρησε, αρχικά, εχθρικές στην ελευθερία τις πολιτικές ενώ
σεις (νόμος Le Chapelier, 1791) και αργότερα προσδιόρισε τη φυσιογνωμία 
τους με το ισχυρό πνεύμα ατομικισμού που τον διακρίνει.41 

Τα μέλη του συλλόγου όπως προκύπτει από τον κατάλογο που δημο-
σίεψε σε παράρτημα Το Μέλλον της Ανατολής στίς 16.12.1862 ήσαν 143. 

Σύμφωνα με τά στοιχεία για την ηλικία τους το επάγγελμα και την πο
λιτική τους δραστηριότητα προκύπτει η έξης εικόνα. 

Εξακριβώθηκε η ηλικία 67 μελών τά όποια κατανέμονται ως έξης: 
Κάτω των 20 ετών είναι 4 

21 - 30 » » 42 
31-40 » » 13 
41 - 50 » » 5 

πάνω από 51 » » 3 
(Οι ανθυπολοχαγοί και οι υπολοχαγοί των οποίων δεν ήταν γνωστός 

ο χρόνος γέννησης υπολογίστηκαν στην κλίμακα των 21 έως 30 ετών. 
δεν εντάχθηκαν όμως στη χρονολογική κλίμακα οι φοιτητές με άγνωστο 
χρόνο γέννησης.) 

Από άποψη επαγγελματικής απασχόλησης εξακριβώθηκε το επάγ
γελμα 100 μελών. Στρατιωτικοί είναι 40, κατώτεροι αξιωματικοί 31, ανώ
τεροι 3, στρατιωτικοί γιατροί 2, εκτός στρατεύματος 4. Αστυνομικοί είναι 
5, δικηγόροι 11, δικαστικοί 5, δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους συμπε
ριλαμβάνονται και ανώτεροι άξιωματοΰχοι 8, εκπαιδευτικοί 3, καθηγητές 
πανεπιστημίου 6, έμποροι 2, κτηματίες και εισοδηματίες 4, διαφόρων επαγ
γελμάτων 3. Τέλος δημοσιογράφοι 8, αν και ως αντιπολιτευόμενοι δημο
σιογραφούν ερασιτεχνικά πολλοί. Τέλος ως φοιτητές και μαθητές αν και 
πολλοί περισσότεροι δηλώνονται 4. 

Από την άποψη της προηγούμενης πολιτικής δράσης μπορούσε να 
διακρίνουμε δυό βασικές κατηγορίες. η πρώτη αποτελείται από όσους 

41. Βλ. Umberto Cerroni, Teoria del partito politico, Ρώμη «Riuniti» 1979, σ. 11-38. 
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είχαν αξιοσημείωτη πολιτική δραστηριότητα κατά την οθωνική περίοδο 
και ιδιαίτερα από τα μέλη που συμμετείχαν στην κοινοβουλευτική αντιπο
λίτευση μετά το 1859. 

από αυτούς, τρεις, οι Δημήτριος Βουδούρης, Κωνσταντίνος Κων
στάκης και Ασημάκης Χαραλάμπης συμμετείχαν στη βουλή του 1859. 
Δύο, οι Ιωάννης Κατσάκος και Ιωάννης Μεσσηνέζης συμμετείχαν στη 
βουλή του 1861. 

Ο Νικόλαος Σαρίπολος, 45 ετών, καθηγητής του συνταγματικού δι
καίου, πρώην γραμματέας του Ιωάννη Κωλέττη, υπήρξε νομικός σύμβουλος 
του υπουργείου εσωτερικών στά 1854 και εισηγητής του συντάγματος του 
1864. Ο Διομήδης Κυριάκος, 51 ετών, καθηγητής της νομικής, είχε δια
τελέσει βουλευτής Σπετσών και παλαιό μέλος του κόμματος του Αλέξαν
δρου Μαυροκορδάτου. Ό Κωνσταντίνος Δόσιος, 52 ετών, ήταν επιφανής 
νομικός και συνέβαλε στη διαμόρφωση της νομοθεσίας στα πρώτα χρόνια 
της βασιλείας. Πήρε μέρος στην εθνοσυνέλευση του 1843. Στα 1854 εξέ
δωσε ανώνυμα το φυλλάδιο Ελληνισμός η Ρωσσισμός. η άντιρωσική πολι
τική υπήρξε βασικό στοιχείο στη στρατηγική του ελληνικού, όπως και γενι
κότερα του εύρωπαϊκού φιλελευθερισμού. Έκτος από το Σαρίπολο, δεσμούς 
με τον Κωλέττη είχαν επίσης οι Κωνσταντίνος Βουτσάκης και Γεώργιος 
Παράσχος. Ό Βουτσάκης, 43 ετών, καθηγητής της Ιατρικής στο Πανεπι
στήμιο, ήταν ανεψιός του Κωλέττη. Ό Γεώργιος Παράσχος, 40 ετών, φι
λόλογος και δημοσιογράφος, μαζί με τον αδελφό του ποιητή Αχιλλέα 
Παράσχο, που άνηκε επίσης στο Ρ.Φ., είχαν φυλακισθεί για τη δημοσιο
γραφική τους δράση εναντίον του 'Οθωνα. Μέλος του συλλόγου ήταν επί
σης ό ποιητής Παναγιώτης Συνοδινός, 26 ετών. Στα 1859 καταδικάστηκε 
και φυλακίστηκε με την κατηγορία προσβολής της θρησκείας. η καταδίκη 
του εντασσόταν μέσα στά πλαίσια της κρατικής πολιτικής υποστήριξης του 
θρησκευτικού πνεύματος.43 

Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από αυτούς που φυλακίστηκαν, εξο
ρίστηκαν και γενικά καταδιώχτηκαν. Έξεκριβώθηκε η δραστηριότητα 50 
πολιτικών και στρατιωτικών. οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν στο Ρ.Φ. 
προήλθαν από τρεις κατηγορίες α) απ' αυτούς που καταδιώχτηκαν μετά 
την αποκάλυψη της συνωμοσίας του 1861, β) απ' αυτούς που συμμετείχαν 
στην εξέγερση του Ναυπλίου, και γ) άπ' αυτούς που πήραν ενεργό μέρος 
στην εξέγερση της 10ης 'Οκτωβρίου. Αναλυτικότερα, 6 μέλη του Ρ.Φ. 
ήταν ανάμεσα στους 31 κατηγορουμένους για τά σκιαδικά, 14 ήσαν ανάμεσα 

42. Ανωνύμου (Κωνσταντίνου Δοσίου), Ελληνισμός η Ρωσσισμός; Ήτοι η μεταξύ 
Αγγλίας και Ρωασίας απόρρητος και εμπιστευτική διαπραγματεία περί του Ανατολικού 

Ζητήματος, Αθήνα 1854. 
43. Κιτρομηλίδης, ο.π., σ. 498. 
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στους 26 που κατηγορήθηκαν για τη συνωμοσία του Μαΐου 1861, 3 
καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στο αντικυβερνητικό συμπόσιο 
το Μάϊο του 1861 στο Ναύπλιο, και 3 βρίσκονταν ανάμεσα στα μέλη της 
επιτροπής που εξέδωσε τη διακήρυξη της εξέγερσης στο Ναύπλιο, το 
Φεβρουάριο του 1862. Επίσης 2 μέλη του Ρ.Φ. συμμετείχαν στη 10μελή 
έρανική επιτροπή υπέρ των Μαυροβουνιωτων και 5 στη 10μελή επιτροπή αλ
ληλεγγύης στους Πολωνούς. Ό Άλ. Δόσιος συμμετείχε ως εθελοντής στους 
πολέμους της ιταλικής ενοποίησης 1859-1860 και ό αδελφός του αποπει
ράθηκε να δολοφονήσει την Αμαλία το Σεπτέμβριο του 1861. 

Κανένα μέλος του Ρ.Φ. δεν συμμετείχε στην προσωρινή κυβέρνηση, 
άλλα 6 υπέγραψαν το ψήφισμα της έξωσης του Όθωνα. Αμέσως μετά την 
επανάσταση ο Ί . Παπαδιαμαντόπουλος διορίσθηκε φρούραρχος Αθήνας, 
ο Άν . Καλός διευθυντής αστυνομίας και ο Πάνος Κορωναίος αρχηγός της 
εθνοφυλακής. 

Αρχικά απασχόλησε το σύλλογο ό τρόπος με τον όποιο η προσωρινή 
κυβέρνηση επιχειρούσε την ανασυγκρότηση του κρατικού μηχανισμού με 
το διορισμό κομματικών της φίλων και τη δημιουργία κλίματος ακόρεστης 
θεσιθηρίας. «Εν εκ των μεγαλυτέρων κολνμάτων είς την πραγματοποίησιν 
και προαγωγήν της επαναστάσεως είναι η θύρα ην ήνοιξε η κυβέρνησις εις 
την ακορεστίαν των υπαλλήλων και των προσώπων δια των παύσεων και 
διορισμών». Ο Ρ.Φ. ζητούσε μέτρα γενικού χαρακτήρα: πρότεινε να παυ
θούν όλοι οι νομάρχες, οι έπαρχοι, οι δήμαρχοι, ολο το προσωπικό της 
αστυνομίας και όλοι οι εισαγγελείς. Να μη διοριστούν άλλοι στη θέση 
τους πριν την εθνοσυνέλευση και προσωρινά να τους αντικαταστήσουν οι 
υφιστάμενοι τους.44 Ιδιαίτερα, ό σύλλογος διαμαρτυρήθηκε γιά τον προ
βιβασμό του οθωνιστή προξένου Τεργέστης Γ. Κανέλλου45. 

Ένα από τα ζητήματα που προκάλεσαν διχογνωμίες ανάμεσα στο 
σύλλογο και την κυβέρνηση ήταν αν θα έπαιρναν μέρος στις εκλογές τά 
σωματεία των προσφύγων από τις αλύτρωτες περιοχές που ήταν εγκατε
στημένοι στο ελεύθερο κράτος μετά την επανάσταση του 1821.46 Ο σύλ
λογος μετά την πρώτη άρνηση της κυβέρνησης, την κατήγγειλε με προ
κήρυξη του και την κατηγόρησε ότι ήθελε να διαχωρίσει τους Έλληνες 
του ελεύθερου κράτους από τους αλύτρωτους αδελφούς τους. Πρότεινε 

44. Μ.Α., 17.11.1862. 
45. Εθνοφύλαξ, 17.11.1862. 
46. Τά μεγαλύτερα σωματεία ήταν τά έξης: των Θρακοβουλγάρων, των Σαμιω

τών, των Κασσίων, των Καρπαθίων, των Χίων, των Επτανησίων, των Ηπειρωτών, δυο 
σωματεία Κρητικών, των Ψαριανων, αυτών που κατάγονταν από την Άρτα, τον Ασπρο
πόταμο, τα Άγραφα. από τά σωματεία αυτά, τα δύο των Κρητικών, των Χίων και των 
Καρπαθίων στις εκλογές για την εθνοσυνέλευση εξέλεξαν μέλη του Ρ.Φ. 
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να συμμετάσχουν τα σωματεία στις εκλογές και να αποφασίσει η εθνοσυνέ
λευση αν θα δεχόταν τους αντιπροσώπους τους.47 η κυβέρνηση τελικά 
υποχώρησε. 

