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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλά-
ζηαζεο δεκηνπξγήζεθε ην πιαίζην 
κέζα ζην νπνίν δηακνξθψζεθαλ νη 
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηα-
ζία θαη πξνβνιή ησλ ζπκθεξφλησλ 
αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ, 
θαζψο θαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζε-
ζκψλ. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη 
θαη ε ζπγθξφηεζε πνιηηηθψλ θνκ-
κάησλ. Σε δηακφξθσζε θαη ηε ιεη-
ηνπξγία ησλ θνκκάησλ, ηηο ηδενιν-
γηθέο ηνπο ζπληζηψζεο, ηα πνιηηηθά 
ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ηε ζπκπεξη-
θνξά ηνπο ζην δεκφζην βίν ζα πα-
ξαθνινπζήζνπκε ζην θείκελν πνπ 
αθνινπζεί. Ζ εμεηαδφκελε πεξίνδνο 
εθηείλεηαη έσο ην 1936, νπφηε νιν-
θιεξψλεηαη κία θάζε ηεο ηζηνξίαο 
καο, θαζψο γηα κεγάιν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα θαηαιχεηαη ην πνιίηεπκα 
ηεο ρψξαο, ζηελ αξρή απφ ηνλ I. 
Μεηαμά θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο 
αξρέο ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο. Ζ 
κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο απνηειεί 
έλα δηαθνξεηηθφ θεθάιαην ηεο ει-
ιεληθήο ηζηνξίαο. 
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Α. ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ  
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ  

ΚΑΗ ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΔ ΥΔΔΗ 
(1821-1843) 

 

1. Πειαηεηαθά δίθηπα επί  
ηνπξθνθξαηίαο 

 
Καηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πε-

ξίνδν, γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, 
νη Έιιελεο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα 
λα ζπγθξνηήζνπλ πνιηηηθά θφκκα-
ηα. Τπήξρε φκσο κηα άιιε κνξθή 
ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξφλησλ 
ηνπο, ηα πειαηεηαθά δίθηπα

1
, ζηελ 

νξγάλσζε ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ 
νη εμήο ιφγνη: 

 ν αληαγσληζκφο κεηαμχ πξνζψ-
πσλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ 
εμνπζίαο, 

 ε ειιηπήο παξνρή πξνζηαζίαο 
απφ κέξνπο ηεο νζσκαληθήο δηνί-
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θεζεο πξνο ηνπο ππεθφνπο ηεο 
ζε πεξηπηψζεηο απζαηξεζηψλ,  

 ε απνπζία ζπζηήκαηνο θνηλσλη-
θήο πξφλνηαο, πξάγκα πνπ δεκη-
νπξγνχζε δηαξθή αίζζεζε αβε-
βαηφηεηαο ζηνπο αλζξψπνπο. 
Οη παξαπάλσ ιφγνη νδεγνχζαλ 

ηνπο ππεθφνπο λα θαηαθεχγνπλ ζε 
κε θξαηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη ζα 
ηνπο παξείραλ ηε ζηνηρεηψδε α-
ζθάιεηα. Ο πξψηνο θνξέαο ήηαλ ε 
επξχηεξε νηθνγέλεηα. Κάζε νηθνγέ-
λεηα ζπλδεφηαλ νξηδφληηα κε άιιεο 

νηθνγέλεηεο θαη θάζεηα κε πάηξσ-
λεο-πξνζηάηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο, πνπ είραλ πςειφηεξε θνηλσ-
ληθή ζέζε. ηελ Πεινπφλλεζν, γηα 
παξάδεηγκα, θαηά ηελ πεξίνδν 
1715-1821 αλαπηχρζεθαλ δχν κε-

γάια δίθηπα παηξσλίαο, ζηελ θν-
ξπθή ησλ νπνίσλ βξίζθνληαλ νη-
θνγέλεηεο πξνθξίησλ. Αλάκεζα ζ' 
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απηέο επηθξαηνχζε έληνλνο αληα-
γσληζκφο γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο 
ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο 
δσήο θαη γηα ηελ θαηάιεςε ησλ δε-
κνζίσλ ζέζεσλ. ηε ηεξεά Διιάδα 
θνξείο ηεο παηξσλίαο ήηαλ κεγα-
ιναξκαηνινί. ηα λεζηά, εμάιινπ, 
ζηελ εγεζία ησλ δηθηχσλ παηξσλί-
αο βξίζθνληαλ νη νηθνγέλεηεο ησλ 
κεγάισλ πινηνθηεηψλ. 

 

1. Ζ ζρέζε πειαηείαο είλαη κία ζρέ-
ζε εθνχζηαο δηπνιηθήο αληαιιαγήο 
αλάκεζα ζε θνηλσληθνχο θνξείο ά-
ληζεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
ηζρχνο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακνη-
βαία αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πα-
ξνρήο νξηζκέλσλ δηαθνξεηηθψλ 
ππεξεζηψλ, ρσξίο ην πιέγκα απηφ 
ησλ ππνρξεψζεσλ λα εληάζζεηαη 
ζ' έλα δεδνκέλν έλλνκν ή νπσζ-
δήπνηε ζεζκνπνηεκέλν ζχζηεκα 
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αμηνινγηθψλ θαλφλσλ ζπκπεξηθν-
ξάο θαη αληηζηνίρσλ θπξψζεσλ.  

Γεώξγηνο Κνληνγηώξγεο (επηκ.): 
Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο 
ζηελ Διιάδα . Αζήλα 1977, ζ.76. 

 
Σα θαηνπηλά θφκκαηα

2
 δελ απν-

ηεινχλ απιή κεηεμέιημε ησλ δηθηχ-
σλ παηξσλίαο. Δπί ηνπξθνθξαηίαο 
ην πνιηηηθφ πιαίζην ήηαλ δεδνκέλν 
θαη αλακθηζβήηεην: ε νζσκαληθή 
θπξηαξρία. Σα δεηήκαηα ζηα νπνία 
κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ δηαθσ-
λίεο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ήηαλ 
είηε ε δηεθδίθεζε δεκνζίσλ αμησ-
κάησλ είηε ε αληηκεηψπηζε κηθξν-
πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο 
δσήο, πεξηζζφηεξν «ηερληθήο» π-
θήο, φπσο π.ρ. δεηήκαηα δεκνζίσλ 
έξγσλ. Οη θνξείο ηεο παηξσλίαο 
δελ είραλ ιφγν ζε δεηήκαηα πνπ 
άπηνληαλ ηεο λνκνζεζίαο ή ηεο ε-
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μσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαη επνκέλσο 
ηα δίθηπα παηξσλίαο δελ δηακφξ-
θσλαλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο α-
πφςεηο

3
. Γεληθφηεξα, ηα δίθηπα πα-

ηξσλίαο δελ ιεηηνπξγνχζαλ θάησ 
απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη δελ α-
ληαπνθξίλνληαλ ζηηο ίδηεο αλάγθεο 
κε ηα θαηνπηλά θφκκαηα. 

 

2. Κόκκα: έλσζε πνιηηψλ, νη 
νπνίνη έρνπλ ζπζζσκαησζεί ιφγσ 
θνηλψλ πνιηηηθψλ απφςεσλ, ζπκ-
θεξφλησλ θαη ζηφρσλ, ψζηε λα θα-
ηαθηήζνπλ κέζσ ηεο θαηνρήο πνιη-
ηηθψλ εγεηηθψλ ζέζεσλ ηφζε εμνπ-
ζία κέζα ζε έλα θξάηνο..., ψζηε λα 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 
ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο ζθνπνχο.  

Reinhart Beck: Sachwörterbuch der 
Politik. ηνπηγάξδε 1986. 
 

3. Ζ πνιηηηθή απνηεινχζε, θνληά 
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ζηα άιια, θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα: ήηαλ δειαδή ηξφ-
πνο βηνπνξηζκνχ πνπ ηνλ επηδίσ-
θαλ θαη ηνλ εμαζθάιηδαλ απφ πνη-
θίιεο, θάπνηε θαη αλνξζφδνμεο πε-
γέο. Ζ πεπνίζεζε φηη ε θαηάθηεζε 
κηαο ζέζεσο έδηλε ηε δπλαηφηεηα 
ζηνλ θάηνρν ηεο λα πξνάγεη, πε-
ξηζζφηεξν θαη απφ ην γεληθφ θαιφ, 
ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα κε-
ηαθέξζεθε θαη δηαηεξήζεθε ζηνλ 
θξαηηθφ κεραληζκφ, φηαλ κε ηελ ε-
πηηπρία ηεο Δπαλαζηάζεσο ην ίδην 
ην θξάηνο έγηλε αληηθείκελν αληα-
γσληζκνχ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ. Ζ 
λνκηκνθξνζχλε απέλαληη ζηελ νη-
θνγέλεηα, πνπ σο νκάδα θνηλσληθή 
είρε απνθηήζεη πξνηεξαηφηεηα α-
πέλαληη ζην έζλνο, ην πξνζσπηθφ 
ζπκθέξνλ, επίζεο, έθαλαλ ην άηνκν 
λα απνβιέπεη ζπρλά ζηελ εθκεηάι-
ιεπζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο πξνο 
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φθεινο ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ θί-
ισλ ηνπ, ζε βάξνο ησλ αληηπάισλ 
ηνπ. 
Ισάλλεο Πεηξόπνπινο - Αηθαηεξίλε 
Κνπκαξηαλνύ: ΙΔΔ, ΙΓ, ζ. 27. 

 

2. Η δηακόξθσζε λέσλ δεδνκέ-
λσλ θαηά ηελ Δπαλάζηαζε 

 
ζν νη Έιιελεο ήηαλ ππφδνπ-

ινη, ζε γεληθέο γξακκέο ηεξνχζαλ 
θνηλή ζηάζε απέλαληη ζηνλ θαηα-
θηεηή. ηαλ άξρηζε ε εθδίσμε ησλ 
Σνχξθσλ, άξρηζαλ νη ζπγθξνχζεηο 
κεηαμχ ησλ κέρξη ηφηε νκνλννχ-
λησλ. Σν βαζηθφηεξν δήηεκα αθν-
ξνχζε ην πνηνο θαη πψο ζα δηαρεη-
ξηδφηαλ ηελ εμνπζία. Μηα ζεηξά γε-
γνλφησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε   
δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ απφ-
ςεσλ γηα ην δήηεκα απηφ, νδήγε-
ζαλ ζ' έλα πξνζηάδην δηακφξθσ-
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ζεο ησλ πξψησλ πνιηηηθψλ θνκκά-
ησλ. Σα γεγνλφηα απηά ζπλδένληαη 

κε ηελ θάζνδν ηνπ Γεκεηξίνπ Τ-
ςειάληε ζηελ επαλαζηαηεκέλε 
Πεινπφλλεζν, σο πιεξεμνπζίνπ 

ηνπ αδειθνχ ηνπ Αιεμάλδξνπ, Γε-
ληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Φηιηθήο Δηαη-
ξείαο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε ηεο 
εγεζίαο ηεο Δπαλάζηαζεο. ηαλ ν 
Γεκ. Τςειάληεο έθηαζε ζηελ Ό-
δξα, νη Πεινπνλλήζηνη είραλ ήδε 
νξίζεη απφ κφλνη ηνπο θπβεξλεηηθά 
φξγαλα ηνπηθήο εκβέιεηαο. Ο Τςε-
ιάληεο ζέιεζε λα επηβάιεη έλα δηθφ 
ηνπ «Γεληθφ Οξγαληζκφ ηεο Πειν-
πνλλήζνπ», πνπ ζα ηνπ επέηξεπε 
λα ζπγθεληξψζεη ηε ζηξαηησηηθή 
θαη πνιηηηθή εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ. 
Οη πξφθξηηνη δελ ην απνδέρζεθαλ 
θαη κε δπζθνιία απνζνβήζεθε ε 
ζχξξαμε. Ζ αληίζεζε κεηαμχ ησλ 
δχν πιεπξψλ δελ είρε σο αληηθεί-
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κελν κφλν ην πνηνο ζα θαηείρε 
πξαγκαηηθά ηελ εμνπζία, αιιά α-
θνξνχζε θαη ηε δνκή ηνχ ππφ ί-
δξπζε θξαηηθνχ νξγαληζκνχ. Ο 
Τςειάληεο πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία 
ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηα-
θπβέξλεζεο, ψζηε λα εμαζθαιη-
ζηνχλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηε 
ζπλέρηζε ηνπ αγψλα θαη ε πεηζαξ-
ρία ζην ζηξάηεπκα. Θεσξνχζε φηη 
νη ηνπηθηζηηθέο ηάζεηο απνηεινχζαλ 
εκπφδην γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

Αγψλα. Οη πξόθξηηνη, έρνληαο δηα-
θνξεηηθέο επηδηψμεηο, ήζειαλ λα εί-
λαη φινη ππεχζπλνη γηα φια. π-
γθξνηήζεθαλ ινηπφλ νη πξψηεο 
παξαηάμεηο. 

19 / 60-61 



Η Πξνθή-
ξπμε ηνπ 
Πεηξό-
κπεε 
Μαπξνκη-
ράιε, 
«αξρη-
ζηξαηή-
γνπ ησλ 
παξηηα-
ηηθώλ 
ζηξαηεπ-
κάησλ»  
θαη ηεο 
«Μεζζε-

ληαθήο πγθιήηνπ», απεπζπλόκελε 
«εηο ηαο επξσπατθάο απιάο», γξακ-
κέλε ζηηο 23-3-1821, απνζθνπνύζε 
ζην λα θαηαζηήζεη γλσζηνύο ηνπο 
ζθνπνύο ηεο επαλάζηαζεο.  
(Αξρείν Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο 
Μεγάιεο Βξεηαλίαο) 
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Σν «Πξνζσξηλφλ Πνιίηεπκα» ηεο 
Δπηδαχξνπ, ην πξψην ζχληαγκα 
ηεο Δπαλάζηαζεο, ςεθηζκέλν απφ 
ηελ Α' Δζλνζπλέιεπζε

4
, έδσζε ην 

1822 ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο εγε-
ζίαο ηνπ Αγψλα, κε ηνλ αληηαπνιπ-
ηαξρηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηε ζέ-
ζπηζε πνιπαξρηθήο εμνπζίαο. Ο 

Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο θα-
ηφξζσζε λα γίλεη ξπζκηζηήο ηεο θα-
ηάζηαζεο, έρνληαο εμαζθαιίζεη γηα 
ηνλ θχθιν ηνπ θαη γηα ηνπο πξνθξί-
ηνπο ηελ εμνπζία, ελψ αγλνήζεθαλ 

ν Κνινθνηξώλεο θαη ν Τςειάληεο. 
Έηζη δεκηνπξγήζεθε ξήγκα ζηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ θαη 
πξνθξίησλ. 

 

4. Η Α' Δζλνζπλέιεπζε 
 

...ζπλήιζνλ εηο Δπίδαπξνλ νη πξψ-
ηνη λνκνζέηαη ηεο Διιάδνο. Οη δε 
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λεψηεξνη, νη επηπρήζαληεο λ' αλνί-
μσζη ηνπο νθζαικνχο πξνο ήιηνλ 
κε ζθνηηδφκελνλ ππφ λεθψλ δνπ-
ιείαο, λα παηήζσζη γελ ειεπζέξαλ, 
λ' αλαπλεχζσζηλ αέξα ειεχζεξνλ, 
απηνί νη θιεξνλνκήζαληεο ην αλε-
θηίκεηνλ δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη 
θαη ζπλδηαιέγεζζαη θαη ζπδεηείλ, 
αδπλαηνχζη λα θαληαζζψζη ηνλ έ-
μαιινλ ελζνπζηαζκφλ ηνπ έζλνπο, 
φηε κεηά ηπξαλλίαλ ηεηξαθνζίσλ 
ζρεδφλ εηψλ ζπλήξρεην δη' αληη-
πξνζψπσλ ίλα βνπιεπζή θπξηαξ-
ρηθψο πεξί ησλ νηθείσλ ζπκθεξφ-
λησλ. Οη δ' επηδήζαληεο δηεγνχλην 
φηη δάθξπα έξξενλ απφ ησλ νθζαι-
κψλ πάλησλ, θαη σο ελ ηε εκέξα 
ηεο Αλαζηάζεσο αληαπεδίδνλην 
αζπαζκνί. 

Νηθόιανο Γξαγνύκεο: Ιζηνξηθαί Αλα-
κλήζεηο, Αζήλα 1973, η. 1, ζ. 30-31.  
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Η πξώηε ζειίδα ηνπ 
πξώηνπ πληάγκαηνο 
ηεο Δπαλάζηαζεο, 
ηππσκέλνπ ην 1822.  
(Αζήλα, Δζληθό  
Ιζηνξηθό Μνπζείν) 

 
 
 

ηε Β' Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Ά-
ζηξνπο, ην 1823, ν αληαγσληζκφο 
γηα ηελ εμνπζία πήξε κεγάιεο δηα-
ζηάζεηο. πγθξνηήζεθαλ δχν ηζρπ-

ξά θφκκαηα, ησλ πξνθξίησλ θαη 

ησλ θιεθηνθαπεηαλαίσλ. Οη ηειεπ-
ηαίνη είραλ απνθηήζεη κεγάιε δχ-
λακε κεηά ηηο πξψηεο πνιεκηθέο ε-
πηηπρίεο. Σε δχλακή ηνπο απηή 
πξνζπάζεζαλ λα εθκεδελίζνπλ νη 
πξφθξηηνη, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 
εγεζία ηεο επαλάζηαζεο αλήθεη ζε 
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εθείλνπο πνπ μέξνπλ λα θάλνπλ 
πνιηηηθνχο ρεηξηζκνχο. Οη θιεθην-
θαπεηαλαίνη αληέηεηλαλ φηη ε εμνπ-
ζία αλήθεη ζ' εθείλνπο πνπ δηεμά-
γνπλ ηνλ πφιεκν. Οη πξφθξηηνη θα-
ηφξζσζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ 
εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, θαηαιακ-
βάλνληαο εθείλνη ηηο θπβεξλεηηθέο 
ζέζεηο. Αθνινχζεζε δηραζκφο, θα-
ζψο θπξηάξρεζαλ νη πξνζσπηθέο 
θηινδνμίεο, ην θαηξηαζηηθφ θαη ην-
πηθηζηηθφ πλεχκα. Ο δηραζκφο εμε-
ιίρζεθε ζε εκθχιην πφιεκν θαηά ην 
πξψην εμάκελν ηνπ 1824

5
. Μεηά ηελ 

επηθξάηεζε ησλ πξνθξίησλ, ε δηα-
κάρε ηειείσζε κε ακλεζηία. Σν δεχ-
ηεξν εμάκελν ηνπ 1824 δεκηνπξγή-
ζεθαλ λέα αληηκαρφκελα ζηξαηφπε-
δα, ηα νπνία ζπγθξνηήζεθαλ κε 
ηνπηθηζηηθά θξηηήξηα. Σν έλα απν-
ηεινχζαλ Πεινπνλλήζηνη πξφθξηηνη  
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5. Καηά ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ν 
Μαθεδφλαο αγσληζηήο Νηθφιανο 
Καζνκνχιεο, πεξλψληαο απφ ηα 
ρσξηά ηεο Αραΐαο, έβιεπε ζηα 
πξφζσπα ησλ ρσξηθψλ δσγξαθη-
ζκέλν αθφκε ηνλ ηξφκν απφ ηα δεη-
λά πνπ είραλ πεξάζεη... Ζ ησξηλή 
ζπκθνξά ηνπο ηνπο ζχκηδε ηα πα-
ζήκαηα ησλ παηέξσλ ηνπο απφ 
ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηελ επαλά-
ζηαζε ηνπ 1770... 

Απόζηνινο Βαθαιόπνπινο: Η επαλά-
ζηαζε θαηά ην 1825. ΙΔΔ, IB΄, ζ. 373. 
 
θαη ζηξαηησηηθνί, θαη ην άιιν Τ-
δξαίνη θαη πεηζηψηεο, ππνζηεξη-
δφκελνη απφ Ρνπκειηψηεο νπιαξ-
ρεγνχο. Ο δεχηεξνο εκθχιηνο πφ-
ιεκνο, πξσηνθαλήο ζε αγξηφηεηα, 
ηειείσζε κε λίθε ησλ λεζησηψλ. 
Καηά ην 1825, ζην ζηξαηφπεδν ησλ 
ληθεηψλ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη 
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ην κειινληηθφ αγγιηθφ (ππφ ηνλ 

Μαπξνθνξδάην) θαη ην γαιιηθφ (π-

πφ ηνλ Κσιέηηε) θφκκα. Γχξσ απ' 
απηά ηα θφκκαηα, θαζψο θαη απφ 
έλα ηξίην, ην ξσζηθφ, ζπζπεηξψζε-
θαλ νη πιεξεμνχζηνη ζηελ Γ' Δζλν-
ζπλέιεπζε

6
. 

 

6. Από ην ζύληαγκα ηεο Γ' Δζλν-
ζπλέιεπζεο (Σξνηδήλαο):  

5. Ζ θπξηαξρία ελππάξρεη εηο ην 
Έζλνο: πάζα εμνπζία πεγάδεη εμ 
απηνχ, θαη ππάξρεη ππέξ απηνχ.  

7. ινη νη Έιιελεο είλαη ίζνη ε-
λψπηνλ ησλ λφκσλ.  

36. Ζ θπξηαξρία ηνπ Έζλνπο δη-
αηξείηαη εηο ηξεηο εμνπζίαο: Ννκνζε-
ηηθήλ, Ννκνηειεζηηθήλ θαη Γηθαζηη-
θήλ.  

37. Ζ λνκνζεηηθή θαηαζθεπάδεη 
ηνπο λφκνπο. 

38. Ζ Ννκνηειεζηηθή επηθπξψλεη 
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απηνχο θαηά ην 73 άξζξνλ θαη ηνπο 
εθηειεί.  

39. Ζ Γηθαζηηθή ηνπο πξνζαξκφ-
δεη.  

40. Ζ Ννκνζεηηθή εμνπζία αλήθεη 
ηδηαηηέξσο εηο ην ζψκα ησλ Αληη-
πξνζψπσλ ηνπ ιανχ, ην νπνίνλ 
νλνκάδεηαη Βνπιή.  

41. Ζ λνκνηειεζηηθή αλήθεη εηο 
έλα κφλνλ, νλνκαδφκελνλ Κπβεξλή-
ηελ, έρνληα δηαθφξνπο ππ' απηφλ 
Γξακκαηείο ηεο Δπηθξαηείαο.  

42. Ζ Γηθαζηηθή εηο ηα δηάθνξα 
δηθαζηήξηα.  

 
Ζ χπαξμε ησλ πξψησλ θνκκά-

ησλ ήηαλ πιένλ δεδνκέλε. Απηφ 
άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ηελ θί-

λεζε ηνπ Καπνδίζηξηα λα επαλ-
δξψζεη έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, 
ην «Παλειιήληνλ», κε αληηπξνζψ-
πνπο θαη ησλ ηξηψλ παξαηάμεσλ, 
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πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί εζσ-
ηεξηθή εηξήλε

7
. 

 

7. Η επηινγή ησλ κειώλ ηνπ 
Παλειιελίνπ 

Ο Καπνδίζηξηαο... πξνρψξεζε κε-
ζνδηθά ζηελ εθινγή ησλ πξνζψ-
πσλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ αλσηά-
ησλ θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ. Δπηδίσ-
με πξψηα λα ηηο επαλδξψζεη κε 
πξφζσπα ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ 
κε επηηπρία ζηα ζνβαξά θαζήθνληά 
ηνπο, αιιά παξάιιεια λα ηθαλν-
πνηήζεη θαηά ην δπλαηφλ θαη ηηο δί-
θαηεο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο: ηέ-
ινο πξνζπάζεζε λα ηθαλνπνηε-
ζνχλ ηα ηξία θφκκαηα, φπσο θαη νη 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ψ-
ζηε λα απνθεπρζνχλ δπζαξέζθεηεο 
θαη παξεμεγήζεηο ηφζν ζην εζσηε-
ξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

28 / 63 
 



Αιέμαλδξνο Γεζπνηόπνπινο: ΙΔΔ, IB΄, 
ζ. 484.  

 
Σα πξψηα ηξία ειιεληθά θφκκαηα 

νλνκάζηεθαλ ην θαζέλα (απφ ηνπο 
αληηπάινπο ηνπ) κε ην φλνκα κίαο 
κεγάιεο Γχλακεο. Σν φλνκά ηνπο 
ππνλννχζε φηη επξφθεηην γηα θέ-
ληξα εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφ-
λησλ ησλ Γπλάκεσλ απηψλ ζηνλ 
ειιεληθφ ρψξν. Έρεη ππνζηεξηρζεί 
φηη ηνλ ππξήλα απηψλ ησλ θνκκά-
ησλ απνηεινχζαλ επλννχκελνη ησλ 
μέλσλ πξνμελείσλ ζηελ Οζσκαληθή 
απηνθξαηνξία, γχξσ απφ ηνπο ν-
πνίνπο ζπζπεηξψζεθαλ θαη άιινη, 
νη νπνίνη πξνζδνθνχζαλ λα εμα-
ζθαιίζνπλ κεηεπαλαζηαηηθά εχθν-
ιε πξνζσπηθή αλέιημε θαη πξν-
ζηαζία απφ ηνπο αληηπάινπο. Ζ 
άπνςε φκσο απηή δελ επηβεβαηψ-
λεηαη απφ ηα γεγνλφηα. Ζ ζηάζε 
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ησλ θνκκάησλ δελ δηακνξθσλφηαλ 
απφ ηηο επηινγέο ησλ Γπλάκεσλ 
αιιά απφ ηηο επηδηψμεηο ζρεηηθά κε 
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε 
ην ππφ δεκηνπξγία θξάηνο, νη ν-
πνίεο ήηαλ ζπρλά αληίζεηεο πξνο 
ηηο επηδηψμεηο ησλ Γπλάκεσλ. 

 

3. Σα πξώηα ειιεληθά θόκκαηα 
 
α. Σν αγγιηθό θόκκα 
 

Με ην αγγιηθφ θφκκα ζπκπαξα-

ηάρζεθαλ πξόθξηηνη, ζηξαηησηηθνί, 
ιόγηνη θαη έκπνξνη πνπ είραλ 
ζπνπδάζεη ή δηακείλεη ζηε Γπηηθή 
Δπξψπε, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπο ηηο εζληθηζηηθέο θαη δεκνθξαηη-
θέο ηδέεο. Αηζζάλνληαλ ηελ αλάγθε 
ελφο θξάηνπο δηθαίνπ, ην νπνίν ζα 
ηνπο εμαζθάιηδε ηελ πεξηνπζία θαη 
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ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηε-
ξηφηεηεο. 

Ο Αιέμαλδξνο 
Μαπξνθνξδάηνο, εγέηεο ηνπ  
αγγιηθνύ θόκκαηνο, ππήξμε θνξπθαία 
πνιηηηθή πξνζσπηθόηεηα, ηόζν θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο όζν θαη 
επί βαζηιείαο ηνπ Όζσλα. (Αζήλα, 
Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπζείν) 
 

Οη εγέηεο θαη νη νπαδνί ηνπ αγ-
γιηθνχ θφκκαηνο μεθηλνχζαλ απφ 
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ηε ζθέςε πνπ είρε σξηκάζεη απφ ηηο 
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820, φηη 
έλα ειιεληθφ θξάηνο ζα κπνξνχζε 
λα ηδξπζεί θαη λα έρεη αζθαιή ζχ-
λνξα κφλν κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Αγγιίαο. ηαλ κάιηζηα ζα θαηέξξεε 
ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ζα 
κπνξνχζε λα δηεπξχλεη ηα εδαθηθά 
ηνπ φξηα. Ο Αιέμαλδξνο Μαπξν-
θνξδάηνο, εγέηεο ηνπ αγγιηθνχ 
θφκκαηνο, πεξίκελε ηελ ππνζηήξη-
με ηεο Βξεηαλίαο ζηηο εδαθηθέο δη-
εθδηθήζεηο ηεο Διιάδαο, ελψ ε Βξε-
ηαλία έπαηξλε ζαθή ζέζε ππέξ ηεο 
αθεξαηφηεηαο ηεο Οζσκαληθήο απ-
ηνθξαηνξίαο. Ο Έιιελαο πνιηηηθφο 
πίζηεπε φηη ε πξντνχζα δηάιπζε 
ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζα 
αλάγθαδε ηελ Αγγιία λα επηιέμεη ηε 
ζπκκαρία ηεο Διιάδαο ζηελ πεξην-
ρή, σο θξαγκφ ζηα επεθηαηηθά 
ζρέδηα ηεο Ρσζίαο. Σν αγγιηθφ 

32 / 64 
 



θφκκα, ινηπφλ, ζεσξνχζε φηη νη 
Έιιελεο έπξεπε λα ζπγθξνηήζνπλ 
έλαλ ηζρπξφ θξαηηθφ νξγαληζκφ θαη 
λα αλακέλνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ 
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

Οη επηινγέο ηνπ αγγιηθνχ θφκκα-
ηνο επεξεάδνληαλ θαη απφ ηελ α-
ληίιεςε φηη ε Βξεηαλία απνηεινχζε 
πξφηππν γηα ηελ εμέιημε ηεο εζσ-
ηεξηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Ωο 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πνιηηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ην αγγιηθφ θφκκα ζε-
σξνχζε ην θνηλνβνπιεπηηθφ αληη-
πξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηά-
θξηζε ησλ εμνπζηψλ, αξρέο ηηο ν-
πνίεο ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξ-
θεηα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα. 
Ο Μαπξνθνξδάηνο ζηελ αξρή ήζειε 
λα νξηζηεί ε θξαηηθή νξγάλσζε κε 
γξαπηφ ζχληαγκα, αξγφηεξα φκσο 
ηξνπνπνίεζε ηε ζέζε ηνπ θαη έβιε-
πε ην ζχληαγκα σο ηελ ηειηθή πξά-
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με κηαο ζεηξάο εζσηεξηθψλ κεηαξ-
ξπζκίζεσλ: εθινγή ησλ θνηλνηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ, αλεμαξηεζία ηεο δη-
θαηνζχλεο, ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη 
ζπγθξφηεζε εζληθνχ ζηξαηνχ. Δπί-
ζεο επηδεηνχζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
θξαηηθήο εμνπζίαο, αηνκηθέο ειεπ-
ζεξίεο θαη απηνθέθαιε ειιεληθή εθ-
θιεζία, ρσξίο δεζκεχζεηο απφ ην 
Παηξηαξρείν. ' έλα δεχηεξν ζηάδην 
επηδεηνχζε γξαπηφ ζχληαγκα, θξά-
ηνο δηθαίνπ θαη θνηλνβνπιεπηηθφ έ-
ιεγρν ησλ πξάμεσλ ηεο θπβέξλε-
ζεο. Γεληθφηεξα, ην αγγιηθφ θφκκα 
ππνζηήξηδε ηελ άζθεζε κεηξηνπα-
ζνχο πνιηηηθήο, ηφζν σο πξνο ηνπο 
ζηφρνπο φζν θαη σο πξνο ηα κέζα. 

 

β. Σν γαιιηθό θόκκα 
 
Ο Ησάλλεο Κσιέηηεο, αξρεγφο 

ηνπ γαιιηθνχ θφκκαηνο, πξνζεηαη-
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ξίζηεθε ζηελ αξρή αξκαηνινχο θαη 
θιέθηεο ηεο ηεξεάο. Κνηλά ραξα-
θηεξηζηηθά ησλ ζηειερψλ ηνπ θφκ-
καηνο ππήξμαλ ε πνιεκηθή δηάζε-
ζε, ε έιιεηςε θαηαλφεζεο γηα ηα 
δηπισκαηηθά παηγλίδηα θαη ε ππε-
ξεθηίκεζε ησλ δηθψλ ηνπο δπλάκε-
σλ. Απαηηνχζαλ δηθαηνζχλε γηα 
ηνπο αγσληζηέο ηεο ειεπζεξίαο, ηελ 
νπνία ελλννχζαλ σο ηελ πιηθή α-
πνθαηάζηαζε ηνπο κεηά ην πέξαο 
ηνπ πνιέκνπ. 

Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδί-
ζηξηα, ην γαιιηθφ θφκκα θέξδηζε 
νπαδνχο ζηα λεζηά θαη ζρεδφλ ζε 
νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν. Σα 
κεζαία ζηειέρε ήηαλ ζπληαγκαηηθνί 
νη νπνίνη δελ πηνζεηνχζαλ ηηο ζέ-
ζεηο ηνπ αγγιηθνχ θφκκαηνο ζε ζέ-
καηα εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο πν-
ιηηηθήο. Οη νπαδνί ηνπ θφκκαηνο 
ήηαλ αθηήκνλεο ή κηθξντδηνθηήηεο 
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γεο θαη απινί αγσληζηέο. ε αληί-
ζεζε κε ην αγγιηθφ, ζην γαιιηθφ 
θφκκα ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ε 
άπνςε γηα απειεπζέξσζε ηνπ αιχ-
ηξσηνπ ειιεληζκνχ κε πνιεκηθέο 
ελέξγεηεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 
Σν 1844 ν Κσιέηηεο δηαηχπσζε κε 
ζαθήλεηα ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηε 

«Μεγάιε Ιδέα»: Σν βαζίιεην απν-
ηεινχζε κφλν έλα κηθξφ θησρφ κέ-
ξνο ηεο Διιάδαο. Σν ζεκαληηθφηεξν 
βξηζθφηαλ ππφ νζσκαληθή θαηνρή 
θαη ζα έπξεπε φιεο νη δπλάκεηο ηνπ 
έζλνπο λα δηαηεζνχλ γηα ηελ απε-
ιεπζέξσζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ γαιιηθνχ 
θφκκαηνο, σο πξνο ηελ εζσηεξηθή 
πνιηηηθή, ήηαλ αζαθέο. Ζ ηθαλνπνί-
εζε ησλ αηηεκάησλ ησλ απνκάρσλ 
ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε κφλε ζαθήο 
δηεθδίθεζε. Βαζηθή πνιηηηθή επηδί-
σμε ηνπ θφκκαηνο ήηαλ ε θαηνρχ-
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ξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ 
απέλαληη ζηε κνλαξρηθή εμνπζία, 
κε ηελ παξαρψξεζε ζπληάγκαηνο, 
θαη ε θαζηέξσζε κηαο ηζρπξήο εθηε-
ιεζηηθήο εμνπζίαο. Καηά ηελ πεξίν-
δν ηεο βαπαξνθξαηίαο ην γαιιηθφ 
θφκκα αγσλίζηεθε ελαληίνλ ηεο με-
λνθξαηίαο ζην ζηξάηεπκα θαη ηε 
δηνίθεζε θαη απαηηνχζε ηελ επάλ-
δξσζή ηνπο κε ειιεληθά ζηειέρε. 

Σν γαιιηθφ θφκκα ππνζηήξηδε 
ηελ πνιηηηθή δηεχξπλζεο ησλ εδα-
θηθψλ νξίσλ ηνπ θξάηνπο, εθθξά-
δνληαο θαηά θχξην ιφγν ηα ζπκθέ-
ξνληα ησλ αηάθησλ, νη νπνίνη κπν-
ξνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηε δσή ηνπο 
κφλν απφ ηνλ πφιεκν. Αζθαιψο, 
κέιεκα ησλ πξνζθχγσλ απφ αιχ-
ηξσηεο πεξηνρέο ήηαλ ε απειεπζέ-
ξσζε ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπο. 
Δμαηηίαο απηήο ηεο πνιηηηθήο 
νλνκάζηεθε θαη «εζληθφ θφκκα». 
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Οκάδα αηάθησλ 
ζηξαηησηώλ. Η 
απνθαηάζηαζε 
ησλ αηάθησλ    
ππήξμε έλα  

από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα 
πνπ αληηκεηώπηζε ην λεόηεπθην θξά-
ηνο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο ύπαξμήο 
ηνπ. (Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε) 

 
Σα κέιε ηνπ έβιεπαλ ηε Γαιιία 

σο ην θπζηθφ ζχκκαρν, πξνπά-
λησλ επεηδή πίζηεπαλ φηη κφλν ε 
Γαιιία, ε νπνία ήηαλ αλακεκεηγκέ-
λε ιηγφηεξν απφ φιεο ηηο μέλεο δπ-
λάκεηο ζηηο ππνζέζεηο ηεο αλαηνιη-
θήο Μεζνγείνπ, ζα βνεζνχζε ηελ 
Διιάδα, ρσξίο λα ζέιεη λα επεξεά-
δεη ηηο επηινγέο ηεο. Πνιινί νπαδνί 
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ηνπ θφκκαηνο είραλ κηα ηδεαηή εηθφ-
λα γηα ηε Γαιιία, ηελ νπνία ζεσ-
ξνχζαλ σο πξφηππν ηνπο. 

 

γ. Σν ξσζηθό θόκκα 
 
ε αληίζεζε κε ηηο ζρεηηθά αζα-

θείο ζέζεηο θαη ηε ζπγθερπκέλε ηδε-
νινγία ηνπ γαιιηθνχ θφκκαηνο, ην 
ξσζηθφ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζηα-
ζεξέο πνιηηηθέο ζέζεηο. Ζ νκνηφηεηα 
κε ηα δχν άιια θφκκαηα βξηζθφηαλ 
ζην γεγνλφο φηη ζηε Μεγάιε Γχλα-
κε, ζηελ νπνία ζηήξηδαλ ηηο ειπί-
δεο ηνπο γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηη-
θή, αλαγλψξηδαλ θαη έλα πξφηππν 
γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο 
ρψξαο. Ζ Ρσζία κπνξνχζε λα βξεη 
απνδνρή απφ κεγάιν ηκήκα ηνπ 
πιεζπζκνχ, επεηδή ήηαλ ε κνλαδη-
θή Μεγάιε Γχλακε κε νξζφδνμν 
ρξηζηηαληθφ δφγκα. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ξσζηθνχ 
θφκκαηνο ήηαλ ε άθξσο ζπληεξεηη-
θή ζηάζε ζε φιεο ηηο επηινγέο ηνπ. 
Σν ζεκέιην ηεο θνηλσληθήο ηάμεο 
ήηαλ γη' απηφ ε ζξεζθεία. ' απηήλ 
βαζηδφηαλ θαη ε λνκηκφηεηα ηεο ε-
μνπζίαο. Έβιεπε ηελ Δθθιεζία ζε 
δηαξθή θίλδπλν θαη θαηαπνιεκνχζε 
ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ θαη ηελ νπνηα-
δήπνηε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηηο 
παξαδφζεηο. Ζ μελνθνβία, φπσο 
επίζεο ε άξλεζε ηνπ δηαθσηηζκνχ 
θαη ηεο δπηηθήο παηδείαο απνηε-
ινχζαλ θπξίαξρεο αληηιήςεηο ησλ 
κειψλ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα πξν-
ζεγγίζεη επξχηεξα ζηξψκαηα, α-
πεπζπλφηαλ ζπρλά ζην ζξεζθεπηη-
θφ ζπλαίζζεκα ησλ Διιήλσλ. Με ην 
θφκκα απηφ ζπκπαξαηάρζεθαλ, η-
δίσο θαηά ηελ επνρή ηεο δηαθπβέξ-
λεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Καπνδί-
ζηξηα, φζνη είραλ ππνθέξεη ηδηαίηε-
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ξα θαηά ηελ επνρή ηεο Δπαλάζηα-
ζεο θαη θαηά ηνπο εκθχιηνπο πνιέ-
κνπο: νη αθηήκνλεο, νη κηθξντδην-
θηήηεο γεο, αγσληζηέο θαη ρακειφ-
βαζκνη αμησκαηηθνί, κνλαρνί, θαη 
δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ δηνξίζηε-
θαλ απφ ηνλ Καπνδίζηξηα θαη κεηά 
ηε δνινθνλία ηνπ απνιχζεθαλ. 
ινη απηνί απαηηνχζαλ ηελ ίδξπζε 
ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο, ην νπνίν, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία θαη ην Οη-
θνπκεληθφ Παηξηαξρείν, ζα θξφληηδε 
γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο πίζηεο θαη 
ζα αλαγλψξηδε ζηελ Δθθιεζία θπ-
ξίαξρε ζέζε. Πίζηεπαλ φηη θάπνηνη 
ηθαλνί πνιηηηθνί γλψξηδαλ ηα πξν-
βιήκαηα ηνπ ιανχ θαιχηεξα απφ 
ηνλ ίδην, θη απηνί ζα έπξεπε λα θπ-
βεξλήζνπλ. Ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 
αληηζπληαγκαηηθνί, ππέξ ελφο ζπ-
γθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπ-
βέξλεζεο θαη θαηά ηεο πνιπθσλί-
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αο, κνινλφηη ζε νξηζκέλεο πεξη-
πηψζεηο θαίλεηαη λα ζπλεξγάζηε-
θαλ ζηελ ςήθηζε ζπληαγκάησλ. 