Ένα άλλο αίτημα του συλλόγου ήταν η μείωση του ορίου ηλικίας των 
εκλογέων. από το μέτρο αυτό ό σύλλογος θα είχε άμεσο όφελος γιατί 
στηριζόταν και εύρισκε απήχηση στη νεολαία. 

Τα δύο βασικά ζητήματα όμως που συγκέντρωσαν την προσοχή και 
το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του συλλόγου ήταν η υποστή
ριξη της υποψηφιότητας για τον ελληνικό θρόνο του άγγλου πρίγκιπα 
Αλφρέδου και ό καθορισμός της τακτικής του συλλόγου στις εκλογές 

γιά την εθνοσυνέλευση. 
Η ιδέα της υποψηφιότητας του Αλφρέδου στον ελληνικό θρόνο είχε 

προβληθεί πρίν από την ανατροπή του Όθωνα, στά Επτάνησα. Μετά τις 
10 Οκτωβρίου,την πρωτοβουλία πήραν κυρίως οι έλληνες τραπεζίτες του 
Λονδίνου. Υποστηρίχθηκε απ' την παροικιακή αστική τάξη και βρήκε 
πλατύτατη υποστήριξη μέσα στην ελληνική κοινωνία.48 

Ο Ρ.Φ. υποστήριξε θερμά την υποψηφιότητα του Αλφρέδου. Θαύ
μαζε τους φιλελεύθερους αγγλικούς θεσμούς και έκτιμοϋσε την προσή
λωση των άγγλων βασιλιάδων στη συνταγματική τάξη. Συμμεριζόταν την 
κοινή προσδοκία οτι η εκλογή του θα κατοχύρωνε τις συνταγματικές ελευ
θερίες, την ένωση των Ιονίων νήσων και πιθανόν της Ήπειροθεσσαλίας.49 

Πίστευε οτι οι συγγενικοί δεσμοί ανάμεσα στους δύο θρόνους θα επηρέαζαν 
την αγγλική πολιτική στο Ανατολικό ζήτημα προς όφελος των ελληνικών 
διεκδικήσεων. Θεωρούσε επίσης ότι η Ελλάδα θα είχε εξαιρετικά οικονο
μικά οφέλη. θα εξασφαλίζονταν αγγλικές επενδύσεις και κάτω άπ' τη σκέ
πη του άγγλικοϋ κεφαλαίου θα διευκολυνόταν η οικονομική και εμπορική 
διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα προστατεύονταν τα 
συμφέροντα του ελληνικού παροικιακοϋ κεφαλαίου.50 

Ο Ρ.Φ. έδειξε μεγάλη δραστηριότητα και οργάνωσε λαϊκές διαδηλώ
σεις γιά την προβολή του Αλφρέδου. οι αντίπαλοι της υποψηφιότητας 
του άγγλου πρίγκιπα ταύτισαν την πολιτική του συλλόγου με την αγγλική 

47. Εθνοφύλαξ, 10.11.1862. 
48. Βλ. Ελευθέριος Πρεβελάκης, British Policy Towards the Change of Dynasty 

in Greece 1862-1863, Αθήνα 1953, σσ. 194. Ιδιαίτερα χρήσιμη στον ερευνητή της πε
ριόδου είναι η βιβλιογραφία που παραθέτει ό συγγραφέας. Για τη γαλλική πολιτική συμ
βουλεύτηκα την αδημοσίευτη διατριβή του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, Recherches sur 
la vie politique en Grèce pendant les années 1862-1869. Παρίσι 1978, τον όποιο και ευ
χαριστώ θερμά. 

49. Έλ. Πρεβελάκης, «Το Ηπειροθεσσαλικόν ζήτημα κατά τα έτη 1862-1863», 
Αθηνά 54 (1950) 94-105. 

50. Μ.Α., έκτακτο παράρτημα 17.11.1862· έφημ. Νέα Γενεά, 31.10.1862. 
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πολιτική στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ό σύλλογος είχε αντιδιαστεί
λει τη θέση του από τον κύκλο των παλαιών άγγλοφίλων.51 

Ό Δημ. Λεβίδης, που απηχούσε γαλλικές θέσεις, καθώς και ό Γάλλος 
πρεσβευτής Bourée θεωρούσαν ότι ό σύλλογος υποκινούνταν από τον 
άγγλο πρεσβευτή.52 Ο Bourée έγραφε στην κυβέρνηση του ότι δύο μέλη 
του Ρ.Φ. ο Δημ. Βουδούρης και ό Γεωργ. Τριανταφύλλης είχαν επαφές για 
το ζήτημα αυτό με τον Merlin, πρόξενο της Αγγλίας στην Αθήνα.53 

Στις 16 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε 
το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας του Αλφρέδου, αφού εξασφάλισε τη 
συμφωνία της Ρωσίας να αποσύρει το δικό της υποψήφιο και να επιβεβαιώσει 
την ισχύ των πρωτοκόλλων του Λονδίνου του 1830 και 1832. 

Ο σύλλογος αντέδρασε ζητώντας από την κυβέρνηση να οργανώσει 
αμέσως δημοψήφισμα για να εγκριθεί με γενική ψηφοφορία η εκλογή 
του Αλφρέδου.54 

Το σκεπτικό του ήταν πώς με το δημοψήφισμα θα κατοχυρωνόταν η 
εθνική κυριαρχία γιατί το έθνος θα αναλάμβανε το ίδιο να εκλέξει τον ηγε
μόνα του, θα αφαιρούσε το δικαίωμα αυτό από την ξένη διπλωματία και 
θα καταργούσε τις συνθήκες του 1832 που χαρακτήριζε εξευτελιστικές. 
Θεωρούσε πώς η επανάσταση της 10 Οκτωβρίου καταργούσε μαζί με τη 
βαυαρική δυναστεία και τις ανάλογες διατάξεις του πρωτοκόλλου του Λον
δίνου του 1832. Ταυτόχρονα στην περίπτωση που δεν γινόταν δεκτή η 
απόφαση τοδ έθνους για την εκλογή του Αλφρέδου, πρότεινε δημοκρα
τία. ((Παρά βλάκα και μίσθαρνον θρόνον καλύτερα "κάτω ο θρόνος", παρά 
να πέση η Ελλάς ας πέση η μοναρχία».55 

Η εγκαθίδρυση δημοκρατίας βρισκόταν πέρα από τα όρια που οι 
ευρωπαϊκές δυνάμεις, παρά τις διαφορές τους, θα επέτρεπαν στην Ελλάδα 
να διαλέξει. οι πρεσβευτές της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αθήνα 
ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο αυτό και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν 
πιθανούς δεσμούς με τους Ιταλούς δημοκρατικούς.56 

Θα μπορούσε να ερμηνευτεί η προβολή της δημοκρατίας ως εναλλα
κτικής λύσης, σαν ένας παραπλανητικός ελιγμός που είχε σκοπό να 

51. Μ.Α., 27.11.1862, «την εκλογήν του Αλφρέδου ως βασιλέως της Ελλάδος 
ουδέποτε εθεωρήσαμεν ύπο την στενην και περιωρισμενην εποψιν υπό την οποίαν εννοεί 
το ζήτημα τούτο η φατρία των Μπαρλαίων». Πρόκειται για τόν Αλέξανδρο Μαυροκορ
δάτο και τους λίγους πιστούς οπαδούς του. 

52. Κ. Λεβίδης, ο.π. 
53. Μιχαλόπουλος, δ.π., σ. 106. 
54. Μ.Α., έκτακτο παράρτημα 17.11.1862. 
55. Στο ίδιο, άρθρο της σύνταξης. 
56. Έ λ . Πρεβελάκης, The British Policy..., ο.π., σ. 90, επιστολές του Scarlett 

στο Rüssel, 6. 7 και 12 Δεκεμβρίου 1862. Επίσης Μιχαλόπουλος, δ.π., σ. 113. 
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εκφοβίσει την Αγγλία και τις άλλες δυνάμεις για να τις εξαναγκάσει να υπο
χωρήσουν στο ζήτημα του Αλφρέδου; Δυό μήνες αργότερα Το Μέλλον 
της Ανατολής έγραφε ότι η ιδέα της εγκαθίδρυσης δημοκρατίας ήταν α
γυρτεία και απομωρανσις. 

Η μήπως η διατύπωση του διλήμματος «Αλφρέδος η δημοκρατία» 
εκφράζει τη συνύπαρξη μέσα στο ίδιο περιβάλλον δημοκρατικών και φιλε
λευθέρων η και μέσα στά ίδια άτομα δημοκρατικών και φιλελεύθερων 
αντιλήψεων και προσδιορίζει το στίγμα του συλλόγου ανάμεσα στο φιλε
λευθερισμό και τη δημοκρατία; 

Τη δεύτερη υπόθεση ενισχύει η προσέγγιση που πραγματοποιείται, 
στο δεύτερο μισό του 19ου αι., στην Ευρώπη ανάμεσα στο φιλελευθερισμό 
και το δημοκρατικό κίνημα. Ξεπερνώντας την αρχική τους δυσκαμψία 
άρχισαν να προσεγγίζουν στις δυο βασικές αρχές που προς το τέλος του 
αι. ενσωματώθηκαν στο φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος. Την επέκταση 
των ατομικών δικαιωμάτων σε όλα τα μέλη της κοινωνίας (κυρίως των εκλο
γικών), και το δικαίωμα του λαού, ως οργανικοϋ συνόλου, να αυτοκυβερ
νηθεί. Φυσικά κάθε ένα από τα δύο ρεύματα κράτησε τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά του που στο επίπεδο της πολιτικής πραχτικής οδηγούσε συχνά 
σε συγκρούσεις.58 

Στην Ελλάδα, στά 1862, οι δημοκρατικοί δεν έκαναν μια ανεξάρτητη 
πολιτική εμφάνιση. στο δημοψήφισμα για την εκλογή ηγεμόνα το ψηφο
δέλτιο της δημοκρατίας συγκέντρωσε 93 ψήφους. Ποσό αμελητέο βέβαια, 
ενδεικτικό όμως μιας ελαχιστότατης μειοψηφίας με δύναμη αντίστασης 
στο γενικότερο κλίμα και υψηλό βαθμό πολιτικής συνείδησης. 

Η δημοκρατία άλλωστε είχε εγκαθιδρυθεί ως πολίτευμα στην επανά
σταση του 1821, είχε ισχυρές καταβολές από το Ρήγα και τον Κοραή και 
θα ήταν δύσκολο να εξαφανιστεί ως πνευματική παράδοση οποιαδήποτε 
δύναμη η ανταπόκριση και αν είχε στις συνθήκες της τριακονταετίας του 
Όθωνα. 

Ο Κωνσταντίνος Λεβίδης αναλύοντας με σαφήνεια αυτή την τάση, 
γράφει πώς οι έλληνες είναι κατά βάθος δημοκρατικοί και θεωρούν τη 
μοναρχία ως αναγκαίο κακό. Παρομοιάζουν το μονάρχη με διαχειριστή 
μετοχικής εταιρίας ό όποιος διατηρεί την ισχύ του στο βαθμό που ανταπο
κρίνεται στη γενική θέληση των μετόχων.59 

Η υποστήριξη του Αλφρέδου με κριτήριο τη συνταγματική συμπε
ριφορά της αγγλικής δυναστείας θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους 

57. Μ.Α., 26.1.1863. 
58. De Ruggiero, δ.π., σ. 357-361. 
59. Λεβίδης, ο.π., Σκρίπ 6.7.1912. 
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δημοκρατικούς ως η πλέον προσκείμενη στις απόψεις τους λύση η τουλάχιστον 
το μικρότερο κακό, δεδομένης της αντίθεσης των ευρωπαϊκών δυνάμεων 
στην εγκαθίδρυση δημοκρατίας. 

Άλλωστε μια παρόμοια εναλλακτική λύση του τύπου Αλφρέδος η 
δημοκρατία, δηλαδή συνταγματικός βασιλιάς από την αγγλική δυναστεία 
η δημοκρατία, εκφράστηκε, χωρίς όμως να πάρει διαστάσεις, από το Βε
νιζέλο 55 χρόνια αργότερα.60 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε, οι δημοκρατικές ιδέες άσκησαν ισχυρή 
επίδραση στη συζήτηση και τη διαμόρφωση του νέου συντάγματος.61 

Η πολιτική του Ρ.Φ. στην υπόθεση της εκλογής νέου βασιλιά είναι 
ενδεικτική επίσης για την κατανόηση της λειτουργίας του εκμοντερνι
σμού. Θέτοντας ό φιλελευθερισμός ως στόχο της εσωτερικής πολιτικής 
ευρωπαϊκά πρότυπα, έφερε τη χώρα σε μεγαλύτερη συνάφεια με τις ξένες 
δυνάμεις, ένα φαινόμενο τυπικό άλλωστε στις βαλκανικές χώρες και την 
Οθωμανική αυτοκρατορία. Είναι χαρακτηριστικός ό τρόπος που χρησιμο

ποίησαν το δημοψήφισμα απ' τη μια οι φιλελεύθεροι, άπ' την άλλη οι άγγλοι. 
Ένω για τους πρώτους θεωρούνταν κατοχύρωση της εθνικής κυριαρχίας και 
προωθούσε την ανεξαρτησία της χώρας, οι δεύτεροι το θεωρούσαν ως από
δειξη εμπιστοσύνης στην αγγλική πολιτική και επωφελήθηκαν άπ' αυτό 
για να προωθήσουν υποψήφιο της εκλογής τους.62. Φυσικά, η λειτουργία 
του έκμοντερνισμοΰ, η πολιτική του φιλελευθερισμού και η ένταξη της 
Ελλάδας στην αγγλική σφαίρα επιρροής δεν ήταν ανεξάρτητη από τα οι
κονομικά και κοινωνικά συμφέροντα που απετέλεσαν το υπόβαθρο του 
συνδέσμου εσωτερικών επίλογων και εξωτερικών προτιμήσεων και εξαρ
τήσεων. 

60. Ο καθηγητής Γεώργιος Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα κατά 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, Αθήνα 1978, σ. 116, παραθέτει την επιστολή που έγραψε 
ο Έλ . Βενιζέλος στον Άθω Ρωμάνο μετά τη φεβρουαριανή έπα\άσταση στη Ρωσία 
(1917) : ((εξακολουθώ ονχ ήττον φρονών ότι αρίστη δια τα συμφέροντα ημών λύσις θα 
ήτο η διατήρησις του σημερινού πολιτεύματος με βασιλέα λαμβανόμενον εκ του βασι
λικού οίκου της Αγγλίας. Αλλ' εάν τούτο δεν είναι δυνατόν τότε δεν νομίζω ότι υπο
λείπεται άλλη λύσις παρά η δημοκρατία, δια την οποίαν θεωρώ ώριμον τον έλληνικον 
λαόν, και την οποίαν εκ διεθνών μόνον λόγων απέστεργα εφ' όσον πασαι ai Μεγάλαι 
Δυνάμεις πλην μιας είχον μοναρχικήν μορφήν πολιτεύματος, αλλ' ήτις μετά τον πνέοντα 
σήμερον δημοκρατικόν ανεμον ονδεμίαν εκ διεθνών λόγων ουσιώδη άντένδειξιν παρου
σιάζει. . . » (Α.Υ.Ε., Βενιζέλος προς Ρωμάνο, 22.4.1917, άρ. 2311). Βλ. επίσης Βίκτωρ 
Παπακοσμάς, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το ζήτημα του άβασίλευτου δημοκρατικού 
πολιτεύματος», στον τόμο Μελετήματα γύρω από το Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 
«Φιλιππότης» 1980, σ. 505-518. 

61. Σβώλος, ο.π., σ. 40. 
62. Mamiani προς Durando, Αθήνα, 22.11.1862, Documenti Diplomatici Italiani, 

τ. Ill, άρ. 224. 
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Το δυναστικό απορρόφησε μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητα του 
συλλόγου που θα μπορούσε να αφιερωθεί στην εσωτερική πολιτική ζωή. 
Παράλληλα τον απασχολούσε ο καθορισμός της τακτικής του στις εκλο
γές για την εθνοσυνέλευση. η φιλελεύθερη ομάδα πίστευε ότι εκεί θα 
μπορούσε να προωθήσει τις αντιλήψεις της, να πραγματοποιήσει αυτό που 
θεωρούσε ως το πραγματικό νόημα της επανάστασης και να την ολοκλη
ρώσει. 

Στη συζήτηση της ολομέλειας στις 1 και 2 Νοεμβρίου, θεωρήθηκε ότι 
το κύριο εμπόδιο στις εκλογές ήταν ό επαρχιακός δεσμός, δηλαδή το μονο
πώλιο της πολιτικής επιρροής που εξασκούσαν στη στενή εκλογική περι
φέρεια της επαρχίας οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις μέσω των πελα
τειακών τους δικτύων. Ο σύλλογος φοβόταν ότι θα εκλέγονταν πάλι οι 

-ίδιοι αντιπρόσωποι που εκλέγονταν και στις προηγούμενες βουλές, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή του έργου της επανάστασης.63 

Η συζήτηση αυτή αποκαλύπτει ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά 
της επανάστασης του 1862, το αίτημα της διεύρυνσης της πολιτικής συμ
μετοχής. 

Η προσπάθεια των φιλελευθέρων να σπάσουν το μονοπώλιο της παρα
δοσιακής πολιτικής ελίτ στην εξουσία, τους έφερε σε αντίθεση συνολικά 
με το σύστημα της πατρωνείας. Δηλαδή με τους φορείς, τον ιδιαίτερο μη
χανισμό, τις αντιλήψεις και την πρακτική που συνεπάγονταν. 

Ή δ η οι απόψεις τους στο ζήτημα της δημιουργίας ενώσεων με κρι
τήριο πολιτικές αρχές, απόψεις που εξέφρασαν στην ιδρυτική διακήρυξη 
του συλλόγου, βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τα δίκτυα της πατρωνείας, 
με τις ενώσεις δηλαδή που στηρίζονταν στις προσωπικές εξαρτήσεις και 
δημιουργούνταν στη βάση της ανταλλαγής εξατομικευμένων υπηρεσιών 
και εξυπηρετήσεων. 

Στο ζήτημα της ανασυγκρότησης του κρατικοΰ μηχανισμού είχαν α
σκήσει κριτική στην προσωρινή κυβέρνηση γιατί ενεργούσε όχι με κρι
τήρια απρόσωπα, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ιδιαί
τερων πελατειακών της συμφερόντων. Με τον τρόπο αυτό καταστρεφόταν 
ουσιαστικά ô ρόλος που οι φιλελεύθεροι απέδιδαν στο κράτος, και εξασφα
λιζόταν η διαφθορά του κρατικού μηχανισμού. 

Σε επίπεδο αρχών που θα έπρεπε να διέπουν την πολιτική, η πάλη 
αυτή πήρε τη μορφή της αντίθεσης ανάμεσα στο κράτος των ατομικών 
συμφερόντων και στην κυριαρχία των γενικών συμφερόντων και της δημό
σιας ηθικής. 

63. Μ.Α., 6.11.1862. 
64. Μ.Α., 20.10.1862. 
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Ό φιλελευθερισμός θεωρεί το κράτος ως απαραίτητο υπόβαθρο που 
εξασφαλίζει την ελεύθερη ανάπτυξη και τη συνοχή όλων των ετερόκλη
των δυνάμεων της κοινωνίας, ως ουδέτερο ρυθμιστή των διαφορετικών 
συμφερόντων, ως εγγυητή των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ως 
δημιουργό των προϋποθέσεων της ατομικής ανάπτυξης.65 

Η επικράτηση του γενικού συμφέροντος πάνω στο ατομικό είναι μια 
από τις ιστορικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης του φιλελεύθερου κράτους. 

Στη Δυτική Ευρώπη η πάλη αυτή είχε διεξαχθεί ανάμεσα στην αρι
στοκρατία, δηλ. την κυριαρχία των προνομίων, του ατομικού δικαίου, στην 
απόλυτη μοναρχία που επέβαλε την καθολικοποίησή τους κι έτσι τα εξου
δετέρωσε, και την αστική τάξη που καθιέρωσε τελικά τη νομική ισότητα 
και θεμελίωσε το δημόσιο δίκαιο. η εξέλιξη αυτή οδήγησε στο χωρισμό 
και τη χειραφέτηση της δημόσιας σφαίρας από τις άλλες σφαίρες δραστη
ριοτήτων και τη δημιουργία του νεώτερου αντιπροσωπευτικού κράτους.66 

Το αίτημα του Ρ.Φ. εντάσσεται στην παράδοση αυτή. Αν και η δη
μιουργία του ελληνικού κράτους στηρίχθηκε στη θεσμική αυτή εξέλιξη, 
η έλλειψη χειραφέτησης της δημόσιας σφαίρας, η σύγχυση των δομών 
ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό τον 
τρόπο με τον όποιο ένα εξελιγμένο θεσμικά πολιτικό σύστημα διαθλώνταν 
μέσα στο σύστημα της πατρωνείας.67 Το αίτημα αυτό της δημιουργίας 
ενός αντιπροσωπευτικού των γενικών συμφερόντων κράτους συνδεόταν 
λογικά, στα 1862, με το αίτημα της εξασφάλισης της αυτοδιοίκησης του 
έθνους και τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνολικά υπεύθυνης απέναντι 
στο κοινοβούλιο. 