 
Ο Ισάλλεο 

Καπνδίζηξη-
αο, θπβεξλή-
ηεο ηεο Δι-
ιάδαο από ην 
1828, θαηόξ-
ζσζε, ράξε 
ζηηο δηπισ-
καηηθέο ηνπ  

ηθαλόηεηεο, 
λα δεκηνπξ-
γεζεί αλε-

μάξηεην ειιεληθό θξάηνο κε ηα κέγη-
ζηα δπλαηά γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο επν-
ρήο ζύλνξα. Δπίζεο έζεζε ηα ζεκέιηα  
ελόο ζπγθεληξσηηθνύ επλνκνύκελνπ 
θξάηνπο. (Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό 
Μνπζείν) 
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Όηαλ έθζαζε ν Όζσλαο ζηελ Αζήλα, 
ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1834, έηπρε 

ζεξκήο ππνδνρήο, θαζώο ν πξόζθαηα 
απειεπζεξσκέλνο ειιεληθόο ιαόο 
ζπγθέληξσλε ζην πξόζσπν ηνπ ηηο 

ειπίδεο ηνπ. (Μόλαρν, Βαπαξηθή  
Κξαηηθή Πηλαθνζήθε) 

 
Σν ηδηαίηεξν πξφβιεκα πνπ έ-

βιεπε ην θφκκα ησλ «λαπαίσλ» 
(φπσο αιιηψο νλνκαδφηαλ), ζηελ 
πεξίνδν ηεο βαπαξνθξαηίαο, δελ 
ήηαλ ν απηαξρηζκφο ηνπ θαζε-
ζηψηνο, αιιά νη θίλδπλνη πνπ αληη-
κεηψπηδαλ ε πίζηε θαη ε Δθθιεζία 
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απφ ηα κέηξα πνπ ςήθηζε ε αληη-
βαζηιεία, π.ρ. ην απηνθέθαιν ηεο 
Διιεληθήο Δθθιεζίαο, ε νπνία έσο 
ηφηε ππαγφηαλ ζην Οηθνπκεληθφ 
Παηξηαξρείν. Θεσξνχζαλ φηη ε π-
πνηαγή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο 
ζην Παηξηαξρείν επέηξεπε ζηε Ρσ-
ζία λα επεκβαίλεη γηα ηελ πξνζηα-
ζία ησλ νξζνδφμσλ. ηελ απφθαζε 
γηα ην απηνθέθαιν ηεο Δθθιεζίαο νη 
λαπαίνη άζθεζαλ έληνλε αληηπνιί-
ηεπζε. 

 

4. Σα θόκκαηα σο εθθξαζηέο ηνπ 
πλεύκαηνο ηεο επνρήο 
 

Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ δελ εί-
ραλ ηδηαίηεξε δηάδνζε ζηελ απε-
ιεπζεξσκέλε Διιάδα. Απηφ επεξέ-
αζε θαη ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηεο ε-
πνρήο. Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχ-
ζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηακάρε 
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ζπκθεξφλησλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 
ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ, νη ν-
πνίεο αμηνινγνχληαλ αξλεηηθά, σο 
ζπκπηψκαηα εζηθήο θαηάπησζεο 
θαη σο δείγκα αζχζηνιεο ηδηνηέιεη-
αο

8
. Μέζα ζ' απηφ ην γεληθφηεξν η-

δενινγηθφ-πνιηηηθφ πιαίζην δεκη-
νπξγήζεθαλ ηα ηξία πνιηηηθά θφκ-
καηα, ην Αγγιηθφ, ην Γαιιηθφ θαη ην 
Ρσζηθφ

9
. Πέξα απφ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο, νη απφςεηο ηνπο ζε νξηζκέλα 
δεηήκαηα δελ είραλ ζεκαληηθέο α-
πνθιίζεηο. 

 

8. Οη αληηιήςεηο γηα ηα θόκκαηα  

Καηά ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θηφ-
ιαο δεθαεηία ηνπ πξνεγνχκελνπ 
αηψλα νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο δηέ-
δηδαλ ηελ άπνςε φηη ηα θφκκαηα 
έβιαπηαλ ην δεκφζην θαιφ θαη π-
πεξεηνχζαλ κφλν ηε ζεζηζεξία. Ζ 
πνιηηηθή δηακάρε, ε αληηπαξάζεζε 
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απφςεσλ κεηαμχ πνιηηηθψλ νκά-
δσλ θαηλφηαλ εδψ σο έλαο απνξ-
ξηπηένο λεσηεξηζκφο, ε θνκκαηηθή 
ηδηφηεηα ήηαλ ε εηηθέηα ζηελ νπνία 
αλαγλψξηδαλ, ιέεη, ηνπο εζληθψο 
αθεξέγγπνπο ...Απηή ε έιιεηςε θα-
ηαλφεζεο γηα ην ηζηνξηθά λέν θαη-
λφκελν ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο δε 
ρξεηάδεηαη αζθαιψο λα καο πξνθα-
ιέζεη έθπιεμε, θαζψο ηα θφκκαηα 
πεξηθξνλνχληαλ θαη ζε άιιεο ρψ-
ξεο ζην θαηψθιη ηεο ζχγρξνλεο 
επνρήο. Γηφηη ήηαλ αδηαλφεην γηα 
ηελ παξσρεκέλε αληίιεςε πεξί 
δεκνζίνπ θαινχ ην φηη κία πνιηηηθή 
αιήζεηα κπνξεί λα είλαη κφλν κεξη-
θή.  

Gunnar Hering: Die politischen 
Parteien in Griechenland 1821-1936. 
Μόλαρν 1992, ζ. 12. 

 

9. ηηο απαξρέο ηνπ 1838 ε θηιε-
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ιεχζεξε «Αζελά», ηνπ Δκκ. Αλησ-
ληάδε αθηέξσζε έλα θχξην άξζξν 
ζην πξφβιεκα ησλ θνκκάησλ: «Αη 
ζπζηεκαηηθαί θαηξίαη ή θφκκαηα 
ππάξρνπλ θαη ζηεξίδνληαη δηα ησλ 
πνιηηηθψλ αξρψλ, θαη αχηαη κφλνλ 
εκπνξνχλ λα νλνκαζζνχλ θαηξίαη: 
ν δε δηαγσληζκφο ησλ πνιηηηθψλ 
ζέζεσλ, νχηε θαηξία είλαη νχηε 
θφκκα. Μφλνο ινηπφλ ν δηαγσλη-
ζκφο νχηνο ππάξρεη ζήκεξνλ κεηα-
μχ ησλ Διιήλσλ θαη ζέιεη ππάξρεη 
αησλίσο, σο εθ ηεο θχζεσο ησλ 
πξαγκάησλ απηψλ: αιι' φζηηο νλν-
κάδεη ηνλ δηαγσληζκφλ ηνχηνλ θφκ-
κα, αο καο ζπγρσξήζεη λα ηνλ εί-
πσκελ φηη δελ γλσξίδεη νχηε ην 
πξαγκαηηθφλ ζεκαηλφκελνλ ησλ ιέ-
μεσλ θακκηάο γιψζζεο...».  

Ισάλλεο Πεηξόπνπινο - Αηθαηεξίλε 
Κνπκαξηαλνύ: ΙΔΔ, ΙΓ, ζ. 25.  
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ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή νη α-
πφςεηο ησλ θνκκάησλ δελ δηέθεξαλ 
ζρεδφλ θαζφινπ. Οη πιηθέο θαηα-
ζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε ν πφιε-
κνο ήηαλ ηεξάζηηεο θαη ρξεηαδφηαλ 
θξαηηθή παξέκβαζε κε έξγα ππν-
δνκήο. ια ηα θφκκαηα ζπκθσ-
λνχζαλ λα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκία 
ηεο ρψξαο ζηελ αγξνηηθή θαη βηνηε-
ρληθή παξαγσγή, ζην εκπφξην θαη 
ηε λαπηηιία. Απηφ πνπ ηα απαζρν-
ινχζε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο 
πνιηηηθήο αθνξνχζε ηε λνκνζεζία 
πνπ ζρεηηδφηαλ κε δαζκνχο θαη θφ-
ξνπο, ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπγθνη-
λσληαθνχ δηθηχνπ, ηελ πξνζηαζία 
ηνπ απφ ιεζηέο θαη πεηξαηέο θαη 
ηελ ππνζηήξημε ηεο Δζληθήο Σξά-
πεδαο, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1841. 

Πάλησο, ηα θφκκαηα δελ είραλ 
αθφκε ζαθή νξγαλσηηθή δνκή θαη 
πξνγξάκκαηα δξάζεο. Οχησο ή 
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άιισο ζηελ Καπνδηζηξηαθή θαη 
Οζσληθή πεξίνδν (έσο ηελ ςήθηζε 
ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844) δελ π-
πήξρε ζχληαγκα νχηε δηαδηθαζίεο 
ζπιινγηθέο, π.ρ. εθινγέο, νη νπνίεο 
πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκά-
ησλ. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηα 
θφκκαηα θαηέθεπγαλ ζηε ρξήζε 
επαλαζηαηηθήο βίαο, γηα λα θαηα-
ζηήζνπλ ζαθή ηελ αληίζεζή ηνπο 
ζε επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο.
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θελή από θαθελείν ηεο Αζήλαο. Οη 
Έιιελεο ήδε από ηελ ίδξπζε ηνπ 

θξάηνπο έδεηρλαλ έληνλν ελδηαθέξνλ 
γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηα θαθελεία ηεο 

πξσηεύνπζαο ήηαλ ν ρώξνο  
δηεμαγσγήο έληνλσλ πνιηηηθώλ  

ζπδεηήζεσλ. (Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό 
Μνπζείν)  
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Β. ΥΔΙΡΑΦΔΣΗΗ ΚΑΙ  
ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ (1844-1880) 

 
1. Σν ζύληαγκα ηνπ 1844 

 
Ζ επαλάζηαζε ηεο 3εο επηεκ-

βξίνπ 1843 έδξαζε θαηαιπηηθά ζηε 
δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγ-
κάησλ. Οη πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 
αληηιήςεηο ησλ θνκκάησλ εθθξά-
ζηεθαλ κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα 
θαη ηα θφκκαηα άξρηζαλ λα παίδνπλ 
ελεξγφηεξν ξφιν ζηελ πνιηηηθή 
δσή ηεο ρψξαο. Καηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ην ζχληαγκα 
έγηλαλ ζαθέζηεξεο νη κεηαμχ ηνπο 
δηαθνξέο. Πάλησο, θαη ηα ηξία θφκ-
καηα ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ ζπληάγκα-
ηνο. Αθφκε θαη ην ξσζηθφ ζεψξεζε 
ηελ ςήθηζε ζπληάγκαηνο σο κνλα-
δηθή ιχζε, αθνχ δελ ήηαλ δπλαηφλ 
λα αλαηξαπεί ν ζσλ. Σν δεηνχκε-
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λν ινηπφλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηα-
κφξθσζεο ηνπ ζπληάγκαηνο ήηαλ ν 
πεξηνξηζκφο ησλ εμνπζηψλ ηνπ βα-
ζηιηά. 

 
Η επαλάζηαζε ηεο 3εο επηεκβξίνπ 
1843, όπσο απνηππώζεθε ζε ιατθή 

ιηζνγξαθία ηεο επνρήο. (Αζήλα, 
Μνπζείν Μπελάθε) 

 
Ζ δπλακηθή παξνπζία ησλ θνκ-

κάησλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψ-
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ξαο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γε-
γνλφο φηη νη ηξεηο εγέηεο ηνπο δηεχ-
ζπλαλ ηηο εξγαζίεο ηεο Δζλνζπλέ-
ιεπζεο θαηά ην 1843-1844. Οη εγέ-
ηεο απηνί θαηφξζσζαλ λα απνθχ-
γνπλ ηηο αθξαίεο ζέζεηο, λα επηβιε-
ζνχλ ζηηο ξηδνζπαζηηθέο νκάδεο 
ησλ θνκκάησλ ηνπο θαη λα πάξνπλ 
απφ θνηλνχ απνθάζεηο γηα ηηο ζπ-
ληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο. Οη θνκκαηη-
θέο παξαηάμεηο ζπκθψλεζαλ ζηελ 
αλάγθε λα θαηνρπξσζνχλ ζπληαγ-
καηηθά νξηζκέλα ζεκειηψδε δηθαηψ-
καηα: ε ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν, 
ε απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο, ην 
απαξαβίαζην ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
αζχινπ, ε ειεπζεξία γλψκεο θαη 
ηχπνπ, ε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζί-
αο, ε δσξεάλ εθπαίδεπζε. ινη νη 
αληηπξφζσπνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ 
φηη ππήξραλ αμίεο θαη δηθαηψκαηα 
πνπ έπξεπε λα πξνζηαηεπηνχλ 
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απφ ηελ απζαηξεζία ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο. Μηα αδπλακία ήηαλ ην φηη 
δελ θαηνρπξψζεθε ζπληαγκαηηθά ην 

δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπ-
λεηαηξίδεζζαη, πξάγκα πνπ κπν-
ξνχζε λα θέξεη εκπφδηα ζηε ζπ-
γθξφηεζε θνκκαηηθψλ κεραληζκψλ. 

ην ζχληαγκα θαζνξίζηεθαλ θαη 
νη βαζηιηθέο εμνπζίεο. Μεηαμχ ησλ 
ζπνπδαηνηέξσλ ήηαλ ε ζπκκεηνρή 
ηνπ βαζηιηά ζηελ άζθεζε ηεο λν-
κνζεηηθήο εμνπζίαο θαη ε αξρεγία 
ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζηξαηνχ. -
κσο, θακία πξάμε ηνπ δελ είρε ηζρχ 
ρσξίο ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αξ-
κφδηνπ ππνπξγνχ. Με άιιεο δηαηά-
μεηο, 

α) θαηνρπξσλφηαλ, κε ειάρη-
ζηνπο πεξηνξηζκνχο, ην δηθαίσκα 
ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο

10
 γηα 

ηνπο άλδξεο, ξχζκηζε πνπ απνηε-
ινχζε παγθνζκία πξσηνπνξία, 
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β) νξηδφηαλ ε εθινγηθή δηαδηθα-
ζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ε-
θινγείο κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζε-
ηηθή ςήθν ζε φζνπο ππνςεθίνπο 
ήζειαλ, ζπκπιεξψλνληαο ςεθν-
δέιηηα, αθφκε θαη δηαθνξεηηθψλ 
πλδπαζκψλ, 

γ) πξνβιεπφηαλ ε χπαξμε Βνπ-
ιήο θαη Γεξνπζίαο. Οη γεξνπζηαζηέο 
ζα δηνξίδνληαλ απφ ηνλ βαζηιηά θαη 
ζα δηαηεξνχζαλ ην αμίσκά ηνπο η-
ζφβηα. 

πληαγκαηηθή πξφβιεςε γηα ηα 
θφκκαηα δελ ππήξμε. Ο θαλνληζκφο 
ηεο Βνπιήο πξνέβιεπε φηη ε ζχλ-
ζεζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επη-
ηξνπψλ ζα γηλφηαλ κε θιήξσζε. 
Απηφ αλαγθαζηηθά νδεγνχζε ηηο 
παξαηάμεηο ζε δηαβνπιεχζεηο θαη, 
νξηζκέλεο θνξέο, ζε ζπλαίλεζε. 

 

10. Ο Δθινγηθφο Νφκνο θα-
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ζηέξσλε ηελ εθινγή ησλ βνπιεπηψλ 
κε πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα δχν γχ-
ξσλ, πνπ ζα δηεμαγφηαλ κε άκεζε, 
ζρεδφλ θαζνιηθή, θαη κπζηηθή ςε-
θνθνξία. Γηθαίσκα ςήθνπ δηλφηαλ 
ζηνπο πνιίηεο (άξξελεο) ειηθίαο 25 
εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ, «έρνληαο 
πξνζέηη ηδηνθηεζίαλ ηηλά εληφο ηεο 
επαξρίαο, φπνπ έρνπζη ηελ πνιηηη-
θήλ δηακνλήλ ησλ, ή εμαζθνχληαο 
ελ απηή νπνηνλδήπνηε επάγγεικα, 
ή αλεμάξηεηνλ επηηήδεπκα». Δμαη-
ξνχληαλ: «α) Οη δηαηεινχληεο ππφ 
αλάθξηζηλ επί θαθνπξγήκαηη, β) Οη 
πξνζθαίξσο ή δηα παληφο ζηεξε-
ζέληεο θαηά ζπλέπεηαλ δηθαζηηθήο 
απνθάζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 
ςεθνθνξείλ, γ) Οη ζηεξνχκελνη ηεο 
ειεπζέξαο δηαρεηξίζεσο ηεο πεξη-
νπζίαο ησλ.»  
Νηθεθόξνο Γηακαληνύξνο: ΙΔΔ, ΙΓ', ζ. 
112. 
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Σν δηθαίσκα ηεο θαζνιηθήο ςε-
θνθνξίαο δεκηνχξγεζε λένπο φ-
ξνπο γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνκκαηη-
θή δξάζε, θαζψο αλνίρηεθε επξχ 
πεδίν γηα ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ 
θαη θνκκάησλ ζην δεκφζην βίν θαη 
δηεπθνιχλζεθε ε δηεθδίθεζε ζπκ-
θεξφλησλ. Ίζσο νη θηιειεχζεξεο 
πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ιεη-
ηνπξγία θνκκάησλ λα ήηαλ πξντφλ 
κηαο κηθξήο πνιηηηθήο εγεηηθήο ν-
κάδαο, λα κελ αληαπνθξίλνληαλ 
ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσ-
λίαο θαη λα αλαπηχρζεθαλ θαηά κί-
κεζε δπηηθψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία 
ζηελ εθαξκνγή ηνπο παξακνξθψ-
ζεθαλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ βαζκνχ α-
λάπηπμεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

κσο, αλεμάξηεηα απφ ηηο επη-
δξάζεηο δπηηθψλ πξνηχπσλ, ν θνη-
λνβνπιεπηηζκφο ζηελ Διιάδα ξί-
δσζε θαη αθνινχζεζε ηνπο δηθνχο 
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ηνπ δξφκνπο, γηα λα αληαπνθξηζεί 
ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηα πξν-
βιήκαηα θαη ηα αηηήκαηα ηεο ειιε-
ληθήο θνηλσλίαο. 