Στη συζήτηση υποστηρίχτηκε οτι «άκοπος της επαναστάσεως και της 
Εθνικής Συνελεύσεως δεv είναι να διαχαράξη μόνον πολίτευμα επεκτείνον τα 

δικαιώματα του λαού και παρέχον μείζονας εγγυήσεις, αλλά και να αποκή
ρυξη και στιγματίση ολοκληρον το έγκληματικον παρελθόν, να μεταφερη την 
επανάστασιν από το πολίτευμα εις την κοινωνίαν, από το γράμμα του πολι
τεύματος και του νόμου εις τα ήθη, εις τάς έξεις, είς την συνείδησιν και την 
ήθικήν του λαοϋ, να κατάργηση μαζή με την διεφθαρμένην βαβαρικήν δυνα
στείαν το κράτος των ατομικών συμφερόντων και να ανακήρυξη την κυριαρχίαν 

65. Για τη φιλελεύθερη αντίληψη του κράτους βλ. De Ruggiero, δ.π., σ. 351-356. 
Για τη λειτουργία του κράτους στο σύστημα πατρωνείας βλ. Γιώργος Δερτιλής, Κοινω
νικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, Αθήνα «Εξάντας» 1977, 
σ. 146-152. 

66. Για το ζήτημα της διάκρισης ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας βλ. Cerroni, 
η πολιτική σκέψη, σ. 62 κ.έξ., επίσης Τσουκαλάς, « τ ο πρόβλημα της πολιτικής πε
λατείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», ο.π., σ. 103. 

67. Βλ. Graziano, δ.π., σ. 63-69, επίσης την υποσημείωση 7 του κειμένου. Πρβλ. 
επίσης Τσουκαλάς, «Το πρόβλημα της πολιτικής πελατείας», δ.π., σ. 97. 
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των γενικών συμφερόντων του λαού και να καταδικάση έξεις πεπαλαιω
μένας και ριζωμένας από τριακονταετίας εις την ελληνικην κοινωνίαν». 

Για τις πραχτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρει ο σύλλογος για 
τις εκλογές της εθνοσυνέλευσης, αρχικά υποστηρίχθηκε, κάτι που θα ήταν 
σύμφωνο με τους στόχους του, να καταρτίσει, δηλαδή, καταλόγους υποψη
φίων και να αναλάβει τον εκλογικό αγώνα. 

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών. Πί
στευαν ότι εφόσον κατηγορούσαν τον Όθωνα ότι έχριε υποψηφίους, δεν 
θα έπρεπε να επαναλάβουν οι ίδιοι την κατακριτέα αυτή πράξη. Το επιχείρη
μα δείχνει, από πρώτη άποψη, σύγχυση και άγνοια για τη λειτουργία του 
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και το ρόλο των κομμάτων. 

Ακόμη και αυτοί που υποστήριζαν τον καταρτισμό εκλογικών κατα
λόγων συμμερίζονταν την ίδια σύγχυση. Πίστευαν ότι μπορούσαν να υπο
δεικνύουν υποψηφίους επειδή δεν διέθεταν το μέγεθος της επιρροής που 
εξασκούσαν τα ανάκτορα. Θεωρούσαν ότι η διαφορά ανάμεσα στην κρατι
κή υποστήριξη των υποψηφίων και τη δική τους ήταν απλώς ποσοτική. 

Η συζήτηση της 1 και 2 Νοεμβρίου έχει εξαιρετική σημασία γιατί 
αποκάλυψε, αρκετά ολοκληρωμένα, το περιεχόμενο που έδιναν οι φιλε
λεύθεροι στην επανάσταση του 1862. Έδειξε όμως παράλληλα τα θεωρη
τικά και πρακτικά δρια του ελληνικού φιλελευθερισμού. την απροθυμία 
η και την αδυναμία να δημιουργήσει ένα βιώσιμο πολιτικό σχηματισμό, 
αδυναμία που ήδη επισημάνθηκε στην απόφαση να μην ξεπεράσει ο σύλ
λογος τα 150 μέλη. 

Οι αιτίες δεν εξαντλούνται στη διάγνωση ότι η αδυναμία του φιλε
λευθερισμού να αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κόμμα αντανακλούσε την αδυ
ναμία της ελληνικής κοινωνίας να παράγει ένα παρόμοιο θεσμό. Η αναζήτη
ση τους ανάγεται στο ευρύτερο πρόβλημα των παραγόντων που προσδιόρισαν 
την ύπαρξη, τη φυσιογνωμία και το ταξικό υπόβαθρο των ελληνικών πο
λιτικών κομμάτων τον περασμένο αιώνα. Έκτος από την ίσχύ της αστικής 
τάξης, την ανάπτυξη της αγοράς και την κυριαρχία των απρόσωπων σχέ
σεων που συνεπάγεται στην κοινωνία, το φιλελεύθερο κόμμα θα έπρεπε 
να είναι το αποτέλεσμα της διάδοσης της φιλελεύθερης κουλτούρας και 
δλων αυτών των παραγόντων, στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών» 
που ό Ρ.Φ. επεσήμανε την έλλειψη η την αρνητική δράση.69 θα πρέπει 
ακόμα να προσθέσουμε πώς η απουσία συμπαγούς αντίδρασης, όπως του
λάχιστον στην προηγούμενη οθωνική περίοδο, αλλά και η έλλειψη του 

68. U.A., 7.11.1862. 
69. Για το απαραίτητο πολιτιστικό υπόβαθρο της δημιουργίας ενός κόμματος που 

αντιστοιχεί σε μια διαφορετική ιδεολογική μήτρα βλ. Cerroni, Teoria del partito poli
tico, O.K., σ. 26-27. 
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-φόβου από την μη εμφάνιση του κοινωνικού προβλήματος και συνακόλου
θα του σοσιαλιστικού κινήματος, ενώ επέτρεψαν σε μια πρώιμη φάση την 
υιοθέτηση ενός φιλελεύθερου θεσμικού πλαισίου, αφαίρεσαν ωστόσο την 
εξωτερική απειλή που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συνεκτικός δε
σμός ανάμεσα στους φιλελεύθερους και διευκόλυναν τις κεντρόφυγες τά
σεις. Όλες αυτές οι υποθέσεις βέβαια υπόκεινται σε έρευνες που πρού
ποθέτουν διαφορετικά πλαίσια από την παρούσα εργασία. 

Στις εκλογές για την εθνοσυνέλευση ο σύλλογος αποφάσισα να επέμ
βει με αρνητικό τρόπο. Να προτείνει δηλαδή κατάλογο των προσώπων 
τα όποια δεν θα έπρεπε να εκλεγούν γιατί ήταν συνεργάτες του οθωνικού 
καθεστώτος. η επιτροπή που καταρτίστηκε για την σύνταξη του καταλό
γου αποτελούνταν από τους Ί . Μεσσηνέζη, Άν . Καλό, Δ. Βούρβαχη, 
Ά ρ . Τσάτσο, Λ. Δεληγιώργη, Σ. Καρύδη, Γ. Ματζούνη και Σ. Σοφιανό.70 

Από την ως τώρα έρευνα δεν προέκυψε η έκδοση παρόμοιου κατα
λόγου. Ωστόσο η απόφαση αυτή του συλλόγου συνέβαλε στο γενικό κλίμα 
που αποθάρρυνε τους οθωνικούς να πάρουν μέρος στις εκλογές και στην 
καταψήφιση τους. 

Πολλά μέλη πήραν μέρος στις εκλογές και ό σύλλογος υπέδειξε, 
μάλλον ανεπίσημα αλλά με επιτυχία, υποψηφίους.71 Τά μέλη του σκορπί
στηκαν στους τόπους καταγωγής του για να υποστηρίξουν τους ομόφρονές 
τους και έδωσαν τη μάχη των εκλογών.72 «η νέα γενεά, μαχόμενη πανταχού 
του κράτους πεισματωδώς προς τον κοτσαμπασισμόν, εξέρχεται του αγώνος 
των εκλογών στεφανηφόρος (. . . ) Είθε aι αλύμαντοι κάλπαι, όσαι αληθώς εισί 
ταμεία των πεποιθήσεων του λαού, ν' αναδείξωσι την νέαν γενεάν και να τα
πεινώσωσι τον τα μάλιστα σνντελούντα εις την δυσπραγίαν της Ελλάδος κο
τσαμπασισμόν» .73 

Ωστόσο Το Μέλλον της Ανατολής, αν και παραδέχτηκε ότι οι εκ
λογές έγιναν ελεύθερα, αντιμετώπισε με επιφύλαξη τά αποτελέσματα. οι 
περισσότεροι αντιπρόσωποι του ήταν άγνωστοι και περίμενε από την πο
ρεία των εργασιών της συνέλευσης να διαπιστώσει αν εμφορούνταν από 
επαναστατικό πνεύμα.74 

Οι εκλογές έγιναν στις 24 Νοεμβρίου και οι εργασίες της Συνέλευσης 
άρχισαν στις 10 Δεκεμβρίου. Ό αριθμός των πληρεξουσίων είχε καθορι
στεί ως ο διπλάσιος των βουλευτών, δηλ. 284. Σ' αυτούς θα προστίθενταν 

70. Μ.Α., 6.11.1862. 
71. η έφημ. Εθνοφύλαξ δημοσίευσε ευχαριστήρια επιστολή του Π. Κορωναίου 

προς το Ρ.Φ. γιατί τον υπέδειξε ως οποψήφιο αντιπρόσωπο των Κωνσταντινουπολιτων. 
72. Απόφαση του συλλόγου, Μ.Α. 5.12.1862. 
73. Εθνοφύλαξ, 30.11.1862. 
74. Μ.Α., 5.12.1862. 
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οι αντιπρόσωποι των συνοικισμών των προσφύγων (3 η 4) και των Ελλή
νων του εξωτερικού 35-39. Ό συνολικός αριθμός θα έπρεπε να είναι 340-
345.7δ Τά αποτελέσματα των εκλογών όμως δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, ενώ 
αρκετοί αντιπρόσωποι δεν πήραν μέρος στίς εργασίες της συνέλευσης.76 

Η εικόνα της εθνοσυνέλευσης με κριτήριο τα επαγγέλματα των πλη
ρεξουσίων ήταν η έξης. οι περισσότεροι προέρχονταν από το στρατό, 
κυρίως κατώτεροι στρατιωτικοί, και τη δικαιοσύνη, δικαστικοί και δικη
γόροι. Υπήρχαν μικρές ομάδες πανεπιστημιακών καθηγητών, ανώτερων 
διοικητικών υπαλλήλων, εμπόρων, κυρίως αντιπροσώπων των παροικιών, 
και κτηματιών. «Αλλ' αντιπρόσωποι του κυρίως εργαζομένου λαού είτε της 
αστικής βιομηχανικής η εμπορικής η γεωργικής, είτε της κυρίως εργατικής 
τάξεως ήτο σχεδόν παντάπασιν ενδεής η συνέλευσις».1'1 

Με κριτήριο το πολιτικό παρελθόν των πληρεξουσίων, 9 ήσαν μέλη 
της γερουσίας, που καταλύθηκε, και 16 της τελευταίας βουλής. Δέκα οκτώ 
είχαν συμμετάσχει στην εθνοσυνέλευση 1843-44. Όσοι βουλευτές της επο
χής του Όθωνα εξελέγησαν άνηκαν στην αντιπολίτευση. 

Με κριτήριο την πολιτική δράση τους στην τριετία 1859-1862 υπήρχαν 
οι έξης κατηγορίες: α) οι στρατιωτικοί που είχαν πάρει μέρος στην εξέγερση 
της 10 Οκτωβρίου, β) οι πολίτες και στρατιωτικοί που αποτελούσαν εξαρ
χής τη μαχητική αντιπολίτευση, γ) οι παλαιοί πολιτικοί, βουλευτές και 
γερουσιαστές που άνηκαν στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, δ) Αυτοί 
που μπήκαν για πρώτη φορά στην πολιτική και είχαν εκλεγεί «δι' επιτό
πιου επιρροής». Αυτοί αποτελούσαν και τη μεγαλύτερη ομάδα.78 

Πολλοί από τους πληρεξουσίους όλων των κατηγοριών, αλλά κυρίως 
της τελευταίας προέρχονταν από τίς μεγάλες πολιτικές οικογένειες.79 

Από τά μέλη του Ρ.Φ., 41 εκλέχθηκαν πληρεξούσιοι. σε σχέση με τά 
143 μέλη του συλλόγου το αποτέλεσμα είναι σημαντικό χωρίς να είναι 
καθόλου αμελητέο στο σύνολο των 300 περίπου ενεργών μελών της συνέ
λευσης. 

Από τά μέλη του Ρ.Φ. που εξελέγησαν, 4 ήσαν μέλη της αντιπολί
τευσης στίς δύο τελευταίες οθωνικές βουλές (Δ. Βουδούρης, Κ. Κωνστά-
κης, Ί . Μεσσηνέζης, Άσ . Χαραλάμπης) και 2 (Κ. Δόσιος και Δ. Βουδού
ρης) μέλη της συνέλευσης του 1843. 

Μέλη των μεγάλων πολιτικών οικογενειών ήσαν οι Ά ρ . Γλαράκης, 

75. K.M. Γράψας, η ελληνική πολιτική εγκυκλοπαίδεια, τεύχος Β', Αθήνα 1948, 
σ. 18. 

76. Μιχαλόπουλος, ο.π., σ. 142. 
77. Καρολίδης, ο.π., σ. 96. 
78. Σαρίπολος, παρατίθεται από το Γράψα, ο.π., σ. 285. 
79. Γράψας, ο.π., σ. 24. 
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Δ. Γρίβας, Χρ. Γαρδικιώτης, Π. Κολοκοτρώνης, Κ. Αντωνόπουλος, Θ. 
Κανακάρης, Γ. Ροδφος, Γ. και Άθ . Πετμεζάς, Γ. και Ν. Μαυροκορδάτος 
Στ. Μακρής, Δ. Παπαδιαμαντόπουλος. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εθνοσυνέλευσης, 5 μέλη του 
Ρ.Φ. συμμετείχαν στο 10μελές προεδρείο, τρεις, οι Ι. Παπαζαφειρόπουλος, 
Κ. Δόσιος και Δ. Βουδούρης στην κυβέρνηση Ζ. Βάλβη που σχηματίστηκε 
στις 11.2.1863 και το μέλος του Ρ.Φ. Διομήδης Κυριάκος σχημάτισε 
κυβέρνηση από τις 27.3 εως τις 14.4.1863, με υπουργό εσωτερικών τον 
εφέτη Γεωργ. Πετμεζα, επίσης μέλος του Ρ.Φ. από τα 17 μέλη της επι
τροπής κατάρτισης του σχεδίου συντάγματος 4 είχαν αποτελέσει μέλη του 
συλλόγου. 

Ό σύλλογος διαλύθηκε στο διάστημα ανάμεσα στις εκλογές και τη 
σύγκληση της εθνοσυνέλευσης. Ή δ η στις αρχές Δεκεμβρίου διαδιδόταν 
ότι είχε πάψει να λειτουργεί εξαιτίας φατριασμού των μελών του. Ωστόσο 
σε συνεδρίαση του ενέκρινε παμψηφεί δήλωση με την οποία διέψευδε 
αυτές τις φήμες.80 Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις αποκαλύφθηκαν στη 
συνεδρίαση που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου με θέμα την παραίτηση του Κο
ρωναίου απ' την αρχηγία της εθνοφυλακής. 

Ό Κορωναίος γράφει ότι επειδή η κυβέρνηση Βούλγαρη δεν ήθελε να 
παραδώσει την εξουσία στην εθνοσυνέλευση, προσπαθούσε να κερδίσει 
το στρατό και εξόπλιζε τίς φιλικές της μονάδες. Επειδή όμως στα σχέδια 
της έμπαινε εμπόδιο η εθνοφυλακή, προσπαθούσε να την υπονομεύσει. οι 
σχέσεις κυβέρνησης εθνοφυλακής έφτασαν σε κρίσιμο σημείο. Για να 
αποφευχθεί εμφύλια σύρραξη ό ϊδιος παραιτήθηκε.81 

Η διάσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Κορωναίο πλεκόταν 
πάνω στον καμβά όπου είχαν ήδη χαραχθεί οι δυό δυνάμεις, οι ορεινοί 
και οι πεδινοί, που επρόκειτο να συγκρουσθούν δυό μήνες αργότερα. η 
παλιά αντίθεση κυβέρνησης - εθνοφυλακής εντασσόταν τώρα στην και
νούρια διαμάχη. 

Από την άποψη αυτή η συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον.82 Αποτελεί μια μεταβατική στιγμή στη μεταμόρ
φωση του παλιού πολιτικού σχήματος φιλελευθέρων - παραδοσιακών που 
εϊχε δημιουργηθεί άπ' τον καιρό του αγώνα εναντίον του Όθωνα, σ' ένα 
καινούριο σχήμα όπου οι παλαιές δυνάμεις άνακατανεμήθηκαν και οι 
προηγούμενες συγκρούσεις είτε έχασαν το νόημα τους, είτε το μετέβαλαν. 

δεν γνωρίζουμε αν η συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου ήταν ολομέλεια 

80. Μ.Α., 5.12.1862. 
81. Κορωναίος, ο.π., σ. 8, 9. 
82. Εκτεταμένα αποσπάσματα από τα πρακτικά της συνεδρίασης δημοσιεύθηκαν 

στο Μ.Α., 16.12.1862. 
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η ποιοι πήραν μέρος και ποιοι απουσίαζαν. Παρά το γεγονός ότι 
υπήρχαν ανέκαθεν στα μέλη του συλλόγου διαφορές στην αντιμετώπιση της 
κυβέρνησης, η ύπαρξη τη στιγμή εκείνη των τριών παρατάξεων, πεδινών 
ορεινών και εκλεκτικών κάνει να ταυτίζονται οι διάφορες γνώμες με τις 
αντίστοιχες παρατάξεις. 

Υπήρξαν αυτοί που πρότειναν να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του 
Κορωναίου και έκλιναν υπέρ της κυβέρνησης. Άλλοι ζήτησαν να εκ
φράσει ό σύλλογος τη λύπη του στην κυβέρνηση και να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα μέσα στα πλαίσια της εθνοσυνέλευσης. Τέλος υποστηρίχθηκε ότι 
η κυβέρνηση απειλούσε τις ελευθερίες και ήθελε να εξασκήσει την εξουσία 
δικτατορικά. Ένας άπ' τους ομιλητές αυτούς έκανε την εξής πρόταση: 
«Επειδή ως σήμερον είναι, ούτε εκούσια ούτε κατά νόμον εθνοφυλακή διοργα
νισμένη υπάρχει, φρονώ καλόν ο σύλλογος ν' αποταθή προς τον λαόν, ίνα συγ
κροτήση την εκουσίαν εθνοφυλακήν, καταστήσω άρχηγείον μόνος του, και προ
τείνε τον άρχηγον εις την κυβέρνησιν αν δ' άρνηθή αύτη την επικύρωσιν, 
δύναται επαναστατικά) δικαιώματι να την κατάλυση». 

Στην εθνοσυνέλευση ο σύλλογος δεν εμφανίστηκε ως παράταξη. 
Αντίθετα τα μέλη του διασπάστηκαν σε υποστηρικτές όλων των νέων 

παρατάξεων που δημιουργήθηκαν κι έτσι έχουμε πλέον να ανιχνεύσουμε 
την πορεία των πρώην μελών του Ρ.Φ. 

Αρχικά στη συνέλευση δημιουργήθηκαν δύο πόλοι συσπείρωσης. η 
ομάδα γύρω άπ' τον Δ. Βούλγαρη, οι πεδινοί, και οι αντίπαλοι τους γύρω 
από τους Δ. Γρίβα, Άλ. Κουμουνδούρο, Δ. Καλλιφρονά, κ.α., οι ορει
νοί Αργότερα εμφανίστηκε η ομάδα των εκλεκτικών, που προσπαθούσε 
να εξισορροπήσει τις αντίθετες τάσεις μοιράζοντας τις ψήφους της, και 
το Εθνικό Κομιτάτο, η ομάδα δηλ. του Έπ. Δεληγιώργη, συνδεδεμένη 
περισσότερο με την παράταξη Βούλγαρη. 

Στις δύο ψηφοφορίες που οι ορεινοί και οι πεδινοί που μόλις είχαν 
σχηματιστεί άρχισαν να μοιράζονται τις ψήφους της συνέλευσης, οι πλη
ρεξούσιοι— πρώην μέλη του Ρ.Φ. ψήφισαν ως εξής: Στην ψηφοφορία 
της 16.1.1863, 10 υποστήριξαν τους πεδινούς και 20 τους ορεινούς. Στην 
ψηφοφορία της 8.2.1863, 12 υποστήριξαν τους πεδινούς και 14 τους ορει
νούς. 83 

Από τους πληρεξουσίους, και στις δυο ψηφοφορίες, ψήφισαν στα
θερά με τους ορεινούς 12 και τους πεδινούς 5. οι ψήφοι που μετακινήθη
καν ήσαν 5 από τους ορεινούς προς τους πεδινούς και 2 από τους πεδινούς 
προς ορεινούς. 

83. Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β' των Ελλήνων Συνελεύσεως, 
τ. Α', Αθήνα 1863, σ. 352-356, 622-625. 
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Από τα πρώην μέλη του Ρ.Φ. ό Π. Λεωτσάκος και ο Δ. Παπαδιαμαντό
πουλος ήσαν από τους ηγέτες των πεδινών, οι Δ. Γρίβας, Δ. Βρατσάνος 
και Π. Κορωναίος ηγέτες των ορεινών. Στους εκλεκτικούς άνηκαν οι Διο
μήδης Κυριάκος, Ί . Μεσσηνέζης, Χ. Ζυμβρακάκης, Δ. Σαράβας, Ν. Σα
ρίπολος. Στο Εθνικό Κομιτάτο άνηκαν οι Όδ. Ίάλεμος, Ά ρ . Γλαράκης, 
Ν. Μαυροκορδάτος, Χρ. Μαστραπάς και Στ. Μακρής. 

Όταν έληξαν οι εργασίες της συνέλευσης οι πολιτικές δυνάμεις είχαν 
πάλι άνακατανεμηθεϊ σε νέες παρατάξεις. Στις εκλογές του 1865 στην ανα
κατανομή συμμετείχαν οι αντιπρόσωποι της Επτανήσου και οι παλαιοί 
φιλοοθωνικοί. Τα κόμματα ήσαν τέσσερα. το κόμμα του Δ. Βούλγαρη, 
του Άλ . Κουμουνδούρου, του Θρ. Ζαΐμη και του Έπ. Δεληγιώργη. Στις 
εκλογές αυτές, σε σύνολο 181 αντιπροσώπων εκλέχθηκαν 8 πρώην μέλη του 
Ρ.Φ., από τους οποίους 4 ήταν μέλη της Εθνοσυνέλευσης και 4 εκλέχθη
καν για πρώτη φορά. 

Παρακολουθώντας την πολιτική καριέρα των πρώην μελών του Ρ.Φ., 
καθώς και τη συμμετοχή τους στην ανανέωση του πολιτικού σώματος, 
στις κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν στην τριακονταετία που έπακολού-
θησε,από την επανάσταση του 1862 ως την τελευταία πρωθυπουργία του 
Χ. Τρικούπη στίς 11.11.1893, σχηματίζουμε την έξης εικόνα: Στις 48 κυ
βερνήσεις οι οποίες συνήθως ήταν πενταμελείς, συμμετείχαν 15 ως υπουρ
γοί και ένας, ο Δ. Κυριάκος ως πρωθυπουργός. Άπ' αυτούς ο Χ. Ζυμβρα
κάκης υπουργοποιήθηκε 6 φορές, ό Δ. Γρίβας 5 φορές και ό Ί . Παπαζαφει
ρόπουλος 4 φορές. Τέσσερις, οι Δ. Βουδούρης, Δ. Βουλπιώτης, Α. και Σ. 
Πετμεζάς υπουργοποιήθηκαν 3 φορές. Οι Δ. Σαράβας και Θ. Κανακάρης 
δυο φορές, και πέντε, οι Ι. Μεσσηνέζης, Κ. Δόσιος, Γ. Πετμεζάς, Λ. Δεληγι
ώργης και Π. Κορωναίος μια φορά. Συμμετείχαν στις κυβερνήσεις όλων των 
κομμάτων (Βούλγαρη, Κουμουνδούρου, Ζαΐμη, Δεληγιώργη, Δηλιγιάννη, 
Τρικούπη).84 

Σημαντική πλευρά της δραστηριότητας των πρώην μελών του Ρ.Φ. 
ήταν η συμμετοχή τους στην Κρητική επανάσταση, 1866-1869. Πήραν 
μέρος οι Χαράλαμπος και Ιωάννης Ζυμβρακάκης, Πάνος Κορωναΐος, Μι
χαήλ Αναγνωστόπουλος, ο Αλέξανδρος Πραΐδης που έπεσε στη μάχη 
του Βαφέ, οι Λεωνίδας Βούλγαρης, Θρασύβουλος Μάνος, Χρ. Σολιώτης, 
Γεωργ. Ζαβιτσάνος, Γάκης Ζήκος, Διονύσιος Τριτάκης. Ο Άγ . Κλεο
μένης, αποδίδοντας τους τιμή, έγραψε «την αξίαν δε της τότε νεολαίας 
μαρτυρεί η εν έτει 1867 επανάατασις της Κρήτης».80 

84. Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που παραθέτει ο Douglas Dakin, The Unifi
cation of Greece 1770-1923, Λονδίνο 1972, Παράρτημα III, οι ελληνικές κυβερνήσεις 
1833-1924, σ. 290-297. 

85. Ά γ ι ς Κλεομένης, Περί των πρώτων βασιλέων Όθωνος και Αμαλίας, Αθήνα 
1904, σ. 79. 
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η ίχνηλάτηση της πολιτικής πορείας των μελών του Ρ.Φ. μετά τη 
διάλυση του, που μας εξηγεί αναδρομικά γιατί δεν μπόρεσε να επιβιώσει 
ως οργανωμένη ομάδα, μας δείχνει τη διαδικασία της εξομοίωσης του με 
το περιβάλλον. 

Ό Ρ.Φ. υπήρξε το οργανωτικό άποκρυστάλλωμα της φιλελεύθερης 
πτέρυγας της επανάστασης του 1862. Δεν αποτέλεσε όμως ενεργό παρά
γοντα των εξελίξεων ούτε ανέλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες. δεν παρου
σίασε εσωτερική δυναμική. η πολιτική του καθοριζόταν από τις αντι
δράσεις του στα ερεθίσματα της πολιτικής εξέλιξης. ως οργάνωση δεν ανέ
πτυξε χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το σύνολο των 
ιδιοτήτων που χαρακτήριζαν τά μέλη της. Αποτελούσε κυρίως εστία σύγ
κλισης και διάδοσης ενός συνόλου ιδεών για τη θεσμική μεταβολή και την 
οργάνωση της πολιτικής ζωής. δεν μπόρεσε όμως να διαρθρώσει τις ιδέες 
αυτές σε ένα πρόγραμμα η σε μια κατεύθυνση δράσης. 

Αν θεωρήσουμε ως περιβάλλον του Ρήγα Φερραίον το σύνολο που 
αποτελείται από το θεσμικό πλαίσιο, το πολιτικό σώμα και τις πολιτικές 
λειτουργίες, όπως είχαν διαμορφωθεί στην εποχή αυτή, μπορούμε να επι
σημάνουμε ανάμεσα στην ομάδα και το περιβάλλον σχέσεις αφομοίωσης 
και εξομοίωσης. 

Το περιβάλλον, κυρίως στο επίπεδο των πολιτικών θεσμών αφομοί
ωσε τις φιλελεύθερες προτάσεις και μεταβλήθηκε από τη δράση της επα
νάστασης, μέσα στην οποία εξετάσαμε ήδη τη δραστηριότητα της φιλε
λεύθερης ομάδας. 

Η φιλελεύθερη ομάδα συμμετέσχε, χάρη στη μεταβολή του θεσμικού 
πλαισίου που είχε συμβάλει με τη δράση της, στην πολιτική εξέλιξη. Έ 
χασε όμως τά προσιδιάζοντα χαρακτηριστικά της και τη συλλογική της 
αυτοτέλεια. Διασπάστηκε και εντάχθηκε στις μεταβαλλόμενες παρατάξεις 
και φυσικά για να επιζήσει μέσα στα νέα πλαίσια εξομοιώθηκε τόσο στην 
πολιτική πρακτική οσο και στις πολιτικές ιδέες με τά στοιχεία που αποτέ
λεσαν το περιβάλλον της. 

Το σχήμα των σχέσεων του Ρ.Φ. με το περιβάλλον του, αν προβληθεί 
πάνω στην επανάσταση του 1862, συμβάλλει στην αναγνώριση του χαρα
κτήρα της ως επανάστασης, στην κατανόηση του μερικού της αποτελέ
σματος και στον προσδιορισμό της ως σταθμού στην πολιτική ανάδειξη 
της ελληνικής αστικής τάξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Π ί ν α κ α ς τ ω ν μ ε λ ώ ν του Π ο λ ι τ ι κ ο ύ Σ υ λ λ ό γ ο υ « Ρ ή γ α ς Φερραίος» 

Ό κατάλογος των μελών του Ρ.Φ. δημοσιεύτηκε στο παράρτημα της εφημερίδας 
Το Μέλλον της Ανατολής, 16.11.1862, και περιλαμβάνει το επώνυμο, συνήθως το όνομα 
και στην περίπτωση των στρατιωτικών το βαθμό τους. 

Ό πίνακας που παρουσιάζουμε περιλαμβάνει πέντε στήλες. Στην πρώτη αναγράφε
ται το επώνυμο και το όνομα, στοιχεία για την ηλικία και την ιδιότητα. στη δεύτερη η 
κυριότερη πολιτική δράση κυρίως στην τελευταία οθωνική περίοδο, και στην τρίτη η 
κυριότερη πολιτική δράση μετά την επανάσταση. η τέταρτη και η πέμπτη στήλη αφορούν 
στα μέλη του Ρ.Φ. που πήραν μέρος στην εθνοσυνέλευση και ιδιαίτερα τη συμπεριφορά 
τους στις ψηφοφορίες της 16.1. και 8.2.1863, δηλαδή αν συντάχθηκαν με τους ορεινούς 
η τους πεδινούς. 

Τα πρόσωπα των οποίων δεν αναφέρεται το επάγγελμα ανήκουν σε τρεις κατηγο
ρίες, α) Σ' αυτά που γνωρίζουμε το επάγγελμα που εξάσκησαν αργότερα αλλά όχι την 
ακριβή τους ιδιότητα στα 1862 (μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχοι), β) Σ' αυτά που γνωρί
ζουμε πώς ήσαν φοιτητές στα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν ξέρουμε αν στα 1862 είχαν 
τελειώσει τις σπουδές τους. γ) Στα πρόσωπα που δεν βρήκαμε στοιχεία για την επαγγελ
ματική τους απασχόληση, για τα όποια όμως είτε γνωρίζουμε είτε δεν γνωρίζουμε τις 
αλλες δραστηριότητες τους. 

Μια εξαντλητική έρευνα θα μπορούσε να αποδώσει ίσως περισσότερα στοιχεία. 
Στόχος δικός μας στάθηκε περισσότερο να δώσουμε την εικόνα του συλλόγου. 