 

 
Λάβαξν από ηελ επαλάζηαζε ηεο 

3εο επηεκβξίνπ 1843 (Αζήλα, Δζληθό 
Ιζηνξηθό Μνπζείν) 

Δμάιινπ, γηα ηελ πνιηηηθή ελεξ-
γνπνίεζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη γηα ηε ζηαδηαθή ζπ-
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γθξφηεζε ελφο θξάηνπο δηθαίνπ, 
δελ ζα αξθνχζε κηα δηαδηθαζία κί-
κεζεο. Σα θφκκαηα απνηεινχζαλ 
αλαγθαηφηεηα ηεο επνρήο θαη α-
ληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ησλ 
αλζξψπσλ πνπ ηα ζπγθξφηεζαλ. 
Πάλησο, ηα θφκκαηα απηήο ηεο πε-
ξηφδνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξη-
ζηνχλ κε ζεκεξηλνχο φξνπο (αξη-
ζηεξά - δεμηά, πξννδεπηηθά - ζπ-
ληεξεηηθά). 

 
2. Η παξαθκή ησλ «μεληθώλ» 
θνκκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο 
 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα, κνινλφηη 
κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ πε-
ξαηηέξσ κέζα ζην λέν ζπληαγκαηη-
θφ θαζεζηψο, έδεημαλ ζπκπηψκαηα 
ζηαζηκφηεηαο θαη δελ αληαπνθξί-
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ζεθαλ ζηηο λέεο αλάγθεο, θάηη πνπ 
ηα νδήγεζε ζε παξαθκή. 

ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ δχν 
ζπληαγκάησλ (1844-1864) νπζηα-
ζηηθά ηθαλνπνηήζεθαλ φια ηα αηηή-
καηα ηνπ ξσζηθνχ θφκκαηνο, ηα 
νπνία είραλ ζρέζε κε ηελ Οξζφδν-

με Δθθιεζία
11

. Οη λαπαίνη πξνέ-
βαιιαλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 
θίλδπλν γηα ηελ Οξζνδνμία, θαζψο 
φκσο ηα κεγάια εθθιεζηαζηηθά δε-
ηήκαηα είραλ ιπζεί θαη φινη νη πνιη-
ηηθνί πξέζβεπαλ ην νξζφδνμν δφγ-
κα, ην ξσζηθφ θφκκα δελ είρε ιφγν 
χπαξμεο, εθφζνλ δελ είρε ζέζεηο 
γηα πην επίθαηξα ζέκαηα. 

 

11. Άξζξνλ 2 

Ζ Οξζφδνμνο Δθθιεζία ηεο Δι-
ιάδνο, θεθαιήλ γλσξίδνπζα ηνλ 
Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ, π-
πάξρεη αλαπνζπάζησο ελσκέλε 
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δνγκαηηθψο κεηά ηεο ελ Κσλζηα-
ληηλνππφιεη Μεγάιεο θαη πάζεο 
άιιεο νκνδφμνπ ηνπ Υξηζηνχ Δθ-
θιεζίαο, ηεξνχζα απαξαζαιεχησο, 
σο εθείλαη, ηνπο ηε ηεξνχο Απνζην-
ιηθνχο θαη πλνδηθνχο θαλφλαο θαη 
ηαο ηεξάο παξαδφζεηο: είλαη δε απ-
ηνθέθαινο...  

ύληαγκα ηνπ 1844.  
 
Ο Κσιέηηεο, σο αξρεγφο ηνπ 

γαιιηθνχ θφκκαηνο, επεδίσθε κηα 
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ελί-
ζρπε ην ξφιν ηνπ βαζηιηά, ππνλν-
κεχνληαο έηζη ηνλ θνηλνβνπιεπηη-
ζκφ. Γελ δίζηαδε λα ρξεζηκνπνηεί 
βία θαη λνζεία γηα λα ηξνκνθξαηεί 
ηνπο εθινγείο, ψζηε λα ςεθίδνπλ 
ππέξ ηνπ θφκκαηνο ηνπ

12
. Σν 

1846/1847 θαηείρε πέληε απφ ηα ε-
πηά ππνπξγεία ηεο θπβέξλεζήο 
ηνπ, δελ παξνπζηαδφηαλ φκσο ζρε-
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δφλ θαζφινπ ζην Κνηλνβνχιην θαη 
θαζηζηνχζε αδχλαην ηνλ έιεγρν ηεο 
εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Δπέβαιε έ-
ηζη έλα είδνο θνηλνβνπιεπηηθήο δη-
θηαηνξίαο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Κσ-
ιέηηε, ην 1847, ην γαιιηθφ θφκκα 
πέξαζε ζε θάζε παξαθκήο, θαζψο 
επηθξάηεζε δηακάρε γηα ηε δηαδν-
ρή. 

Ο Ισάλλεο  
Κσιέηηεο,  
ζεκαληηθόο  
παξάγνληαο ηεο 
πνιηηηθήο δσήο 
από ηελ επνρή ηεο 
επαλάζηαζεο έσο 
ην ζάλαην ηνπ ην 
1847. Τπήξμε ν 
πξώηνο  
εθιεγκέλνο  

πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο. (Αζήλα, 
Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπζείν) 
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Ζ ηαθηηθή ηνπ βαζηιηά ζσλα λα 
πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηνπο θπ-
βεξλεηηθνχο ππνςεθίνπο ζηηο ε-
θινγέο νδήγεζε ηα θφκκαηα ηεο α-
ληηπνιίηεπζεο ζε δηαξθή ζχγθξνπ-
ζε κε ηελ απιή, ζε κηα πεξίνδν πνπ 
νη δηαθσλίεο ηνπο είραλ απαιπλζεί. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Κξηκατθνχ 
πνιέκνπ

13
 ην αγγιηθφ θαη γαιιηθφ 

θφκκα έραζαλ ηελ εκπηζηνζχλε 
ησλ νπαδψλ ηνπο, κεηά ηε βίαηε 
ζπκπεξηθνξά ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 
Γαιιίαο απέλαληη ζηελ Διιάδα, κε 
ην λαπηηθφ απνθιεηζκφ ηεο ρψξαο. 
Δίρε πξνεγεζεί θαη ε ππφζεζε Πα-
ηζίθηθν

14
, ε νπνία είρε δπζρεξάλεη 

ηηο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ. Σν ξσζηθφ 
θφκκα είρε θάπνηα πξνζσξηλά θέξ-
δε απφ απηφ. Ζ ήηηα φκσο ηεο Ρσ-
ζίαο ζηνλ Κξηκατθφ πφιεκν ζπλέ-
βαιε ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ θφκ-
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καηνο, ην νπνίν ζηαδηαθά εμαθαλί-
ζηεθε απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή. 

 

12. Πξνέθεηην λα θπξσζψζη θηιηθαί 
εθινγαί; Δπζχο θαη αη δεηλφηαηνη 
παξαβηάζεηο παξεζησπψλην ή ε-
ραξαθηεξίδνλην επνπζηψδεηο πα-
ξαηππίαη: θαη ε κελ βία, ε ζηάζηο 
απηή, απεθαινχλην δηθαία άκπλα, ε 
δε αδηθία, αθνιαζία, ην ςεχδνο, δη-
θαηνζχλε, κεηξηφηεο, αιήζεηα. Καη 
απηαί αη ιέμεηο ήιιαμαλ ζεκαζίαλ: ε 
κελ παξαβίαζηο ησλ θαιπψλ σλν-
κάζζε ζπζηνιή ησλ ζαλίδσλ, αη δε 
ζαπνπλνθαζέιαη θαη ηα ζαθθνχιηα 
θάιπαη, ε ιχκαλζηο ησλ ζθξαγίδσλ 
ηπραία ζχληξηςηο, νη ζπκβνιαην-
γξάθνη επί ηεο ςεθνθνξίαο επη-
ηξνπαί θαη νη απφβιεηνη ηνπ ιανχ 
εθιεθηνί απηνχ... Ο λφκνο λπλ κελ 
έπξεπε λα θνηκάηαη, λπλ δε λ' α-
γξππλεί, πνηέ κελ λα εξκελεχεηαη 
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θαηά γξάκκα, πνηέ δε θαη' έλλνηαλ 
θαη άιινηε λα δηαζηξέθνληαη θαη αη 
ζαθέζηαηαη, αη θαζαξφηαηνη, αη ξε-
ηφηαηαη δηαηάμεηο. Οπνία πνιηηηθή 
θαη εζηθή αζέιγεηα! 
Νηθόιανο Γξαγνύκεο: Ιζηνξηθαί Αλα-
κλήζεηο, Αζήλα 1973, η. 2, ζ. 93. 
 

13. Αθνξκή ηνπ Κξηκατθνχ πν-
ιέκνπ (1853-1856) ππήξμε ε δηακά-
ρε νξζφδνμσλ θαη θαζνιηθψλ κν-
λαρψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αγίσλ 
ηφπσλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Παξελέ-
βεζαλ ε Ρσζία θαη ε Γαιιία θαη 
αθνινχζεζε γεληθεπκέλε ζχξξαμε, 
κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Αγγιίαο, ηεο 
Σνπξθίαο θαη ηεο Απζηξίαο ζην α-
ληηξσζηθφ κέησπν. Ζ Ρσζία εηηή-
ζεθε θαη ππνρξεψζεθε λα παξα-
ρσξήζεη νξηζκέλα εδάθε, ελψ ην 
δηεζλέο θχξνο ηεο κεηψζεθε ζεκα-
ληηθά. 
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14. Τπόζεζε Παηζίθηθν:  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1849 αζελατθφο 
φρινο ιεειάηεζε ην ζπίηη ηνπ βξε-
ηαληθήο ππεθνφηεηαο Δβξαίνπ Γνλ 
Παηζίθηθν. Απηφο απαίηεζε ππεξ-
βνιηθή απνδεκίσζε απφ ηελ ειιε-
ληθή θπβέξλεζε θαη δήηεζε ηελ πα-
ξέκβαζε ηεο βξεηαληθήο πξεζβεί-
αο. Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε έθαλε 
επίδεημε δχλακεο θαη επέβαιε ην 
1850 λαπηηθφ απνθιεηζκφ ηεο Δι-
ιάδαο, κε ηελ απαίηεζε λα δηεπζε-
ηεζεί ε ππφζεζε ηνπ Παηζίθηθν θαη 
θάπνησλ άιισλ βξεηαλψλ ππεθφ-
σλ. Μεηά απφ έληνλε αληίδξαζε 
ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο ζηακά-
ηεζε ν απνθιεηζκφο.  

 

3. Η «λέα γεληά» 

Ζ παξαθκή ησλ μεληθψλ θνκκά-
ησλ ζπκπίπηεη κε ηελ αλάδεημε κηαο 
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Ο Αλδξέαο  
Μεηαμάο,  
θνξπθαίν ζηέιερνο 
ηνπ ξσζηθνύ  
θόκκαηνο, αλέιαβε 
ηελ πξσζππνπξγία 
ακέζσο κεηά ηελ 
επαλάζηαζε ηεο 
3εο επηεκβξίνπ 
1843 (Αζήλα,  
Δζληθό Ιζηνξηθό 

Μνπζείν) 
 

λέαο γεληάο αλζξψπσλ κε εληειψο 
δηαθνξεηηθή λννηξνπία θαη θαηα-
βνιέο. Οη εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 
ησλ μεληθψλ θνκκάησλ είραλ βηψζεη 
ηελ Δπαλάζηαζε θαη ε λννηξνπία 
ηνπο, ηα ηδαληθά ηνπο, νη απφςεηο 
ηνπο είραλ δηακνξθσζεί ζηελ πξν-
επαλαζηαηηθή πεξίνδν. Γηα ηελ α-
κέζσο επφκελε γεληά, ε Δπαλά-
ζηαζε αλήθε ζηελ ηζηνξία. Ζ γεληά 
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απηή βίσλε ξαγδαίεο αιιαγέο ιφγσ 
ησλ ζπρλψλ πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ 
θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο 
αλάπηπμεο, πνπ αθνινπζνχζαλ 
πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο. Ζ νηθν-
λνκηθή θαη θνηλσληθή κεηαβνιή εί-
ραλ σο ζπλέπεηα ηελ εθ ζεκειίσλ 
κεηαβνιή ηεο αληίιεςεο γηα ηε δσή. 
Οη άλζξσπνη ζηακάηεζαλ λα δνπλ 
φπσο νη πξφγνλνη ηνπο. Απμήζεθε 
ν αζηηθφο πιεζπζκφο, ν νπνίνο 
βξηζθφηαλ πην θνληά ζηα θέληξα 
ιήςεο απνθάζεσλ θαη είρε κεγα-
ιχηεξε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα 
ηηο εμειίμεηο. Δληππσζηαθή ήηαλ ε-
πίζεο θαη ε κείσζε ησλ αλαιθάβε-
ησλ ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. Ζ 
ζρεηηθά γξήγνξε δηάδνζε ηεο παη-
δείαο αχμεζε ηηο θνηλσληθέο εληά-
ζεηο. Οη απαηηήζεηο ησλ αλζξψπσλ 
απμήζεθαλ. Αθφκε θαη νη εκηκαζείο 
άξρηζαλ λα επηθξίλνπλ ηηο δπζιεη-
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ηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηελ θαζπ-
ζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο 
Γχζεο, ελψ εληάζεθε ε επηζπκία γηα 
ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. 
Ζ λέα γεληά δελ είρε ηηο εκπεηξίεο 
ηεο πξνεγνχκελεο (ηνπξθνθξαηία, 
επαλάζηαζε, αληηβαζηιεία, βνήζεηα 
ησλ Γπλάκεσλ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο) 
θαη απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηηο α-
ληηπαξαζέζεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ 
ζηελ πξνεγνχκελε γεληά θαη απφ 
ηα θφκκαηα πνπ ηηο εμέθξαδαλ. 

Ζ λέα γεληά αζθνχζε έληνλε θξη-
ηηθή ζηνπο παιαηφηεξνπο θαη θξν-
λνχζε φηη ην ζπληαγκαηηθφ πνιί-
ηεπκα δελ κπνξνχζε λα αλαπηπ-
ρζεί, θαζψο ην εκπφδηδαλ ε Απιή 
θαη ν ίδηνο ν βαζηιηάο, ηνλ νπνίν 
ζεσξνχζε πνιηηηθά αηάιαλην. Πεξί 
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850 έγηλε 
θαλεξή κηα ζπλνιηθή δπζαξέζθεηα 
κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ 
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ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 
θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηη-
θνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθξνηήζε-
θαλ αληηπνιηηεπηηθνί φκηινη κε εθ-
ζπγρξνληζηηθά θαηά θχξην ιφγν αη-
ηήκαηα: ειεχζεξεο εθινγέο, θνξν-
ινγηθή κεηαξξχζκηζε κε ζηφρν ηελ 
ειάθξπλζε ησλ αγξνηψλ, θξαηηθέο 
επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, ί-
δξπζε αγξνηηθψλ ηξαπεδψλ, α-
πινχζηεξε δηνίθεζε. Σα αηηήκαηα 
απηά εμέθξαζε ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε ν Αιέμαλ-

δξνο Κνπκνπλδνύξνο.  
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1862 ε δπ-

ζαξέζθεηα θαηέιεμε ζε επαλάζηα-
ζε, κε αίηεκα ηελ απνκάθξπλζε 
ηνπ βαζηιηά. ηελ επαλάζηαζε 
ζπκκεηείραλ θαηά θχξην ιφγν αμησ-
καηηθνί, άλεξγνη απφθνηηνη παλε-
πηζηεκίνπ πνπ δελ ήζειαλ λα εξ-
γαζηνχλ ζηνπο θιάδνπο ηεο αγξν-
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ηηθήο θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο 
θαη αηζζάλνληαλ θνηλσληθά αδηθε-
κέλνη. πκκεηείραλ αθφκε θαη πνι-
ιά άηνκα αλψηεξσλ θνηλσληθψλ 
ζηξσκάησλ, ηα νπνία δεηνχζαλ επ-
θαηξίεο γηα ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή 
ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. ηηο 12 Ο-
θησβξίνπ 1862 ν ζσλ αλαγθάζηε-
θε λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα. 

 
Λατθή  
απεηθόληζε 
ηεο εγεζίαο 
ηεο  
πξνζσξηλήο 
θπβέξλεζεο, 
πνπ ζπγθξν-

ηήζεθε ακέζσο κεηά ηελ θαηάξγεζε 
ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα, ζηελ νπνία 
αληηθαηνπηξίδεηαη ην θιίκα ηεο επν-
ρήο. (Αζήλα, Γελλάδεηνο  
Βηβιηνζήθε) 
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Ο Αιέμαλδξνο 
Κνπκνπλδνύξνο, 
από ηνπο  
θνξπθαίνπο  
πνιηηηθνύο ηνπ 
19νπ αη., ππήξμε ν 
εγέηεο ηνπ  
εθζπγρξνληζηηθνύ 

ξεύκαηνο κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 
1862. (Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπ-
ζείν) 
 

4. Η Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862-
1864 

Οη επαλαζηάηεο πξνθήξπμαλ ε-
θινγέο αληηπξνζψπσλ γηα Δζλν-
ζπλέιεπζε, ε νπνία ζα ςήθηδε λέν 
ζχληαγκα.

15
 Οη εθινγέο έγηλαλ ην 

Ννέκβξην ηνπ 1862. Ζ πιεηνλφηεηα 
ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ εθιέρζε-
θαλ πξνεξρφηαλ απφ ηνπηθά ςε-
θνδέιηηα ρσξίο θνκκαηηθέο παξεκ-
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βάζεηο. Απηφ είλαη κία αθφκε απφ-
δεημε φηη ηα «μεληθά» θφκκαηα είραλ 
ρξενθνπήζεη. Μέζα ζηελ εζλνζπ-
λέιεπζε ζπγθξνηήζεθαλ νη ππξή-
λεο ησλ δχν κεγάισλ παξαηάμεσλ, 

ησλ πεδηλώλ θαη ησλ νξεηλώλ, φ-
πσο νλνκάζηεθαλ. 

 

15. Φήθηζκα ηνπ Έζλνπο 

Σα δεηλά ηεο Παηξίδνο έπαπζαλ. 
Άπαζαη αη επαξρίαη θαη ε πξσηεχ-
νπζα ζπλελσζείζαη κεηά ηνπ ζηξα-
ηνχ έζεζαλ ηέξκα εηο απηά. Ωο θνηλή 
δε έθθξαζηο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο 
νινθιήξνπ θεξχηηεηαη θαη ςεθίδε-
ηαη:  

Ζ βαζηιεία ηνπ ζσλνο θαηαξ-
γείηαη. Πξνζσξηλή θπβέξλεζηο ζπ-
ληζηάηαη φπσο θπβεξλήζε ην θξά-
ηνο κέρξη ζπγθαιέζεσο ηεο Δζληθήο 
ζπλειεχζεσο, ζπγθεηκέλε εθ ησλ 
εμήο πνιηηψλ: Γεκεηξίνπ Βνχιγα-
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ξε Πξνέδξνπ, Κσλζηαληίλνπ Καλά-
ξε, Βεληδέινπ Ρνχθνπ. Δζληθή π-
ληαθηηθή πλέιεπζηο θαιείηαη ακέ-
ζσο πξνο ζχληαμηλ ηεο Πνιηηείαο 
θαη εθινγήλ εγεκφλνο.  

Εήησ ην Έζλνο! Εήησ ε Παηξίο! 
Δγέλεην εηο Αζήλαο ελ έηεη ζσηεξίσ 
1862 θαη κελί Οθησβξίσ ηε δεθάηε 
απηνχ.  

Νηθόιανο Μνζρνλάο: ΙΔΔ, ΙΓ', ζ. 220. 