Οΐ συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι έξης: 

Πρώτη στήλη 
άνθ/γός, ύπ/γός, λοχ/γός, ταγμ/χης = στρατιωτικοί βαθμοί 
άστ.=αστυνομικός 
Σχ. Εύ. 1860=χρόνος αποφοίτησης άπ° τη Σχολή Ευελπίδων. 
Δεύτερη στήλη 
έξορ.=εξόριστος, κυρίως μετά τά Ναυπλιακά. 
Ναυπλ .=Πήρε μέρος στην εξέγερση του Ναυπλίου 
φυλ.=φυλακίσθηκε 

» 1859=φυλακίσθηκε για τη συμμετοχή στα Σκιαδικά 
» 1861= » » στη συνωμοσία του Μαΐου του 1861 
» 1862= » κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του Ναυπλίου (στην Αθήνα 

η σε άλλο μέρος). 
εξέγερση 10.10 = πήρε μέρος στην εξέγερση της 10 Οκτωβρίου 1862. 
Τρίτη ατήλη 
έθν.=πληρεξούσιος στην εθνοσυνέλευση 
ορ.=ορεινός 
π.=πεδινός 
έ.κ.=ανήκε στο Εθνικό Κομιτάτο 
έκλ. =εκλεκτικός 
ύπ.=υπουργός 
βουλ.=βουλευτής σε διάφορες περιόδους 
βουλ. 1865=βουλευτής σε προσδιορισμένη περίοδο. 
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Άγγελινίδης 'Οδυσσέας 
Άλεξιάδης Α. 

1 

υπ/γός 
άστ. 

Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ 1837- , 
φιλόλογος 

Άντώνοβιτς Μάρκος 
Αντωνόπουλος Δ. 
Αντωνόπουλος Κ. 
Αργυρόπουλος Περικλής 

Αποστολόπουλος Γιάννης 
Βαλέτ(τ)ας Αριστομένης 
Βαρελίδης Α. 
Βαρούχας 
Βασιλειάδης Βασίλειος 

Βότσαρης Χ. 
Βουδούρης Δημήτριος 

Βούλγαρης Λεωνίδας 
Βουλπιώτης Δημήτριος 

Βούρβαχης Δημήτριος 

Βου(τ)σάκης Κων. 

Βρατσάνος Δημοσθένης 

Βυζάντιος Αλέξανδρος 
Γαρδικιώτης Χρήστος 
Γενάδας Ν. 
Γεννάδιος Αναστάσιος 

Γκιών Ιωάννης 
Γλαράκης Αλέξανδρος 
Γλαράκης Αριστείδης 

Γρίβας Δημήτριος 

Γρυπάρης 
Δεληγιώργης Λεωνίδας 
(αδελφός Επαμεινώνδα) 

Διαμαντίδης Κων/νος 
Δόσιος Αλέξανδρος, Κ. 

1836, άνθ/γός 
δικηγόρος 
δικηγόρος 
φοιτητής 

έμπορος 
μαθητής 
έπαρχος 

Σχ. Εύ. 1861, 
ανθυπασπιστής 
ανθ/γός 

1832, στρατιωτ. 
1843-1911, δικηγ. 

1838-1877, 
άνθ/γός 
1819-1898, καθη
γητής πανεπιστ., 
ιατρός, 
1827-1882, δημ. 
υπάλληλος 
1841-1898 δημοσ. 
άνθυπίλαρχος 
άστ. 
καθηγ. πανεπιστ. 
ίστορία 

στρατιωτ. ιατρός 
1836-1914, ανα
κριτής 

1829-1889.υπ/γός 

1839-1928, 
δικηγόρος 

υπολ/γός 
στρ/κός 

2 

εξέγερση 10.10 

δημοσ., εθνο
φύλαξ, φυλακ. 
φυλ. 1861, έξορ 

Ναυπλ., έξορ. 
φυλ. 1859, 
1862 

φυλ. Ναυπλ. 

βουλ. 1856, 
1859, 1860 
φυλ. 

εξέγερση 10.10 

φυλ. 1862 

φυλ. 1859,1862 

δημοσιογρ. 
Αθηνά, 

φυλ. 1862 

δημοσιογρ. 
Μέλλον της 
Πατρ., φυλ. 
1861, 1862 
φυλ., Ναυπλ., 
έξορ. 

δημοσιογρ. 
Μέλλον της 
Πατρ., φυλ., 
έξορ. 
εξέγερση 10.10 
Γαριβαλδινός 

3 4 5 
16.1.63 8.2.63 

έπαν. 1866 

έθν. 

βουλ. 1895 

έθν., ύπ., όρ. 

όρ. 

όρ. 

έπαν. 1866,1878 
ΰπ., βουλ. 
(1875-1905) 
στρατιωτικός 

έθν., όρ. βουλ. 

έθν. όρ. 

Εθν. ε.κ. 

έθν., όρ. βουλ., 
ύπ. 

βουλ. 1890 

-
έθν. 

δρ. 

όρ. 

όρ. 

π. 

όρ. 

δρ. 

όρ. 

όρ. 

δρ. 
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4 5 
16.1.63 8.2 63 

Δόσιος Αριστείδης, Κ. 

Δόσιος Κων/νος 

Δρακόπουλος Α. 
Δρόσος Νικόλαος 
Δούμας Κ. 
Δούμας Μ. 
Ζαβιτσάνος Γεώργιος 

Ζαβιτσάνος Σπυρίδων 

Ζαΐμης Ανδρέας Δ. 
Ζαφειρόπουλος Κ. 
Ζηκος Γάκης 

Ζήκος Λάμπρος 
Ζαβιτσάνος Σπυρ. 
Ζυμβρακάκης 'Ιωάννης 

Ζυμβρακάκης Χαράλαμπος 

Ίάλεμος 'Οδυσσεύς 

'Ιουστινιανός Ά ν τ . 
Ίσχόμαχος Κωνσταντίνος 

Καβαλιώτης Ί . 
Καλλιοτζής Δημήτριος 
Καλός Ά ν . 
Κανακάρης Θάνος 

Κανελλόπουλος Μιλτιάδης 

Καρακατσάνης Δημ. 

Καραμήτσας Γεωργ. 

Καρύδης Σοφοκλής 

Κατσάκος η Κατζάκος Ί . 
Κατσικαπής Ν. 
Κατσικογιάννης Χρήστος 

1844-1881, μαθητ. 

1810-1871, 
νομικός 

1838-1893, ύφηγ. 
πανεπιστημίου, 
φαρμακοποιός 
ύποπρόξενος 
Βελγίου 

1830-1907 

φυλ.-απόπει
ρα εναντίον 
Αμαλίας 
έθν. 1843, 
σύμβουλος 
Επικρατείας 

Ναυπλ., έξορ. 

βουλευτ. 1844 
έπαν. 1854 

έπαν. 1854 
ύποπρόξ. Βελγίου Ναυπλ., έξορ. 
1818-1900, 
λοχαγός 

; 1812-1880, 
ταγμ/ρχης 

+ 1899, δημοσιογρ. 

Σχ. Εύ. 1860, 
άνθ/γός 

έμπορος 
διευθυντής άστυ ν. 
1848(;)-1902, 
κτηματίας 
1835-1869, 
γεωπόνος, δημοσ. 
ύπογραμματεύς 

1834-1904, ύφηγ. 
Πανεπ., γιατρός 
1831-1893, 
δημοσιογράφος 

στρατιωτικός 
ύπ/γός 

φυλ., έξορ. 

φυλακ. 1861, 
Ναυπλ., έξορ. 
Μέλλον της 
Πατρίδος, Μέλ
λον της Ανατο
λής, φυλ., έξορ. 

φυλ., έξορ. 

φυλ., Ναυπλ. 

δημοσ. Μέλλον 
της. Πατρ., 
φυλ., Ναυπλ. 

Φως, φυλ. 

βουλ. 1861 

Ναυπλ., έξορ. 

έθν., ύπ. 
(1863) 

εθν. 
1853 βουλ. έθν. 
έπαν. 1866, 
1878 
έπαν. 1878 

έπαν. 1866 

έθν., εκλ., έπαν. 
1866, ύπ. 
έθν., έ.κ. 

έθν. όρ. 

έθν. 
έθν.. βουλ. 65, 
ύπ. 

π. 

βουλ. 1865 
έθν., δρ. 
έθν., όρ. 

π. 

όρ. π. 

όρ. 

π. π. 

όρ. όρ. 
όρ. όρ. 
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Κατσίνας Λ. 
Κένταυρος Έ π . 
Κένταυρος Σπ. 
Κλεομένης Άγις 
Κολιάτσος Στ. 
Κολοκοτρώνης Πάνος 

Κορωναίος Αχιλεύς 
Κορωναίος Πάνος 

Κόσος (Ίω. Κόσσος 
Κουρμούλης 
Κουροοσόπουλος Θεμιστ. 

Κριεμάδης 
Κυπαρίσ(σ)ης 
Κυριάκος Διομήδης 

Κωνστάκης Κ. 

Λαγάς Πέτρος 
Λαλαούνης Θεμιστοκλής 
Λάππας Μ. 
Λεωτσάκος Πέτρος 
Λυκάκης 
Μακρης Νικόλαος 

Μακρής Στ. 
Μακρυγιάννης Έπ. , Ίωαν. 
Μαμούρης Ηρακλής 
Μάνος Θρασύβουλος 

Μάνος Αλέξανδρος 
Μαντζουνης Γ. 

Μαντζούνης Π. 
Μαρκόπουλος Ιωάννης 

Μαστραπάς Χρήστος 

Μαυροκορδάτος Γ., Ά λ ε ξ 
Μαυροκορδάτος Νικ., Ά λ . 

Μαυρομιχάλης Γεώργιος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 

Μελισσόβας Αθανάσιος 

1 

δικηγόρος 

1837, φοιτητής 
δικηγόρος 
1836-1893, 
άνθ/γός 

1809-1899, 
άντισυντ/ρχης 

2 

φυλ. 1859,1861 

φυλ. 1861 

φυλ. 1861, 
έξορ., 

1832-1878,γλύπτης) 
ύπολ/γός 
Σχ. Εΰ. 1859, 
άνθ/γός 
ανθυπασπιστής 
δικηγόρος 
1811-1869, κα-
θηγ. Πανεπιστ. 

άνθ/γός 
1831, κτηματίας 
άνθ/γός 

βουλ. 

βουλ. 1843, 
1859 

φυλ. 1861 

1825-1871, άνθ/γός 

1827-1911, ύπ/γός φυλ., 1861, 
έξορ. 

1834, άνθ/γός 
1835-1918, 
άνθ/γός 

δημοσιογράφος 

στρατιωτ. Ιατρός 
Σχ. Εύ. 1860, 
άνθ/γός 
1836-1902 
άνθ/γός 

. 1839-1902 
1837-1903 

φυλ., Ναυπλ. 
φυλ., 1861 
Ναυπλ., έξορ. 

Μέλλον της 
'Ελλάδος 

1836-1927,άνθ/γός φυλ. 1861 
1839-1918 
άνθ/γός 

Ναυπλ., έξορ. 