 
Οη πεδηλνί είραλ σο εγέηε ηνλ 

Γεκήηξην Βνχιγαξε, ν νπνίνο π-
πνλφκεπε ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο 
ζεζκνχο. Με παξεκβάζεηο ζην 
ζηξαηφ επηρείξεζε ηε δεκηνπξγία 

ζψκαηνο «πξαηησξηαλώλ»* γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηνπ 
ζηελ εμνπζία. Δκπφδην ζηηο επηδηψ-
μεηο ηνπ ζηάζεθαλ πνιηηηθέο νκάδεο 
θαη ζεζκνί. Ο Βνχιγαξεο έβξηζθε 
νπαδνχο αλάκεζα ζ' εθείλνπο πνπ 
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είραλ δηνξηζηεί παξάλνκα ζην 
ζηξαηφ ή ζην δεκφζην, θαη θνβνχ-
ληαλ κε ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε 
πεξίπησζε επηθξάηεζεο ζπλζεθψλ 
θνηλνβνπιεπηηθήο λνκηκφηεηαο, ζε 
άλεξγνπο πηπρηνχρνπο θαη ζηνπο 

κηθξνθαιιηεξγεηέο. Οη νξεηλνί α-
παξηίζηεθαλ απφ δηάθνξεο νκάδεο 
(ππφ ηνλ Γ. Γξίβα θαη ηνλ Κ. Καλά-
ξε) κε θνηλφ ζηφρν ηελ αληίζηαζε 
ζηελ πνιηηηθή ησλ πεδηλψλ. Βξή-
θαλ ππνζηεξηθηέο κεηαμχ ησλ κη-
θξνθαιιηεξγεηψλ, ησλ θηελνηξφ-
θσλ, ησλ εκπφξσλ θαη ησλ πινη-
νθηεηψλ. 

Ο ιαφο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε 
ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ δχν παξα-
ηάμεσλ. Μηθξφηεξε απήρεζε είραλ 

άιινη πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί: Σν 
Δζληθόλ Κνκηηάηνλ, ππφ ηνλ Δπα-
κεηλψλδα Γειεγηψξγε, πνπ ππν-
ζηήξηδε ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλν-
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βνπιεπηηζκνχ θαη ηνλ εθζπγρξνλη-
ζκφ ηεο ρψξαο, νηθνλνκηθή αλά-
πηπμε θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνί-
θεζε θαη ζην ζηξαηφ, πνιηηηζκηθή 
εμάπισζε ζηελ Οζσκαληθή απην-

θξαηνξία. Οη Δθιεθηηθνί ήηαλ κηα 
εηεξφθιεηε παξάηαμε εμερφλησλ 
πνιηηηθψλ, ινγίσλ θαη αμησκαηη-
θψλ, κε κεηξηνπαζείο ζέζεηο, ε ν-
πνία πξνζπαζνχζε λα κεζνιαβεί 
κεηαμχ ησλ άιισλ παξαηάμεσλ θαη 
λα ππνζηεξίδεη ζηαζεξέο θπβεξλή-
ζεηο. 

Μέζα ζε ζπλζήθεο θπβεξλεηηθήο 
αζηάζεηαο θαη εκθπιίνπ πνιέκνπ, ε 
Δζλνζπλέιεπζε ρξεηάζηεθε δχν 
νιφθιεξα ρξφληα γηα λα θηάζεη 
ζηελ ςήθηζε ζπληάγκαηνο

16
. Ωο 

πνιίηεπκα νξίζηεθε ε βαζηιεπνκέ-
λε δεκνθξαηία αληί ηεο κέρξη ηφηε 

ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο. Καην-
ρπξψζεθαλ κεηαμχ άιισλ ε αξρή 
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ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ε άκεζε, 
κπζηηθή θαη θαζνιηθή (γηα ηνλ αλ-
δξηθφ πιεζπζκφ) ςήθνο κε ζθαηξί-
δηα*, ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχ-
λεο θαη ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρε-
ζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, ε νπνία 
άλνηγε ην δξφκν γηα ηελ ειεχζεξε 
ζπγθξφηεζε θνκκάησλ. Σα θφκκα-
ηα ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ 
έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηεο θνηλήο 
γλψκεο, κε ην επηρείξεκα φηη ε ε-
λαιιαθηηθή ιχζε είλαη νη ζπλσκνηη-
θνί θχθινη ή νη βηαηνπξαγίεο. 

 

16. Από ην ζύληαγκα ηνπ 1864:  

Άξζξνλ 10. Οη Έιιελεο έρνπζη ην 
δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη εζχρσο 
θαη αφπισο: κφλνλ εηο ηαο δεκνζί-
αο ζπλαζξνίζεηο δχλαηαη λα παξί-
ζηαηαη ε Αζηπλνκία. Αη ελ ππαίζξσ 
ζπλαζξνίζεηο δχλαληαη λα απαγν-
ξεπζψζηλ, αλ σο εθ ηνχησλ ε-
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πίθεηαη θίλδπλνο εηο ηελ δεκνζίαλ 
αζθάιεηαλ. 

Άξζξνλ 14. Έθαζηνο δχλαηαη λα 
δεκνζηεχεη πξνθνξηθψο, εγγξάθσο 
θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο 
ηνπ, ηεξψλ ηνπο λφκνπο ηνπ Κξά-
ηνπο. Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Ζ 
ινγνθξηζία σο θαη παλ άιιν πξν-
ιεπηηθφλ κέηξνλ απαγνξεχνληαη... 

Άξζξνλ 21. Άπαζαη αη εμνπζίαη 
πεγάδνπζηλ εθ ηνπ Έζλνπο, ελεξ-
γνχληαη δε θαζ' νλ ηξφπνλ νξίδεη ην 
χληαγκα. 

Άξζξνλ 22. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία 
ελεξγείηαη ππφ ηνπ Βαζηιέσο θαη 
ηεο Βνπιήο. 

Άξζξνλ 27. Ζ εθηειεζηηθή εμνπ-
ζία αλήθεη εηο ηνλ Βαζηιέα, ελεξγεί-
ηαη δε δηα ησλ παξ' απηνχ δηνξηδν-
κέλσλ ππεπζχλσλ ππνπξγψλ. 

Άξζξνλ 28. Ζ δηθαζηηθή εμνπζία 
ελεξγείηαη δηα ησλ δηθαζηεξίσλ, αη 
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δε δηθαζηηθαί απνθάζεηο εθηεινχ-
ληαη ελ νλφκαηη ηνπ Βαζηιέσο.  
Αιέμαλδξνο βώινο, Σα ειιεληθά π-
ληάγκαηα 1822-1972, ζ. 129-131. 
 

Παξά ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ 
βαζηιηά Γεσξγίνπ Α', ε Δζλνζπλέ-
ιεπζε επέβαιε ηελ αξρή λα πξνέξ-
ρεηαη ε θπβέξλεζε απφ ηελ θνηλν-
βνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Απηφ πνπ 
δελ νξίζηεθε κε ζαθήλεηα, δηφηη 
ζεσξήζεθε απηνλφεην, ήηαλ φηη ν 
βαζηιηάο φθεηιε λα δψζεη ηελ ελην-
ιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζε 
βνπιεπηή ηνπ θφκκαηνο πνπ είρε 
ηελ εκπηζηνζχλε ηεο πιεηνςεθίαο 
ηεο Βνπιήο. Ο Γεψξγηνο εθκεηαι-
ιεχηεθε απηήλ ηελ αζάθεηα, γηα λα 
δηνξίδεη θπβεξλήζεηο ηεο αξεζθείαο 

ηνπ, κέρξη ηελ ςήθηζε ηεο αξρήο 
ηεο δεδεισκέλεο ην 1875. 
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Ζ ηδέα αλήθε ζηνλ λέν ηφηε πνιη-
ηηθφ Υαξίιαν Σξηθνχπε, ν νπνίνο 
ππνζηήξημε δεκφζηα φηη κφλε ιχζε 
ζην πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο αζηά-
ζεηαο ήηαλ ε ζπγθξφηεζε δχν κε-
γάισλ θνκκάησλ εμνπζίαο, ζχκ-
θσλα κε ην πξφηππν ηεο Αγγιίαο. 
Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφλ, έ-
πξεπε ν βαζηιηάο λα αλαζέηεη ηελ 
εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο 
κφλν ζε πνιηηηθφ ν νπνίνο ζαθψο 

είρε ηε «δεδεισκέλε» εκπηζηνζχ-
λε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βνπιεπ-
ηψλ. Απηφ ζα ζηεξνχζε απφ ηα 
θφκκαηα κεηνςεθίαο ηε δπλαηφηεηα 
λα ζρεκαηίδνπλ θπβέξλεζε, ζα ηα 
σζνχζε ζε ζπλέλσζε κε ηα κεγάια 
θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ζηαζε-
ξφηεξεο θπβεξλήζεηο πιεηνςεθίαο. 
Ο βαζηιηάο, ππφ ηελ πίεζε ηεο α-
ληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ επαλαζηαηη-
θνχ αλαβξαζκνχ ηνπ ιανχ, πηνζέ-

80 / 79 
 



ηεζε ηειηθά ηελ άπνςε ηνπ Σξηθνχ-
πε, ε νπνία απνηειεί ηνκή ζηελ 
πνιηηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο, θαζψο 
νδήγεζε ζε κεηαβνιή ηνπ πνιηηη-
θνχ ηνπίνπ

17
. 

 

17. Βαζηιηθόο ιόγνο ζηε Βνπιή, 
11 Απγνύζηνπ 1875. 

«πσο πιήξεο ππήξμελ ν πξνο 
ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ πεξί ηελ 
εθινγήλ ησλ βνπιεπηψλ ζεβαζκφο 
ηεο θπβεξλήζεψο κνπ, νχησο ελδε-
ιερήο ζέιεη είζζαη ε παξ' εκνχ αλα-
γλψξηζηο ησλ απφ ηνπ γξάκκαηνο 
θαη ηνπ πλεχκαηνο ηνπ ζπληάγκα-
ηνο ζηεξηδνκέλσλ πξνλνκηψλ ησλ 
εθιεθηψλ ηνπ Έζλνπο. Αη πξνλνκίαη 
αχηαη ηεο Βνπιήο αληαπνθξίλνληαη 
πξνο θαζήθνληα επηβαιιφκελα εηο 
απηήλ. Απαηηψλ σο απαξαίηεηνλ 
πξνζφλ ησλ θαινπκέλσλ παξ' ε-
κνχ εηο ηελ θπβέξλεζηλ ηνπ ηφπνπ 
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ηελ δεδεισκέλελ πξνο απηνχο ε-
κπηζηνζχλελ ηεο πιεηνλνςεθίαο 
ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Έζλνπο, 
απεθδέρνκαη ίλα ε Βνπιή θαζηζηά 
εθηθηήλ ηελ χπαξμηλ ηνπ πξνζφ-
ληνο ηνχηνπ, νπ άλεπ απνβαίλεη α-
δχλαηνο ε ελαξκφληνο ιεηηνπξγία 
ηνπ πνιηηεχκαηνο.» 

Γξεγόξηνο Γαθλήο: ΙΔΔ, ΙΓ', ζ. 295.  
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Ο βαζηιηάο 
Γεώξγηνο Α', 
δηέζεηε πνιηηηθό 
αηζζεηήξην θαη 
ήμεξε λα 

πξνζαξκόδεηαη 
ζηηο αιιαγέο 
ησλ θαηξώλ.  

Πνξηξέην από 
ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ηεο δσήο 
ηνπ. (Αζήλα, 
Δζληθό Ιζηνξηθό 
Μνπζείν) 
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Γ. ΓΙΚΟΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΚΤΓ-
ΥΡΟΝΙΜΟ (1880-1909) 
 

1. Η εδξαίσζε ηνπ δηθνκκαηηζκνύ 
 

Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 1875 θαη 
ηνπ 1880 απνηειεί κεηαβαηηθή πεξί-
νδν. ηηο εθινγέο ηνπ 1875 θαη ηνπ 
1879 θαλέλα θφκκα δελ θέξδηζε ηελ 
θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Λίγα 
ρξφληα αξγφηεξα, ην 1884, ηα δχν 
κεγάια θφκκαηα, ηνπ Σξηθνχπε θαη 
ηνπ Γειηγηάλλε, έιεγραλ ην 92,2% 
ησλ εδξψλ ζην Κνηλνβνχιην. Σν 
θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν δη-
θνκκαηηζκφο ζεκειηψζεθαλ. 

Σν ηξηθνππηθφ θφκκα ήδε απφ ην 
1875 παξνπζίαζε έλα ζπζηεκαηηθφ 
πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο 
ρψξαο, αξθεηά θνληά ζηηο αληηιή-
ςεηο ηνπ Κνπκνπλδνχξνπ, ην νπνίν 
πξνέβιεπε: 

 ζπγθξφηεζε θξάηνπο δηθαίνπ
18

, 
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 εμνξζνινγηζκφ ηεο δηνίθεζεο, 
θπξίσο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πξνζφλησλ ησλ δεκνζίσλ π-
παιιήισλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί 
ε επλνηνθξαηία, 

 αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη θπ-
ξίσο ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο,  

 βειηίσζε ηεο άκπλαο θαη ηεο 
ππνδνκήο, θαηά θχξην ιφγν ηνπ 
ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο 
ρψξαο. 

18. Κξάηνο δηθαίνπ είλαη έλα 
θξάηνο ζην νπνίν ε νξγάλσζε 
θαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζε-
ζκψλ θαη ησλ ηνκέσλ ηεο θξαηη-
θήο εμνπζίαο ξπζκίδνληαη κε θα-
λφλεο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ, δεια-
δή κε λφκνπο πνπ ην ίδην ην θξά-
ηνο έρεη ζεζπίζεη. 
Reinhart Beck: Sachwörterbuch 
der Politik, Στουτγάρδη 1986, σ. 
795.  
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Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νη εμήο πξν-
ζπάζεηεο: 

1. νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο θαη 
βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 
θξάηνπο, κε ηελ αχμεζε ησλ θφ-
ξσλ θαη ηε ζχλαςε δαλείσλ θαη  

2. παξνρή θηλήηξσλ ζηελ ηδησ-
ηηθή πξσηνβνπιία γηα επελδχ-
ζεηο. 
Οη ηξηθνππηθνί αθνινχζεζαλ κε 

ζπλέπεηα απηφ ην πξφγξακκα, ην 
νπνίν φκσο είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ εμάληιεζε ησλ θνξνινγνπκέ-
λσλ θαη ηελ ππεξβνιηθή επηβάξπλ-
ζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν 1893 
ην θξάηνο θήξπμε πηψρεπζε. 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1870 ην 
θξάηνο απνηεινχζε ηνλ θχξην εξ-
γνδφηε, πνπ εμαζθάιηδε ζέζεηο εξ-
γαζίαο ζην δεκφζην θαη δπλαηφηεηα 
θνηλσληθήο αλέιημεο, εθφζνλ ζηνπο 
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αλψηαηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ εμα-
ζθάιηδε εηζφδεκα πνπ ζρεδφλ με-
πεξλνχζε ην εηζφδεκα φισλ ησλ 
άιισλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Μεγά-
ινο αξηζκφο αλζξψπσλ απεπζχλν-
ληαλ ζην θξάηνο γηα ηελ θαηνρή 
κηαο ζέζεο ζην δεκφζην. Με ηηο λέεο 
ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 
εθρξεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο δεκη-
νπξγήζεθαλ θνηλσληθά ζηξψκαηα 
ηα νπνία δελ δεηνχζαλ δηνξηζκφ 
αιιά ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα επ-
λννχζαλ ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκ-
θεξφλησλ ηνπο. Φνξέαο ησλ αηηε-
κάησλ απηψλ ήηαλ ν Υαξίιανο 
Σξηθνχπεο. 

Οη αληίζεηνη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 
Σξηθνχπε βνπιεπηέο ζπζπεηξψζε-
θαλ γχξσ απφ ηνλ Θ. Γειηγηάλλε, ν 
νπνίνο ζε κεγάιν βαζκφ εμέθξαδε 
πνιηηηθέο απφςεηο αληίζεηεο απφ 
εθείλεο ηνπ Υ. Σξηθνχπε. 
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Ο Υαξίιανο  
Σξηθνύπεο,  
θνξπθαίνο  
εθζπγρξνληζηήο 
πνιηηηθόο ηνπ ηέ-
ινπο ηνπ 19νπ αη., 
επηρείξεζε ζεκε-
ιηώδεηο  
κεηαξξπζκίζεηο 

ζηνλ πνιηηηθό βίν θαζώο θαη ζηελ νη-
θνλνκία, κε αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο.. 
(Αζήλα, πιινγή π. Μαξθεδίλε)  

 
Ο Θεόδσξνο 
Γειηγηάλλεο,  

θύξηνο  
πνιηηηθόο  

αληίπαινο ηνπ 
Υ. Σξηθνύπε.  

(Αζήλα, Δζληθό 
Ιζηνξηθό  

Μνπζείν) 
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Ο Γειηγηάλλεο δελ απνδερφηαλ 
ην ρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ θαη ζηφ-
ρεπε ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηνλ έ-
ιεγρν ηνπο απφ ην θφκκα. Ο Σξη-
θνχπεο ζεσξνχζε ην θξάηνο σο 
κνριφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
θαη επηδίσθε ηνλ εθζπγρξνληζκφ κε 
θάζε θφζηνο, ελψ ν Γειηγηάλλεο 
πξνέβαιιε ην αίηεκα ηεο θνηλσλη-
θήο δηθαηνζχλεο, κε ηε κείσζε ησλ 
θφξσλ θαη ηελ παξνρή επθαηξηψλ 
ζηνπο πξνζηαηεπνκέλνπο ηνπ γηα 
θαηάιεςε δεκνζίσλ ζέζεσλ. ηα 
εδάθε ηεο Θεζζαιίαο, ζηα νπνία 
θπξηαξρνχζε ε κεγάιε ηδηνθηεζία, 
νη ηξηθνππηθνί ππνζηήξηδαλ ηνπο 
κεγαινγαηνθηήκνλεο, ελψ νη δειη-
γηαλληθνί πξνζπάζεζαλ, ρσξίο ηε-
ιηθά λα ην θαηνξζψζνπλ, λα ρνξε-
γήζνπλ γε ζηνπο αγξφηεο θαη έια-
βαλ θάπνηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε 
ηεο ζέζεο ηνπο. 
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Ο Γειηγηάλλεο επέθξηλε ην θνη-
λσληθφ θφζηνο ηνπ εθζπγρξνλη-
ζκνχ θαη ππνζηήξηδε έλα θξάηνο 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Σν θφκκα 
ηνπ απερζαλφηαλ ην ηπρνδησθηηθφ 
ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην θαη ππν-
ζηήξηδε κηα αξγή νηθνλνκηθή αλά-
πηπμε πνπ ζα βαζηδφηαλ ζε παξα-
δνζηαθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφ-
ηεηεο. 
 

2. Η νξγάλσζε ησλ θνκκάησλ θα-
ηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ 
αηώλα 
 

ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ηα θφκκα-
ηα ήηαλ αξθεηά πην ζπγθξνηεκέλα 
απ' φ,ηη ζην παξειζφλ. Γελ είλαη 
βέβαην φηη κεηά ην ζάλαην ηνπ εγέηε 
ηνπο ηα θφκκαηα αλαγθαζηηθά δηα-
ιχνληαλ. ηνηρεία πνπ επέηξεπαλ 
ζ' έλα θφκκα λα επηβηψζεη, αθφκα 
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θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ εγέηε ηνπ, 
ήηαλ ε ζέζε πνπ είρε ζηελ πνιηηηθή 
δσή ηεο ρψξαο θαη ε ηαθηηθή πνπ 
αθνινπζνχζε. 