3 4 5 
16.1.63 8.2.63 

έθν., βουλ. 1865 

βουλ. έθν. 
έθν. όρ. 

διπλωμάτης 
εθν. όρ., 
έπαν. 1866 

έθν., έκλ. 
πρωθυπ. 1863 
έθν. 

έθν. 

éOy. 
π., βουλ. 1865 

βουλ. 

έθν., έ.κ., 

έθν. 

έθν. 

έθν., έ.κ., 
βουλ. 65 
έθν. διπλωμάτ.' 
εθν., ε.κ., ύπ., 
διπλωμάτης 
έθν. 
στρατιωτικός 

όρ. 

όρ. 

όρ. 

όρ. 

όρ. 

όρ. 

π. 

όρ. 

όρ. 

π. 

π. 

όρ. 

π. 
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Μεσσηνέζης Ιωάννης 

Μητσάκης Δ. 
Μπένσης Γεώργιος 
Ναδίρης Απόστολος 

Νάκης N.B. 
Νεζερίτης Π. 
Οδυσσέως Χαράλαμπος 

Πάγκαλος Ν. 
Παπαδιαμαντόπουλος Δ. 

Παπαζαφειρόπουλος Ί . 

Παπανικολάου Λ. 
Παράσχος Αχιλλεύς 

Παράσχος Γεώργιος 

Περόγλου Νικόλαος 

1 

1822-1896 

φαρμακοποιός 
1838-1914, δικαστ 

2 

βουλ. 1861 

φυλ. 1862 

(απόπειρα δολο
φονίας Μουσούρου 
1848;) 
βιβλιοπώλης 

1816-1877, στρα
τιωτ. διοικητής 
1829-1879, δικηγ. 

έπαρχος 
1838-1895, ποιη
τής, υπουργικός 
γραμματεύς 
1822-1886, φιλό
λογος, δημοσιογ. 

Πετμεζας (ή Πετιμεζάς) Ά θ . 1885 άνθ/γος 
Πετμεζας (ήΠετιμεζάς) Γ.Α 
Πετμεζας (ή Πετιμεζάς) Σ 
Πινιώ Ίνσχος 

Πολυμερής Κ. 
Πραΐδης Αλέξανδρος 

Πύρρος Παναγιώτης 
Ράδος Ν. 
Ροϋφος Γεώργιος 
Σαράβας Δημήτριος 
Σαρίπολος Νικολ. 

Σέκερης Δημ. 

Σεραφείμ Α. 
Σκαλτσογιάννης Δημ. 
Σκούφος Σ. 
Σολιώτης Χρήστος 

Σούτσος Κ. 
Σοφιανός Σ. 
Στάϊκος Δημοσθένης 

δικαστικός 

εξέγερση 10.10 

φυλ., Ναυπλ. 
έξορ. 

φυλ. 

φυλ. 

φυλ. 

Ναυπλ., έξορ. 
1840-1893 λοχ/γός 
Σχ. Εύ. 1860, 
άνθ/γός 
άστ. 
1834-1866, 
άνθ/γός 
1840, υπάλληλος 
δικαστικός 

1822-1893, δικαστ. 
1817-1887, καθη
γητής πανεπι
στημίου, νομικός 
Σχ. Εύ. 1854, 
ύπολ/γός 
άστ. 
1831 
καταληματίας 
1839-1899, 
ανθυπασπιστής 

δημόσιος ύπάλ. 
1836-1906, στρα
τιωτικός 

φυλ. 1861 
Ναυπλ., έξορ. 

φυλ., 1859 

. φυλ. 1859 

φυλ. 1859, 
φυλ. 1861 

φυλ. 1859 

3 4 5 
16.1.63 8.2.63 

έθν., έκλ., 
βουλ. 

εθν. 

έθν. π. 

έθν., ύπ. 1863, 
βουλ., ύπ. 

έπαν. 1866 

έθν., βουλ. υπ. 
έθν., βουλ., ύπ. 
βουλ. 1865 

έπαν. 1866 

βουλ., ύπ. 
έθν., έκλ., ύπ. 
έθν. έκλ., βουλ, 

έθν. 

βουλ. 

π. 

όρ. 

όρ. 

όρ. 

όρ. 

. όρ. 

π. 

όρ. 

π. 

π. 

όρ. 

όρ. 
όρ. 

π. 

π. 
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Στράτος Ανδρέας 

Συνοδινός Παναγιώτης 

Τομπάζης Ε. 
Τριανταφύλλης Γεώργιος 
Τριτάκης Διονύσιος 

Τσάτσος Ά ρ . 
Τσιρώνης 
Φλογαΐτης Θεόδωρος 
Φωτιάδης 
Χαλκοκονδύλης Ιωάννης 
Χαλκοκονδύλης Σ. 
Χαραλάμπης Ασημάκης 
Χατηριάδης Κ. 
Χοϊδάς Χ. 
Ψύλλας Α. 

1 

1834-1915, 
ύπολ/γός 
1836-1914, ποιη
τής δημόσ. ύπάλ. 

δικηγόρος 
1828-1905 άνθ-
/λαρχος 
καθηγ., Σύρος 

1848(;)-1905, δικ. 
έπαρχος 

εισοδηματίας 

δικηγόρος 

2 

φυλ. 1862 

φυλ. 1858 

φυλ. 1861, 
Ναυπλ., έξορ. 
έξορ. 

έξορ. 

βουλ. 1859 

3 4 5 
16.1.63 8.2.63 

βουλ. 65 

έθν., έπαν. 1866 

έθν. π. π. 
π. π. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Η ιδρυτική διακήρυξη του Πολιτικού Συλλόγου «Ρήγας Φβρραΐος» 
(Το Μέλλον της Ανατολής, φ. 25, 25.10.1862) 

Συνέπεια και ανάγκη εις πασαν έπαναστατικήν εποχήν είναι η σύστασις πολιτικών 
συλλόγων πρότιθεμένων την πραγματοποίησιν των αρχών της επαναστάσεως και την 
ενίσχυσιν της επαναστατικής Κυβερνήσεως κατά των προσβολών και υπόκωφων ραδι
ουργειών του πεπτωκότος συστήματος. Τριακονταετές οικοδόμημα ερειδόμενον επί της 
διαφθοράς, της βίας και του δόλου κατέπεσε ανεπιστρεπτεί, η σύνταξις της πολιτείας 
κατηργήθη και η εθνική κυριαρχία επανήλθε είς τόν λαόν. η έπανάστασις εξακολουθεί 
να διατρέχη τας ποικίλας και αναγκαίας φάσεις της, ο εξωτερικός κόσμος, επιδρά επί 
της πορείας της επαναστάσεως συντακτική συνέλευσις συγκαλείται προς οργανισμόν 
και σύνταξιν της πολιτείας. Αν πας πολίτης έχει το δικαίωμα και το καθήκον συγχρό
νως να παρακολούθηση την πορείαν και τάς φάσεις της επαναστάσεως ταύτης και να 
επενεργήση κατά το δυνατόν και κατά πάντα τρόπον εις την πραγματοποίησιν των γε
νικών αρχών της επαναστάσεως και την σύνταξιν του νέου πολιτεύματος έξ ού έξαρτά
ται η τύχη της Ανατολής, κολλώ βαρύτερον καθήκον προς παρακολούθησιν των επανα
στατικών φάσεων και προς την διοργάνωσιν και σύνταξιν του έθνους επιβάλλεται εις 
εκείνους οίτινες προ ετών εΐργάσθησαν έκ παντός τρόπου συμφώνως προς τους εθνι
κούς πόθους είς την άνατροπήν τριακονταετούς παρελθόντος και της δλης πολιτικής 
συντάξεως. 

Σήμερον πρόκειται να άποδειχθή διά των πραγμάτων ότι αί επαναστατικοί αρχαί 
ας ύπεστήριξεν γενναίως το έλληνικόν έθνος δεν ήσαν απλώς άρνητικαί και ανατρεπτικαί 
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άλλ' ήσαν άρχαί οργανικα'ι και θετικαί εχουσαι έν έαυταίς περιεχόμενον και ούσίαν 
προς έφαρμογήν και άνάπτυξιν των οποίων ήτο αναγκαία μια γενική εθνική έπανάστα-
σις και καθολικός κλονισμός. 

Ό σύλλογος ευρισκόμενος έν τη εστία του επαναστατικού βίου και του κέντρου 
της πολιτικής θα παρακολουθή όλα τα ζωτικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα τά όποια 
παρουσιάζονται εις την εκτίλιξιν των επαναστατικών φάσεων και θα μεταχειρισθή ολην 
του την έπιρροήν και δύναμιν προς ύποστήριξιν της επαναστατικής Κυβερνήσεως ής 
την είς τά πράγματα διατήρησιν μέχρι της συγκαλέσεως της εθνοσυνελεύσεως θεωρεί 
άναγκαίαν έφ' όσον δεν παρεκτρέπεται της τροχιάς των επαναστατικών αρχών. Μικρά 
παραπτώματα, η μη ίκανοποίησις προσώπων και έν γένει μερικαί δυσαρέσκειαι ως ου
δεμία εξουσία δεν δύναται να άποφύγη δεν πρέπει να χρησιμεύσουν ως ρωγμή προς εισ
πήδησιν εντός της προσωρινής Κυβερνήσεως διότι τοιουτοτρόπως θα ακονίσωμεν την 
σπουδαρχίαν και ιδιοτέλειαν πολλών ανθρώπων οι οποίοι κεχηνότες κατασκοπεύουσι 
και διασύρουσι τάς πράξεις της Προσωρινής Κυβερνήσεως προς αγρευσιν των υπουρ
γείων. Τοιουτοτρόπως καθ' ήμέραν θα εχωμεν νέον Ύπουργεΐον. 

Υπάρχει και άλλος λόγος καθιστών άναγκαίαν την σύστασιν συλλόγου. 
Το πνεύμα του συνεταιρισμού, και η άνάπτυξις της πρωτοβουλίας, είναι προϊόν 

του πολιτισμού του ΙΘ'. αιώνος, και πηγή της υλικής και ηθικής ευδαιμονίας των νεωτέ
ρων κοινωνιών. η δημοσία συζήτησις, αι πολιτικαί συναθροίσεις και ό συνεταιρισμός 
εϊναι αί πρώται βάσεις κοινωνίας έχούσης συνταγματικήν άνατροφήν και αξίας να δια
τήρηση τάς ελευθερίας της. Είς την Ελλάδα εσυνείθισε ό κόσμος να θεωρή την αντίρ
ρησιν ως ύβριν και έπιβουλήν, αί δέ κυβερνήσεις ως σφετερισμόν της εξουσίας των. 
το πνεύμα του συνεταιρισμού μόνον δια τοιούτων μέσων δύναται να ριζωθή είς την ελ
ληνικήν κοινωνίαν, της οποίας θέλει αναπτύξει μεγάλως τα ηθικά και υλικά κεφάλαια. 
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