 
Υαξαθηεξηζηηθή γεινηνγξαθία ηεο 

 επνρήο, πνπ εθθξάδεη ηελ  
απνγνήηεπζε από ηελ πνιηηηθή ησλ 
δύν θπξίαξρσλ θνκκάησλ (Αζήλα,  

Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπζείν) 
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Ζ βάζε ησλ θνκκάησλ εμαθν-
ινπζνχζε λα κελ έρεη ηππηθή νξγά-
λσζε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ θηλε-
ηνπνίεζε ησλ νπαδψλ ησλ θνκκά-
ησλ έπαηδαλ ε νηθνγελεηνθξαηία, νη 
πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε εμαγνξά 
ςήθσλ. Παξ' φια απηά, φζνλ αθν-
ξά ηνπιάρηζηνλ ηα δχν κεγάια 
θφκκαηα, ε επηινγή ησλ εθινγέσλ 
βαζηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ 
θξίζε ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή ησλ 
θνκκάησλ, ζηηο επηδξάζεηο πνπ απ-
ηά αζθνχζαλ θαηά πεξηνρέο θαη ζηα 
ζπκθέξνληα θάζε θνηλσληθήο νκά-
δαο. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ 
βνπιεπηψλ, δειαδή γηα ηελ ηνπνζέ-
ηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνςεθίσλ 
ζην «ςεθνδέιηην», έπαηδε ξφιν ην 
αλ είραλ έλα δηθφ ηνπο ηνπηθφ θχ-
θιν νπαδψλ, ν νπνίνο επεξεαδφ-
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ηαλ βεβαίσο απφ πειαηεηαθέο ζρέ-
ζεηο θαη εμππεξεηήζεηο. 

Σν εθινγηθφ ζχζηεκα δελ επέ-
βαιιε λα ςεθίδεη θαλείο έλα κφλν 
θφκκα, αιιά έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 
ςεθίδνληαη φινη νη ππνςήθηνη ζεηη-
θά ή αξλεηηθά. Δπίζεο, έλαο εθιν-
γέαο κπνξνχζε λα ςεθίζεη ζεηηθά 
θάπνηνλ ππνςήθην ζηνλ νπνίν είρε 
ππνρξέσζε, παξάιιεια φκσο 
κπνξνχζε λα δψζεη ζεηηθή ςήθν 
θαη ζε θάπνηνλ άιιν ηνλ νπνίν ζε-
σξνχζε ηθαλφ

19
. 

 

19. Η δηαδηθαζία ηεο ςεθνθν-
ξίαο 

ε θάζε εθινγηθφ ηκήκα ππήξραλ 
ηφζεο θάιπεο φζνη νη ππνςήθηνη 
ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ θάζε θάιπε, 
θηηαγκέλε απφ ιεπθνζίδεξν, ρσξη-
δφηαλ εζσηεξηθά ζε δπν κέξε πνπ 
αληηζηνηρνχζαλ εμσηεξηθά ζε δπν 
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ρξψκαηα, καχξν θαη άζπξν. Σν δε-
μηφ κέξνο θαη ζηελ εκπξφζζηα 
πιεπξά ηνπ είρε ηε ιέμε "Ναη" κε 
θεθαιαία, ήηαλ άζπξν, ην αξηζηε-
ξφ, πνπ είρε ηε ιέμε "ρη" επίζεο 
κε θεθαιαία, ήηαλ καχξν. ην πάλσ 
κέξνο θάζε θάιπεο ήηαλ ηνπνζεηε-
κέλνο ζσιήλαο ζε γσλία 25 κνη-
ξψλ, πνπ είρε κάθξνο 27 θαη δηάκε-
ηξν 12 εθαηνζηά. Ο ςεθνθφξνο 
έπξεπε λα πεξάζεη απφ φιεο ηηο 
θάιπεο θαη λα πάξεη απφ ηνλ ππάι-
ιειν, πνπ ζηεθφηαλ κπξνζηά απφ 
ηελ θαζεκηά θαη έπξεπε λα θσλάδεη 
πνηνπ ππνςήθηνπ ήηαλ ε θάιπε, 
κηα κηθξή κνιπβέληα κπάια, ην 
ζθαηξίδην. Μφιηο ην έπαηξλε ζήθσ-
λε ην ρέξη, θξαηψληαο ην αλάκεζα 
ζην κεγάιν δάθηπιν θαη ην δείθηε 
γηα λα δείμεη φηη ήηαλ έλα θαη κφλν, 
θαη θαηφπηλ έβαδε ην ρέξη ηνπ κέζα 
ζην ζσιήλα θαη ην έξηρλε ζην ρψ-
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ξηζκα πνπ αληηζηνηρνχζε ζην "Ναη" 
ή ζην «ρη». 

Γξεγόξηνο Γαθλήο: ΙΔΔ, ΙΓ', ζ. 241. 
  

 

 
Γεινηνγξαθία από θαηνπηλή επνρή 
(1915) ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ν 

ηξόπνο εθινγήο κε ζθαηξίδηα. (Αζήλα, 
Μνπζείν «Ιζηνξηθή Μλήκε Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ») 
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Μνιαηαχηα, θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 
1882, φιν θαη ζπρλφηεξα παξνπ-
ζηάδεηαη ην θαηλφκελν νη εθινγείο 
λα ςεθίδνπλ κε θνκκαηηθά θξηηήξηα 
θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ζπλήζεηα λα 
ςεθίδνληαη ζεηηθά θαη πνιηηηθνί άι-
ισλ θνκκάησλ. Καηά ηε δεθαεηία 
ηνπ 1890 νη εθινγείο ζπλήζηδαλ λα 
ςεθίδνπλ πνιηηηθνχο κε επηξξνή, 
κφλν εθφζνλ είραλ δειψζεη κε ζα-
θήλεηα ηελ θνκκαηηθή ηνπο ηνπνζέ-
ηεζε. Αθφκα θαη ε εθινγή αλεμάξ-
ηεησλ ηνπηθψλ πξνζσπηθνηήησλ 
άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη. Σν 1879 
π.ρ. ππήξραλ ζηηο εθινγέο 24 ηνπη-
θά ςεθνδέιηηα, ελψ ην 1885 κφλν 4. 
Έηζη παξνπζηαδφηαλ θαη ην θαηλφ-
κελν λα πεξηιακβάλνληαη ζε θνκ-
καηηθά ςεθνδέιηηα αλεμάξηεηνη 
ππνςήθηνη, γηα λα έρνπλ πηζαλφηε-
ηεο επηηπρίαο ζηηο εθινγέο. Γειαδή 
ν ξφινο ησλ θνκκάησλ εληζρχζεθε, 
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απέθηεζαλ θχξνο ζηε δεκφζηα 
δσή. 

Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο πξνέξ-
ρνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ 
ηα κεζαία θαη ηα αλψηεξα θνηλσλη-
θά ζηξψκαηα, φπσο θαη θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν. Πνιινί ή-
ηαλ δηθεγφξνη θαη δεκφζηνη ππάι-
ιεινη. ε αληίζεζε κε ηνπο ππνςε-
θίνπο, ηα θνκκαηηθά κέιε πξνέξρν-
ληαλ θαη απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκα-
ηα. 

Ζ νξγάλσζε ησλ θνκκάησλ ήηαλ 
εκθαλήο κφλν ζην επίπεδν ηεο ε-
γεζίαο. Σε ζεκαληηθφηεξε ζέζε κε-
ηά ηνλ αξρεγφ ηελ είρε ε θνηλνβνπ-
ιεπηηθή νκάδα. Οη βνπιεπηέο είραλ 
ζεκαληηθή ζέζε, δηφηη ιφγσ ηεο κε-
γάιεο πιεηνςεθίαο πνπ ρξεηαδφηαλ 
ε Βνπιή γηα λα έρεη απαξηία θαη λα 
παίξλεη απνθάζεηο, νη βνπιεπηέο 
θαη κφλν κε ηελ απνπζία ηνπο (ή 

97 / 83-84 
 



ηελ απεηιή ηεο) κπνξνχζαλ λα α-
ζθήζνπλ κεγάιε πίεζε ζηελ θνκ-
καηηθή εγεζία. Έηζη, ε θεληξηθή νξ-
γάλσζε ηνπ θφκκαηνο δελ είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα αξλεζεί ζηνπο βνπ-
ιεπηέο ηελ εθπιήξσζε επηζπκηψλ, 
π.ρ. δηνξηζκψλ ή επλντθψλ ξπζκί-
ζεσλ ππέξ ηεο εθινγηθήο ηνπο πε-
ξηθέξεηαο. 

ε αληίζεζε κε ηελ επνρή ηνπ 
ζσλα θαη ηνπ Βνχιγαξε, νη θπ-
βεξλήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ζπζηεκαηηθά κεζφδνπο εμαλαγθα-
ζκνχ γηα λα πείζνπλ ηνπο εθινγείο. 
Απηφλ ηνλ θαλφλα παξαβίαδαλ θά-
πνηνη δεκφζηνη ππάιιεινη ή θαλα-
ηηθνί νπαδνί ζηα ρσξηά. πάληα 
αθνχγνληαλ θαηεγνξίεο γηα εμαγνξά 
ςήθσλ. Πάλησο, ε παηξσλία, κε ηε 
κνξθή δηνξηζκψλ, κεηαζέζεσλ, δα-
λείσλ θ.ιπ. θαη ε ζπζηεκαηηθή δη-
αθζνξά κέζσ ηνπ δηνηθεηηθνχ κε-
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ραληζκνχ, απνηεινχζαλ ζπρλφ 
θαηλφκελν. 

Αληίζεηα κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπ-
ξψπεο, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 
αηψλα δελ πξνέθπςαλ ηαμηθά θφκ-
καηα. ηελ Διιάδα πνιιέο θνηλσλη-
θννηθνλνκηθέο αληηζέζεηο ακβιχλν-
ληαλ κέζσ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέ-
ζεσλ θαη κε ηε κεγάιε, ζπγθξηηηθά 
κε άιιεο ρψξεο, θνηλσληθή θηλεηη-
θφηεηα. Σα δχν κεγάια θφκκαηα δελ 
πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλα ην-
πηθφ ή θνηλσληθφ-ηαμηθφ ζηίγκα. 
Παξαηεξείηαη επίζεο ζρεηηθή απην-
λνκία ηεο πνιηηηθήο ειίη απφ ηελ 
θνηλσλία. κσο, φια ηα θφκκαηα 
απεπζχλνληαλ ηδηαίηεξα ζηνπο α-
γξφηεο, πνπ απνηεινχζαλ ην κεγα-
ιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπ-
ζκνχ. 
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3. Από ηε ρξενθνπία ζην ζηξα-
ηησηηθό θίλεκα ζην Γνπδί (1893-
1909) 

 
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξ-

λεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Υαξίιαν 
Σξηθνχπε, ην φξακα γηα έλα ζχγ-
ρξνλν θξάηνο, ην νπνίν ζα ήηαλ νη-
θνλνκηθά αλεπηπγκέλν θαη ηζρπξφ 
ζηε δηεζλή ζθελή, δελ πξαγκαην-
πνηήζεθε. Παξά ηε θνξνινγηθή ε-
πηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ, ην θξάηνο 
νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε. Αζηνί θαη 
δηαλννχκελνη απνγνεηεχνληαλ φιν 
θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε γεληθφηεξε 
θαηάζηαζε θαη ηελ αλαπνηειεζκα-
ηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν ρα-
ξαθηεξηδφηαλ απφ κηα βξαδπθίλεηε 
γξαθεηνθξαηία. Γελ έβιεπαλ ηελ 
επηζπκεηή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
ελψ δηαπίζησλαλ φηη κεγάισλε ε 
απφζηαζε απφ ηα επξσπατθά θξά-
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ηε. Αλάινγε δπζαξέζθεηα επηθξα-
ηνχζε θαη ζε κεγάιν κέξνο ησλ κη-
θξνθαιιηεξγεηψλ. Οη αμησκαηηθνί 
ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ επίζεο δπζαξε-
ζηεκέλνη, θαζψο εθηηκνχζαλ φηη ιφ-
γσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ν ζηξα-
ηφο ζα ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφο ζε 
πεξίπησζε πνιέκνπ. ια απηά ν-
δήγεζαλ ζε θξίζε ηεο εκπηζηνζχ-
λεο πξνο ηα θφκκαηα ζπιιήβδελ, 
νη άλζξσπνη πίζηεπαλ φηη νη ζεζκνί 
θαη ηα θφκκαηα δελ ήηαλ ηθαλά λα 
πινπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο.  

ην δηάζηεκα απφ ηελ πηψρεπζε 
ηνπ 1893 έσο ηνλ ειιελνηνπξθηθφ 
πφιεκν ηνπ 1897 ηα δχν κεγάια 
θφκκαηα πξνζπάζεζαλ λα πιν-
πνηήζνπλ ην πνιηηηθφ ηνπο πξφ-
γξακκα, ρσξίο φκσο επηηπρία, γε-
γνλφο πνπ δεκηνχξγεζε ηελ εληχ-
πσζε ελφο γεληθνχ αδηεμφδνπ. Οχηε 
ην δειηγηαλληθφ θφκκα κπφξεζε, 
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ειιείςεη ρξεκάησλ, λα ηεξήζεη ηελ 
ππφζρεζή ηνπ γηα ιηγφηεξνπο θφ-
ξνπο, νχηε ην ηξηθνππηθφ λα ζπλε-
ρίζεη ην εθζπγρξνληζηηθφ ηνπ πξφ-
γξακκα. 

 
Γεινηνγξαθία ηνλ 1893, κε ζέκα ηελ 

πηώρεπζε ηνπ θξάηνπο.  
Γηαθσκσδείηαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ηνπ Σξηθνύπε (Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό 
Μνπζείν) 
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Ο ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 
1897, πνπ ηειείσζε κε νινθιεξσηη-
θή ήηηα ηεο Διιάδαο, επέηεηλε ην 
πνιηηηθφ αδηέμνδν. Ζ δπζπηζηία 
πξνο ηα θφκκαηα θνξπθψζεθε θαη 
έδσζε ζηνλ Γεψξγην ηελ επθαηξία 
λα επηβιεζεί ζην Κνηλνβνχιην θαη 
λα αζθεί πξνζσπηθή πνιηηηθή. -
ζεο κεηαξξπζκίζεηο έγηλαλ κέρξη ην 
1909, θαηά θχξην ιφγν απφ θπβεξ-
λήζεηο ηνπ ηξηθνππηθνχ θφκκαηνο 
ππφ ηελ εγεζία ηνπ Γεσξγίνπ Θεν-
ηφθε, ήηαλ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα 
(π.ρ. απνθέληξσζε). 

Σν κνλαδηθφ λέν πνιηηηθφ ζηνη-
ρείν έσο ην 1909 ήηαλ ε εκθάληζε 
ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ 

Ιαπώλσλ, πνιηηηθνχ κνξθψκαηνο 
ππφ ηνλ Γεκήηξην Γνχλαξε, πνπ 
ηδξχζεθε ην 1906. Δπίθεληξν ηεο 
θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ε αδπλακία ηνπ 
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα πξνζαξ-
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κνζηεί ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο. 
Ζ νκάδα δελ κπφξεζε λα επηβηψζεη 
θαη δηαιχζεθε ην 1908. Δλ ησ κεηαμχ 
νη ζπληερλίεο θαη νη εξγαηηθέο ελψ-
ζεηο έθαλαλ δηαδειψζεηο δεηψληαο 
θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη πεξη-
νξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 
 
Ο Γεώξγηνο Θενηόθεο, δηάδνρνο ηνπ 

Σξηθνύπε ζηελ 
εγεζία ηνπ  
θόκκαηνο, κε ηε 
ζπλεηή πνιηηηθή 
θαη ηε  
κεηξηνπάζεηά 
ηνπ νδήγεζε ηε 
ρώξα ζε  
νηθνλνκηθή  
αλόξζσζε, κεηά 

ηελ ήηηα ηνπ 1897. (Αζήλα, Δζληθό 
Ιζηνξηθό Μνπζείν) 
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Σν 1909 ζπληειείηαη κηα ηνκή 
ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο 
γεληθφηεξα, θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκ-
κάησλ εηδηθφηεξα. ηηο 15 Απγνχ-
ζηνπ 1909 εθδειψζεθε θίλεκα ζην 
Γνπδί, ην νπνίν έγηλε απφ ηνλ 

ηξαηησηηθό ύλδεζκν, κηα κπζηη-
θή έλσζε ζηξαηησηηθψλ, κε αηηήκα-
ηα πνπ αθνξνχζαλ κεηαξξπζκί-
ζεηο

20
 ζην ζηξαηφ, ηε δηνίθεζε, ηε 

δηθαηνζχλε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

 

20. Πξνθήξπμε ηνπ ηξαηησηηθνύ 
πλδέζκνπ ηελ εκέξα ηνπ θηλήκα-
ηνο.  

«Πξνο ηελ A.M. ηνλ Βαζηιέα, ηελ 
Κπβέξλεζηλ θαη ηνλ Διιεληθφλ 
Λαφλ.  

Ζ παηξίο καο επξίζθεηαη ππφ 
δπζρεξεζηάηαο πεξηζηάζεηο, ην δε 
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επίζεκνλ θξάηνο πβξηζζέλ θαη 
ηαπεηλσζέλ, αδπλαηεί λα θηλεζή 
πξνο άκπλαλ ησλ δηθαίσλ ηνπ... Ο 
χλδεζκνο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ 
Δζληθνχ ηξαηνχ ηεο Ξεξάο θαη ηνπ 
Ναπηηθνχ... πξνβαίλεη εηο ηελ ππν-
βνιήλ ηεξάο παξαθιήζεσο πξνο 
ηνλ Βαζηιέα... θαη πξνο ηελ Κπβέξ-
λεζίλ ηνπ, φπσο νινςχρσο επηδν-
ζψζηλ εηο ηελ άκεζνλ θαη ηαρείαλ 
αλφξζσζηλ ησλ θαθψο ελ γέλεη ερφ-
λησλ, ηδία δε ησλ ηνπ ηξαηνχ θαη 
ηνπ Ναπηηθνχ... πξέπεη, ράξηλ απηνχ 
ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Γπλαζηείαο, 
φπσο ν ηε Γηάδνρνο θαη νη Βαζηιφ-
παηδεο, απφζρσζη ηεο ελεξγνχ θαη 
δηνηθεηηθήο ελ ησ ζηξαηψ θαη ησ 
λαπηηθψ ππεξεζίαο, δηαηεξνχληεο 
ηνπο νπο θέθηεληαη βαζκνχο θαη 
πξναγφκελνη, φηαλ πξνο ηνχην επ-
δνθή ν Βαζηιεχο... Ο ηξαηησηηθφο 
χλδεζκνο ππνβάιιεη ηελ πα-
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ξάθιεζηλ φπσο ελ ησ κέιινληη ν 
Βαζηιεχο, φζηηο ελ ησ δηθαηψκαηί 
ηνπ θαηά ην χληαγκα δηνξίδεη ηνπο 
ππνπξγνχο, απαηηεί ίλα νη ππνπξ-
γνί ησλ ηξαηησηηθψλ θαη ησλ Ναπ-
ηηθψλ πξνέξρσληαη εμ αλσηέξσλ ελ 
ελεξγεία ή δηαζεζηκφηεηη αμησκαηη-
θψλ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ λαπηηθνχ... 
Ο ηξαηησηηθφο χλδεζκνο πνζεί 
φπσο ε Θξεζθεία καο πςσζή εηο 
ηνλ εκπξέπνληα ηεξφλ πξννξηζκφλ 
ηεο, φπσο ε Γηνίθεζηο ηεο Υψξαο 
θαηαζηή ρξεζηή θαη έληηκνο, φπσο 
ε Γηθαηνζχλε απνλέκεηαη ηαρέσο 
κεη' ακεξνιεςίαο θαη ηζφηεηνο 
πξνο άπαληαο ελ γέλεη ηνπο πνιί-
ηαο αδηαθξίησο ηάμεσο, φπσο ε 
Δθπαίδεπζηο ηνπ Λανχ θαηαζηή ιπ-
ζηηειήο δηα ηνλ πξαθηηθφλ βίνλ θαη 
ηαο ζηξαηησηηθάο αλάγθαο ηεο Υψ-
ξαο, φπσο ε δσή, ε ηηκή θαη ε πεξη-
νπζία ησλ πνιηηψλ εμαζθαιηζζψ-
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ζηλ, θαη ηέινο φπσο ηα νηθνλνκηθά 
αλνξζσζψζη... 

Γηάλεο Κνξδάηνο: Ιζηνξία ηεο λεώηε-
ξεο Διιάδαο, Δ', ζ. 114-117.  

 

 
Λατθή εηθόλα ηεο επνρήο, ζηελ νπνία 
επεπθεκείηαη ην θίλεκα πνπ έγηλε ζην 

Γνπδί. (Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό  
Μνπζείν) 

 

Ο ηξαηησηηθόο ύλδεζκνο δελ 
εγθαζίδξπζε δηθηαηνξία, αιιά 
πξνψζεζε ηα αηηήκαηά ηνπ κέζσ 
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ηεο Βνπιήο. Με αθνξκή ην θίλεκα, 
έγηλε ζηηο 14 επηεκβξίνπ κεγάιε 
δηαδήισζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
ζσκαηείσλ ηεο πξσηεχνπζαο. Οη 
δηαδεισηέο ππνζηήξημαλ ην δηάβε-
κα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ θαη 
ππέβαιαλ ςήθηζκα ζην παιάηη κε 
ην νπνίν δεηνχζαλ ηελ επίιπζε 
ζεηξάο νηθνλνκηθψλ αηηεκάησλ

21
. 

Τπφ ηελ πίεζε ηνπ πλδέζκνπ ε 
Βνπιή ςήθηζε, ρσξίο ηδηαίηεξε 
πξνεηνηκαζία θαη ζπδήηεζε, κεγά-
ιν αξηζκφ λφκσλ, πνπ επέθεξαλ 
ξηδηθέο αιιαγέο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 
1910 ε Βνπιή απνθάζηζε ηελ αλα-
ζεψξεζε νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ 
ζπληάγκαηνο. Έηζη πξνθεξχρζεθαλ 
εθινγέο, απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε 
αλαζεσξεηηθή βνπιή. ηηο 15 
Μαξηίνπ 1910 ν ηξαηησηηθφο χλ-
δεζκνο δηαιχζεθε έρνληαο επηηχρεη 
ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 
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21. Φήθηζκα ησλ επαγγεικαηηθώλ 
ζσκαηείσλ Αζελώλ - Πεηξαηώο ηελ 
εκέξα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ.  

«Ο Λαφο ησλ Αζελψλ θαη ηνπ 
Πεηξαηψο εηο πάλδεκνλ ζπλειζψλ 
ζπιιαιεηήξηνλ, ίλα ζθεθζή πεξί 
ησλ Κνηλψλ, ήηνη πεξί γεληθήο ησλ 
θαθψο ερφλησλ αλνξζψζεσο, πν-
ιηηηθήο ηε θαη ζηξαηησηηθήο, ελ απφ 
καθξνχ ήδε ρξφλνπ επφζεζε θαη 
εδήηεζε θαη ηελ νπνίαλ ην θίλεκα 
ηεο 15 Απγνχζηνπ αλέιαβε λα 
πξαγκαηνπνηήζε απνβιέπσλ εηο 
ην φηη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα θαη 
δηθαηψκαηά ηνπ νπζησδψο εζπζηά-
ζζεζαλ ππφ ην εππξφζσπνλ θά-
ιπκκα ειεπζέξνπ πνιηηεχκαηνο, 
ησλ αληηπξνζψπσλ απηνχ κεηα-
βιεζέλησλ εηο ηδηνηειή νιηγαξρίαλ, 
αληηθαηαζηήζαζαλ ηνλ Νφκνλ δηα 
ηεο ζειήζεψο ηεο, ζπλεηαηξηζζεί-
ζαλ δε κεη' αθνξνινγήηνπ πινπην-
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θξαηίαο, ελψ απηφο ζηελάδεη ππφ ην 
βάξνο ησλ αδηθνηάησλ θφξσλ, ήηνη 
ησλ επί ηεο θαηαλαιψζεσο, ρσξίο 
λ' απνιακβάλε σο αληάιιαγκα ηελ 
αζθάιεηαλ ηεο δσήο, ηηκήο θαη ηδην-
θηεζίαο ηνπ... Αμηνί λα ίδε ηελ Κπ-
βέξλεζίλ ππνβάιινπζαλ ην ηαρχ-
ηεξνλ εηο ηελ Βνπιήλ θαη ηαχηελ 
ςεθίδνπζαλ άξηηνλ ζχζηεκα λνκν-
ζεζίαο, ππφ ην πλεχκα πνιέκνπ θα-
ηά ηεο ζπλαιιαγήο, αλνξζψζεσο 
φισλ ησλ θιάδσλ ηεο δηνηθήζεσο 
θαη πξνζηαζίαο ηεο παξαγσγήο, η-
δία δε... Να ιεθζή πξφλνηα πεξί 
βειηηψζεσο ηεο ηχρεο ηνπ εξγάηνπ, 
δνπιεχνληνο ήδε ηελ ρεηξίζηελ ησλ 
δνπιεηψλ πξνο ην θεθάιαηνλ δη' έι-
ιεηςηλ παληφο πξνζηαηεπηηθνχ απ-
ηνχ λφκνπ...» 

Γηάλεο Κνξδάηνο: Ιζηνξία ηεο λεώηε-
ξεο Διιάδαο, Δ', ζ. 132-134.  
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Σν ζπιιαιεηήξην ησλ επαγγεικαηηθώλ 
ζσκαηείσλ ηεο πξσηεύνπζαο, ζηηο 
14-9-1909 (Αζήλα, Δζληθό Ιζηνξηθό 

Μνπζείν) 
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Γ. ΑΝΑΝΔΧΗ - ΓΙΥΑΜΟ  
(1909-1922) 

 
1. Σν θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 
 

Πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηεο 8εο 
Απγνχζηνπ 1910 δελ είρε ζπγθξν-
ηεζεί θαλέλα λέν κεγάιν θφκκα πνπ 
λα ππνζηεξίδεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο 
νη νπνίεο πξνηάζεθαλ ην 
1909/1910. Φνξείο ησλ λέσλ ηδεψλ 
ππήξμαλ αλεμάξηεηνη ππνςήθηνη, νη 
νπνίνη είηε θαηά κφλαο είηε καδί κε 
άιινπο, ζε αλεμάξηεηα ςεθνδέιηηα, 
δηεθδηθνχζαλ ηηο ςήθνπο ησλ δπ-
ζαξεζηεκέλσλ κε ηα παιαηά θφκ-
καηα εθινγέσλ. Απηνί νη αλεμάξηε-
ηνη πνιηηηθνί, κε ην γεληθφ ζχλζεκα 

ηεο «αλόξζσζεο», αλάινγα κε ηελ 
πεξηνρή πνπ ήηαλ ππνςήθηνη θαη 
ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζχ-
λνληαλ, ελλννχζαλ είηε ηελ πιν-
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πνίεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπληε-
ρληψλ, φπσο εθθξάζηεθαλ ζηα 
ζπιιαιεηήξηα ηνπ 1909, είηε ηελ ε-
πίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο, 
κε ηελ παξνρή γεο ζηνπο αθηήκν-
λεο. ε θάπνηεο εθινγηθέο πεξηθέ-
ξεηεο έζεζαλ ππνςεθηφηεηα ζνζηα-
ιηζηέο θαη γηα πξψηε θνξά εκθαλί-

ζηεθε ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή* «Κνη-
λσληνινγηθή Δηαηξεία». Σα παιαηά 
θφκκαηα ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο 

σο ζπλαζπηζκόο θαη ηειηθά θέξδη-
ζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο ζηε 
Βνπιή. Απφ ηηο 362 έδξεο εμαζθά-
ιηζαλ 211, ελψ 29 έδξεο θέξδηζαλ 
αλεμάξηεηνη πνπ αλήθαλ ζηνλ πν-
ιηηηθφ ρψξν ησλ παιαηψλ θνκκά-
ησλ θαη 122 αλεμάξηεηνη εθζπγρξν-
ληζηέο. 

Οη εθζπγρξνληζηέο ζπζπεηξψ-
ζεθαλ γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ 
θξεηηθνχ εγέηε Διεπζεξίνπ Βελη-
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δέινπ, ν νπνίνο εμειέγε ρσξίο λα 
ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεθινγηθή αλα-
κέηξεζε. Ζ πξψηε δεκφζηα εκθά-
ληζε ηνπ Βεληδέινπ σο ειιαδίηε 
πνιηηηθνχ έγηλε ζηηο 5 επηεκβξίνπ 
1910 κε κία νκηιία ζηελ πιαηεία 
πληάγκαηνο

22
, ζηελ νπνία έθαλε 

πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, κε ηηο 
νπνίεο ππνζηήξημε κεηξηνπαζείο 
κεηαξξπζκίζεηο. ηφρεπε ζε εθζπγ-
ρξνληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκα-
ηνο, κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ θνηλσλη-
θψλ ζηξσκάησλ. Βαζηθέο ζέζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ήηαλ ε θνη-
λσληθή γαιήλε, ε ειάθξπλζε ησλ 
θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκά-
ησλ, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξαηη-
θνχ κεραληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ α-
πνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, 
θαη ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζληθψλ δη-
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εθδηθήζεσλ. Δπίζεο, παξά ηελ πί-
εζε ησλ νπαδψλ ηνπ, ππνζηήξημε 
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
ζπληάγκαηνο θαη φρη ηελ ςήθηζε 
λένπ. Πνιηηεηαθφ δήηεκα δελ έζεζε. 
Πξναλήγγεηιε ηελ ίδξπζε ελφο 
θφκκαηνο αξρψλ, ην νπνίν ζα ήηαλ 
θνξέαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σν 
θφκκα ηδξχζεθε θαη ηππηθά ζηηο 22 
Απγνχζηνπ 1910, απφ κέιε ηεο Δ-
ζλνζπλέιεπζεο. 

 

22. Από ην ιόγν ηνπ Βεληδέινπ 
ζηηο 5-9-1910 ζηελ πιαηεία π-
ληάγκαηνο.  

«πκπνιίηαη,  

Γλσξίδεηε πνία ππήξμαλ ηα αίηηα, 
ηα νπνία πξνεθάιεζαλ ηελ εμέγεξ-
ζηλ ηνπ Απγνχζηνπ παξειζφληνο 
έηνπο, επνκέλσο δελ έρσ αλάγθελ 
λα ππνκλήζσ απηά εηο πκάο δηα 
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καθξψλ... Αζηηθή δηθαηνζχλε εθαξ-
κφδνπζα πξνο ξχζκηζηλ ησλ ζρέ-
ζεσλ ηνπ ζπγρξφλνπ βίνπ λνκνζε-
ζίαλ ρξνλνινγνπκέλελ απφ 15 θαη 
20 αηψλσλ... Δκπνξηθή λνκνζεζία 
ρξνλνινγνπκέλε απφ ελφο αηψ-
λνο... Πνηληθή δηαδηθαζία ήηηο... θη-
λείηαη βξαδχηαηα... Γεκνζία εθπαί-
δεπζηο, ήηηο... εθηξέθεη δη' αλεπαξ-
θνχο άιισο ηε κνξθψζεσο ηξνθί-
κνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αληθά-
λνπο δηά θάζε άιιν πινπηνπαξα-
γσγφλ επάγγεικα. Δθθιεζία... πε-
ξηνξηδνκέλε εηο μεξνχο ηχπνπο... 
χζηεκα δεκνηηθφλ ζηεξηδφκελνλ 
επί δήκνπ, ν νπνίνο... απέβε... εηο 
φξγαλνλ θαηαδπλαζηεχζεσο εηο ηαο 
ρείξαο ησλ θαηξηψλ. Γηνίθεζηο θα-
ηξηάδνπζα, δηαησλίδνπζα θαη κεηά 
ηελ απειεπζέξσζηλ ηνπ Διιεληθνχ 
ιανχ απφ ηνπ μεληθνχ δπγνχ ηελ 
ηπξαλλίαλ, κε κφλελ ηελ δηαθνξάλ 
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φηη, αχηε αζθείηαη ήδε εθ πεξηηξν-
πήο, νηέ κελ επί ηνπ εκίζενο, νηέ δε 
επί ηνπ εηέξνπ εκίζενο απηνχ. Έι-
ιεηςηο αγξνηηθήο αζθαιείαο...      
Αδηαθνξία εληειήο πξνο ηαο εξγα-
ηηθάο θαη αγξνηηθάο ηάμεηο... Αληθα-
λφηεο πξνο παξαζθεπήλ αλαιφγνπ 
πξνο ηνπο πφξνπο ηεο ρψξαο αιιά 
θεξεγγχνπ θαη εηνηκνπνιέκνπ πά-
ληνηε ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο... Ζ 
εθ ησλ εθινγψλ ηεο 8εο Απγνχζηνπ 
πξνειζνχζα ιατθή αληηπξνζσπεία 
απνζηνιήλ έρεη φπσο αλαζεσξήζε 
σξηζκέλαο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκα-
ηνο. Αιιά ζα παξεγλψξηδέ ηηο πξν-
θαλή αιήζεηαλ, εάλ δελ αλεγλψξη-
δελ, φηη εχξπλζηο ηνπ θχθινπ ησλ 
εξγαζηψλ απηήο, φπσο αλαζεσξε-
ζψζη θαη άιιαη δηαηάμεηο ηνπ π-
ληάγκαηνο, κε ζίγνπζαη νχηε ηελ 
κνξθήλ ηεο Πνιηηείαο, νχηε ηελ ε-
μνπζίαλ ή ην πξφζσπνλ ηνπ Βαζη-

118 / 89-90 
 



ιέσο, νχηε ηελ ηάμηλ ηεο δηαδνρήο, 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηζρπξάλ αμί-
σζηλ ηεο Κνηλήο Γλψκεο.»  

Γηάλεο Κνξδάηνο: Ιζηνξία ηεο λεώηε-
ξεο Διιάδαο, Δ', ζ. 210-215.  

 
Ο Βεληδέινο πήξε εληνιή ζρεκα-

ηηζκνχ θπβέξλεζεο κεηά ηελ πα-
ξαίηεζε ηεο Κπβέξλεζεο Γξαγνχκε 
(6 Οθησβξίνπ 1910). Δπεηδή, φκσο, 
αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα κε ηελ 
εμαζθάιηζε ςήθνπ εκπηζηνζχλεο, 
ζε ζπλελλφεζε κε ην βαζηιηά 
Γεψξγην Α' πξνρψξεζε ζε δηάιπζε 
ηεο Βνπιήο θαη πξνθήξπμε λέσλ 
εθινγψλ. Απηφ ην δηάβεκα αλαζηά-
ησζε ηα παιαηά θφκκαηα ηα νπνία, 
ζεσξψληαο αληηζπληαγκαηηθή ηελ 
θίλεζε ηνπ βαζηιηά, απνθάζηζαλ 
λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθινγέο 
ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1910. ' απηέο νη 
Φηιειεχζεξνη θέξδηζαλ ηε ζπληξη-
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πηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εδξψλ: 307, 
ζε ζχλνιν 362. Ο Βεληδέινο ήηαλ 
πιένλ ειεχζεξνο λα πξνρσξήζεη 
ζην κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ έξγν. 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 1911 ςε-
θίζηεθαλ απφ ηε Βνπιή 53 ηξνπν-
πνηήζεηο κε ζεκειησδψλ δηαηάμεσλ 
ηνπ ζπληάγκαηνο. Γελ έγηλαλ ξηδηθέο 
αιιαγέο, αιιά αληίζεηα, εληζρχζεθε 
ε ζέζε ηεο κνλαξρίαο θαη επεηξάπε 
ζηνλ βαζηιηά, παξά ηε ζπληαγκαηη-
θή απαγφξεπζε, λα ζπκκεηάζρεη 
ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο. 
Οη ζπνπδαηφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 
αθνξνχζαλ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηά-
θξηζεο ησλ εμνπζηψλ, ην αζπκβί-
βαζην κεηαμχ ζηξαηησηηθήο θαη δε-
κνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο αθ' 
ελφο θαη βνπιεπηηθνχ αμηψκαηνο αθ' 
εηέξνπ, θαη ηε κνληκφηεηα ησλ δη-
θαζηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαι-
ιήισλ. 
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Ο  
Διεπζέξηνο 
Βεληδέινο 
ζθξάγηζε κε 
ηελ  
πξνζσπηθόηεηά 
ηνπ ηελ  
πνιηηηθή δσή 
ηεο ρώξαο από 
ην 1910 έσο ην 
ζάλαην ηνπ, ην 
1936.  
(Αζήλα,  

Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπζείν) 
 
Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ςήθηζε 

επίζεο 337 λένπο λφκνπο, νη νπνίνη 
εηζήγαγαλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ α-
θνξνχζαλ φιν ην θάζκα ηνπ δε-
κφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ: π.ρ. δην-
ξηζκφο δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε 
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, θαζηέ-
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ξσζε θαλνληζκψλ εξγαζίαο ζε βην-
ηερλίεο θαη βηνκεραλίεο, δηαλνκή 
γεο ζηε Θεζζαιία, αλαδηνξγάλσζε 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, βειηί-
σζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηεο 
δηθαηνζχλεο, αλαζεψξεζε ηνπ θα-
λνληζκνχ ηεο Βνπιήο κε ζθνπφ λα 
δηαζέηνπλ νη ππνπξγνί πεξηζζφηε-
ξν ρξφλν γηα θνηλνβνπιεπηηθέο ζπ-
δεηήζεηο θ.ιπ. 

Σν ξεχκα πνπ είρε ην θφκκα ηνπ 
Βεληδέινπ θάλεθε θαη ζηηο επφκελεο 
εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1912, ζηηο 
νπνίεο πήξαλ κέξνο φιεο νη πνιηηη-
θέο δπλάκεηο. Αλέδεημε 146 βνπιεπ-
ηέο, ελψ ηα άιια θφκκαηα κφλν 36. 
' απηέο ηηο εθινγέο θάλεθε φηη ε 
πιεηνςεθία ησλ ςεθνθφξσλ ηά-
ρζεθε ππέξ ηνπ θφκκαηνο ησλ Φη-
ιειεπζέξσλ, επεηδή νη θαηλνηνκίεο 
πνπ είραλ εηζεγεζεί γέλλεζαλ ηελ 
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ειπίδα γηα ηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

ζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ βεληδε-
ιηθνχ θφκκαηνο, απηφ ήηαλ ζε κε-
γάιν βαζκφ πξνζσπνπαγέο. Ο Βε-
ληδέινο, κε ηζρπξή ζέζε ζην Κνηλν-
βνχιην θαη κεγάιν θχξνο, είρε ηα 
πάληα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ, φπσο 
θαη ν Σξηθνχπεο. Οη ζχλδεζκνη Φη-
ιειεπζέξσλ πνπ είραλ ηδξπζεί δελ 
έπαηδαλ θάπνηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε 
δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 
θφκκαηνο θαη δελ δηέθεξαλ ζεκα-
ληηθά απφ ηηο ηνπηθέο νκάδεο θίισλ 
πνπ ζρεκάηηδαλ ηα παξαδνζηαθά 
θφκκαηα. Σν 1912 άξρηζε λα αλα-  
δηνξγαλψλεηαη ην θφκκα, κε ηελ  

ίδξπζε Λέζρεο Φηιειεπζέξσλ 
ζηελ Αζήλα θαη ζε νξηζκέλεο άιιεο 
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Οη βεληδειη-
θνί είραλ πιάζεη ζην λνπ ηνπο έλα 
ηδεαηφ θφκκα, ρσξίο ηηο κηθξφηεηεο 
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θαη ηηο δηρφλνηεο ηεο παιηάο πνιηηη-
θήο ειίη, φκσο απηφ δελ είρε ζρέζε 
κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εγεζία 
έπξεπε αλαγθαζηηθά λα ιακβάλεη 
ππφςε θνηλσληθά θαη ηνπηθά ζπκ-
θέξνληα θαζψο θαη αληηπαιφηεηεο 
αλάκεζα ζε ζηειέρε, φπσο ζπλέ-
βαηλε θαη ζε θάζε άιιν θφκκα. 

 

2. Σα αληηβεληδειηθά θόκκαηα 
 
Ωο αληηβεληδειηθά ζεσξνχληαλ ηα 

θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Παξά 
ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ αλάκε-
ζά ηνπο, ηα έλσλε έλαο ζπληεξεηη-
θφο πξνζαλαηνιηζκφο. Πάλησο, δελ 
ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξν 
ηνπ 1909 επνρή. Δπνκέλσο, σο 
πξνο απηφ δελ δηέθεξαλ θαη' αξρήλ 

απφ ηνπο Φηιειεπζέξνπο. Γηέθε-
ξαλ φκσο ζην εχξνο ησλ ζρεδηαδφ-
κελσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηηο κε-
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ζφδνπο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο. Οη 

Αληηβεληδειηθνί απερζάλνληαλ ηε 
δηαξθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, 
επεηδή, εθηφο ησλ άιισλ, απηή ζα 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε 
ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Γελ εί-
ραλ καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή, α-
ληίζεηα, επηθέληξσλαλ ηελ πξνζν-
ρή ηνπο ζηελ επίιπζε επίθαηξσλ 
πξνβιεκάησλ. Σα αληηβεληδειηθά 
θφκκαηα εμειίρζεθαλ ζε θφκκαηα 
ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ 
πνπ θηλδχλεπαλ απφ ηελ πνιηηηθή 
ησλ Φηιειεπζέξσλ. Ζ ζχγθξνπζε 
κε ηνπο Φηιειεπζέξνπο ηα νδεγνχ-
ζε ζε δηαξθψο ζπληεξεηηθφηεξεο 
ζέζεηο. Απφ ηα αληηβεληδειηθά θφκ-
καηα, πην αδηάιιαθηα ήηαλ ηα θφκ-

καηα ηνπ Γεκεηξίνπ Ράιιε θαη ηνπ 

Κπξηαθνύιε Μαπξνκηράιε, ελψ ην 

θφκκα ηνπ Γεσξγίνπ Θενηόθε ήηαλ 
πην δηαιιαθηηθφ. 
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Σν ξαιιηθό θόκκα ήηαλ αληίζεην 
πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ. Ήηαλ θα-
ηά ηεο ηζρπξήο εθηειεζηηθήο εμνπ-
ζίαο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θα-
ηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη φπσο 
ην απαηηνχζε ε κεηαξξπζκηζηηθή 
πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ. Τπν-
ζηήξηδε φηη ην Κνηλνβνχιην έπξεπε 
λα έρεη ηζρπξή ζέζε ζην πνιηηηθφ 
ζχζηεκα. ην πξφζσπν ηνπ βαζη-
ιηά, φκσο, έβιεπε ην ζχκβνιν ηεο 
εζληθήο ελφηεηαο πνπ μεπεξλνχζε 
ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο. Απεπζπλφ-
ηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηα κεζαία θαη 
θαηψηεξα ζηξψκαηα ησλ πφιεσλ 
θαζψο θαη ζηνπο κηθξνθαιιηεξγε-
ηέο, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή 
πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ έδεηρλε 
λα επλνεί, θπξίσο, ηα αλψηεξα α-
ζηηθά ζηξψκαηα. Εεηνχζε ελίζρπζε 
ηεο παξαγσγήο θαη αχμεζε ησλ ζέ-
ζεσλ εξγαζίαο, ψζηε κε ηελ νηθν-
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λνκηθή αλάπηπμε λα εμεπξεζνχλ 
ρξήκαηα γηα εμνπιηζκνχο, λα θα-
ηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά θαη ε πα-
ηξσλία ησλ θνκκάησλ. Πάλησο, ην 
ξαιιηθφ θφκκα δελ είρε θάπνην ζπ-
γθξνηεκέλν πξφγξακκα γηα ηελ νη-
θνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σν Δζληθό Κόκκα ηνπ Κ. Μαπξν-
κηράιε δελ δηέθεξε απφ ην ξαιιηθφ. 
Οη εθπξφζσπνη ηνπ πξνζπαζνχ-
ζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζπκκε-
ηνρή ηνπ αξρεγνχ ηνπο ζηα πνιηηη-
θά πξάγκαηα κεηά ην θίλεκα ηνπ 

1909. Τπνζηήξηδαλ ηελ «Αλόξζσ-
ζε», πνπ θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο 
δελ κπφξεζαλ λα πινπνηήζνπλ νη 
Βεληδειηθνί. 

Σν θόκκα ηνπ Γ. Θενηόθε ήηαλ 
πην κεηξηνπαζέο απφ ηα άιια δχν 
θαη δεηνχζε λα δηνξζψζεη απηά πνπ 
ζεσξνχζε ιάζε ησλ Φηιειεπζέξσλ. 
πκθσλνχζε κε ηελ πάζε ζπζία 

127 / 92-93 
 



αχμεζε ησλ εμνπιηζκψλ θαη δεηνχ-
ζε θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα 
ηνπο κηθξνεηζνδεκαηίεο. Απφ ην θί-
λεκα ζην Γνπδί έσο ηε ζπληαγκαηη-
θή θξίζε ηνπ 1915, κεηαμχ ησλ α-
ληηβεληδειηθψλ θνκκάησλ ην ζενην-
θηθφ θφκκα είρε ηε κεγαιχηεξε ε-
θινγηθή βάζε, θαη έηζη απνηέιεζε 
ηνλ ππξήλα ησλ Αληηβεληδειηθψλ. 

 

3. Σα αξηζηεξά θόκκαηα 
 

Σα αξηζηεξά θφκκαηα αξρηθά ή-
ηαλ νκάδεο κε ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, 
ζπλήζσο μέλεο πξνο ηελ θνηλσληθή 
βάζε ζηελ νπνία ήζειαλ λα απεπ-
ζπλζνχλ, θαη αληηκεηψπηδαλ δπζθν-
ιίεο ζπλελλφεζεο θαη θνκκαηηθήο 
ζπζπείξσζεο. 

νβαξφηεξε απφ φιεο απηέο ηηο 

νκάδεο ήηαλ ε Κνηλσληνινγηθή Δ-

ηαηξεία, ε νπνία μεθίλεζε απφ κε-
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ξηθνχο δηαλννχκελνπο σο αξηζηε-
ξφο κεηαξξπζκηζηηθφο ζχλδεζκνο, 
κε ζηφρν λα πξνπαγαλδίζεη πνιη-
ηηθέο ζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα η-
δξχζεη θφκκα. Δπηδεηνχζε γηα φια 
ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηζφηεηα επ-
θαηξηψλ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέ-
ζσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκή ησλ 
αγαζψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θα-
ζελφο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε 
λα πινπνηεζεί κε ηε ζηαδηαθή αλα-
κφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε 
ζπληαγκαηηθή κεηαβνιή. Γηα λα επη-
ηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη έπξεπε λα 
νξγαλσζνχλ νη εξγάηεο ζε επαγ-
γεικαηηθέο ελψζεηο θαη λα ηδξχζνπλ 
θφκκα. Πξάγκαηη, ζηα κέζα ηνπ 
1910 νη Κνηλσληνιφγνη ίδξπζαλ ην 

Λατθό Κόκκα, κε αξρεγφ ηνλ Αιέ-
μαλδξν Παπαλαζηαζίνπ. Βαζηθέο 
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ ήηαλ 
ε αλακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπ-
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ζηήκαηνο θαη ε επηβνιή αξρψλ θνη-
λσληθήο δηθαηνζχλεο. ηηο δεχηεξεο 
εθινγέο ηνπ 1910 εμειέγεζαλ 7 π-
πνςήθηνη ηνπ θφκκαηνο, νη νπνίνη 
παξείραλ θξηηηθή ππνζηήξημε ζηνπο 
Φηιειεπζέξνπο. 

 
4. Ο εζληθόο δηραζκόο (1915-
1922) 
 
α. Από ηελ παξαίηεζε ηνπ Βεληδέ-
ινπ έσο ηε πλζήθε ησλ εβξώλ 

 
Ήδε απφ ην 1912, κεηά ηε ζαξσ-

ηηθή λίθε ηνπ ζηηο εθινγέο, ν Βελη-
δέινο ήηαλ θπξίαξρνο ηνπ πνιηηη-
θνχ παηρληδηνχ, ρσξίο νπζηαζηηθή 
θνηλνβνπιεπηηθή αληηπνιίηεπζε. Σν 
1913, ηνλ βαζηιηά Γεψξγην Α' δηα-
δέρζεθε ζην ζξφλν ν Κσλζηαληί-
λνο, ζηνλ νπνίν ν Βεληδέινο, έλα 
ρξφλν λσξίηεξα, παξαρψξεζε ην 
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αμίσκα ηνπ αξρηζηξάηεγνπ. Μέρξη 
ην 1915 νη δχν ηζρπξέο πξνζσπη-
θφηεηεο δελ ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε. 
Σα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο α-
λαγλψξηδαλ ζηνλ βαζηιηά ην δηθαί-
σκα λα επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ άπν-
ςε γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, πα-
ξαβιέπνληαο φηη θάηη ηέηνην ήηαλ 
αληηζπληαγκαηηθφ. Απηφ ελίζρπζε 
ηνπο ερζξνχο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 
δεκνθξαηίαο, πξν πάλησλ έλαλ θχ-
θιν αληηδεκνθξαηηθψλ αμησκαηη-
θψλ. 

Με αθνξκή ηνλ Α' Παγθφζκην 
πφιεκν, εθθξάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο 
απφςεηο σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ή 
κε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο 
ζηνλ πφιεκν. Οη Φηιειεχζεξνη ηάζ-
ζνληαλ ππέξ ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
πφιεκν, ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη, 
επεηδή πξνζδνθνχζαλ φηη κε απηφλ 
ηνλ ηξφπν ε Διιάδα ζα είρε εδαθη-
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θά νθέιε. Ο βαζηιηάο θαη ην Γεληθφ 
Δπηηειείν είραλ δηαθνξεηηθή εθηί-
κεζε. Θεσξνχζαλ αλεχζπλε ηε ζέ-
ζε ησλ Φηιειεπζέξσλ, εθηηκψληαο 
φηη ε έθβαζε ηνπ πνιέκνπ ήηαλ α-
βέβαηε θαη ζα κπνξνχζαλ λα ληθή-
ζνπλ νη Κεληξηθέο δπλάκεηο. Γεδν-
κέλεο ηεο θπξηαξρίαο ηεο Αγγιίαο 
ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, θαη παξά 
ηνπο δεζκνχο ηνπ κε ηε Γεξκαλία, ν 
Κσλζηαληίλνο δελ κπνξνχζε λα 
δεηήζεη ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν 
ζην πιεπξφ ησλ Κεληξηθψλ Γπλά-
κεσλ, γη' απηφ έιαβε ζέζε ππέξ ηεο 
νπδεηεξφηεηαο ηεο Διιάδαο. Ζ εκ-
κνλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηε ζέζε 
απηή, ηνλ νδήγεζε λα δξάζεη κε 
ηξφπν πνπ ππέζθαπηε ηα ζεκέιηα 
ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Οη δύν κεγάινη αληίπαινη θαηά ην  
δηραζκό, Βεληδέινο θαη Κσλζηαληίλνο, 

ζε πεξίνδν  
αξκνληθήο  
ζπλεξγαζίαο, 
ην 1913  
(Αζήλα,  
Γελλάδεηνο  
Βηβιηνζήθε) 

 
 
 

Ο βαζηιηάο, αλέπηπμε κπζηηθή 
δηπισκαηία ελ αγλνία ηεο θπβέξ-
λεζεο, θαηαθεχγνληαο αθφκε θαη 
ζε παξάλνκα κέζα (π.ρ. παξάδνζε 
απφξξεησλ δηπισκαηηθψλ εγγξά-
θσλ ζηνπο Γεξκαλνχο.) Σν 1915 
πξνθάιεζε δχν θνξέο ηελ παξαί-
ηεζε ηεο θπβέξλεζεο. 

ηηο εθινγέο πνπ πξνθεξχρζε-
θαλ κεηά ηε δεχηεξε παξαίηεζε ηνπ 
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Βεληδέινπ, δελ ζπκκεηείραλ νη Φηιε-
ιεχζεξνη, θαζψο ζεσξνχζαλ ηελ 
ελέξγεηα ηνπ βαζηιηά σο παξαβίαζε 
ηνπ ζπληάγκαηνο. Δθδειψζεηο βίαο 
θαη θαλαηηζκνχ δεκηνχξγεζαλ ρά-
ζκα αλάκεζα ζηηο δχν παξαηάμεηο 
θαη θπξηάξρεζε ην κίζνο. πνηνο 
ήηαλ θαηά ηνπ πνιέκνπ, θηλνχζε 
ακέζσο ηελ ππνςία ζηνπο Βεληδε-
ιηθνχο, φηη ήηαλ θαηά ηεο θνηλνβνπ-
ιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, θαηά ησλ ε-
ζληθψλ ζπκθεξφλησλ. Οη Αληηβελη-
δειηθνί έβιεπαλ ζην πξφζσπν ησλ 
Βεληδειηθψλ βίαηνπο πξάθηνξεο ηεο 
Αληάλη, πνπ κάρνληαλ ηνλ βαζηιηά, 
θαηέζηξεθαλ ηελ ελφηεηα ηνπ έ-
ζλνπο θαη έζεηαλ ζε θίλδπλν ην θξά-
ηνο. Σα δχν θφκκαηα δηέθεξαλ φιν 
θαη ιηγφηεξν κεηαμχ ηνπο ζηελ πν-
ιηηηθή πξαθηηθή θαη ηελ πξνπαγάλ-
δα, παξάιιεια φκσο φιν θαη πε-
ξηζζφηεξν εληζρπφηαλ ν δηπνιη-
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ζκφο. ηα κέζα ηνπ 1916 ην Κνηλν-
βνχιην ράζεθε νπζηαζηηθά απφ ην 
πξνζθήλην. Σν θιίκα ηεο επνρήο 
επέηξεςε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δη-
ακάρε θαη ζηξαηησηηθνί, νη νπνίνη 
δεκηνχξγεζαλ δχν νξγαλψζεηο α-
ληίζεηεο κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ην 
αλ ηα ζπκθέξνληα θάζε νκάδαο ε-
μππεξεηνχληαλ απφ ηνλ πφιεκν ή 
ηελ νπδεηεξφηεηα. ηηο 26 επηεκ-
βξίνπ ν Βεληδέινο ζπγθξφηεζε δηθή 
ηνπ θπβέξλεζε ζηε Θεζζαινλίθε. 

Οη ζπγθξνχζεηο πήξαλ ζηαδηαθά 
δηαζηάζεηο εκθπιίνπ πνιέκνπ. Οη 
Αληηβεληδειηθνί άζθεζαλ ηξνκνθξα-
ηία ζηνπο αληηπάινπο, ελψ ν Βελη-
δέινο θήξπμε έθπησην ην βαζηιηά, ν 
νπνίνο ππφ ηελ πίεζε ηεο Αληάλη 
εγθαηέιεηςε ην ζξφλν θαη ηε ρψξα. 
Οη Φηιειεχζεξνη αλέιαβαλ ζηελ Α-
ζήλα ηε δηαθπβέξλεζε θαη θήξπμαλ 
ηε ρψξα ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο. 
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Ο Βεληδέινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ 
«Κπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο» 

(Αζήλα, Μνπζείν Ιζηνξηθήο Μλήκεο 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ) 

 
Ο εζληθφο δηραζκφο εμαπιψζεθε 

ζην ζηξάηεπκα, θαζψο επλνήζεθαλ 

νη αμησκαηηθνί ηεο νξγάλσζεο «Δ-
ζληθή Άκπλα» εηο βάξνο άιισλ. Ζ 
θπβέξλεζε παξέηεηλε ηε ζεηεία ηεο 
Βνπιήο, παξά ηελ πίεζε πνπ α-
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ζθνχζαλ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιί-
ηεπζεο. 

Ζ θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ 
νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηνλ πφιεκν 
ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη, απνζθν-
πψληαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 
ζηελ ηθαλνπνίεζε εζληθψλ δηεθδη-
θήζεσλ. Οη Αληηβεληδειηθνί δηαθσ-
λνχζαλ θαη παξαθνινπζνχζαλ κε 
δπζαξέζθεηα ηηο εμειίμεηο, θαζψο 
ηάζζνληαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο 
ησλ εθηφο Διιάδνο ειιεληθψλ πιε-
ζπζκψλ θαη ππέξ ηεο επθαηξηαθήο 
πξνζάξηεζεο εδαθψλ ρσξίο θίλ-
δπλν. Ο εζληθφο δηραζκφο έθηαζε 
ζην απνθνξχθσκά ηνπ κε ηελ α-
πφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βεληδέινπ 
θαη ηε δνινθνλία ηνπ Ίσλνο Γξα-
γνχκε, ην 1920. 
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Αθίζα ηνπ 1918 κε ηελ νπνία  
θαιείηαη ν ιαόο ζε 
επηζηξάηεπζε.  
(Αζήλα, Δζληθό 
Ιζηνξηθό Μνπζείν) 

 
 
 
 
 
 

 

β. Από ηε ζπλζήθε ησλ εβξώλ 
έσο ηελ ήηηα ζηε Μ. Αζία 
 

Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ (10 Απ-
γνχζηνπ 1920) απνηέιεζε ηε κεγα-
ιχηεξε δηπισκαηηθή επηηπρία ηεο 
Διιάδαο θαη δηθαίσζε ηελ ηνικεξή 
πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ. Ζ κηθξή 
Διιάδα ησλ παξακνλψλ ησλ Βαι-
θαληθψλ πνιέκσλ γίλεηαη κε ηελ 
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ππνγξαθή ηεο πλζήθεο «ε Διιάδα 

ησλ δύν Ηπείξσλ θαη ησλ πέληε 
Θαιαζζώλ». Σν φξακα ηεο Μεγά-
ιεο Ιδέαο θαίλεηαη λα γίλεηαη απηή 
πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη Φηιειεχζεξνη πξνθήξπμαλ ε-
θινγέο γηα αλαζεσξεηηθή εζλνζπ-
λέιεπζε, κε ζηφρν λα λνκηκνπνηή-
ζνπλ ηηο κέρξη ηφηε ελέξγεηέο ηνπο 
θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξκνδηφηε-
ηεο ηνπ βαζηιηά. Ζ ζπλαζπηζκέλε 
αληηπνιίηεπζε, φκσο, απξνζδφθε-
ηα θέξδηζε ηηο εθινγέο. Ο Βεληδέινο 
έθπγε ζην εμσηεξηθφ. Ζ λέα θπβέξ-
λεζε έθαλε δεκνςήθηζκα γηα ηελ 
επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζην 
νπνίν ε εηπκεγνξία ήηαλ ππέξ ηνπ 
βαζηιηά. Γίζηαζε φκσο λα αιιάμεη 
ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη λα επη-
δηψμεη εηξεληθή ιχζε. Σν κέησπν 
θαηέξξεπζε, κε απνηέιεζκα ηελ 
νινθιεξσηηθή ήηηα. 
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ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1921 ε Αλα-
ζεσξεηηθή Δζλνζπλέιεπζε πνπ 
πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ Νν-
εκβξίνπ αλαθεξχρζεθε πληαθηηθή 
θαζψο ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα αι-
ιάμεη εμ νινθιήξνπ ην ζχληαγκα. 

 
Λατθή εηθόλα 

πνπ αλαπαξηζηά 
ηε δνινθνληθή 
απόπεηξα θαηά 
ηνπ Βεληδέινπ 
ζηε Γαιιία από 
δύν απόηαθηνπο 
αμησκαηηθνύο  
(Αζήλα,  
Δζληθό Ιζηνξηθό 
Μνπζείν) 

 
5. Σν νζηαιηζηηθό θόκκα 

Οη πςεινί δείθηεο αλεξγίαο θαη νη 
άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηα-
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βίσζεο ησλ εξγαηψλ νδήγεζαλ ζε 
έληνλε πνιηηηθνπνίεζή ηνπο, θαηά 
ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψ-
λα. Οη ζπλζήθεο έδηλαλ ηελ εληχ-
πσζε φηη νη πινχζηνη γίλνληαλ 
πινπζηφηεξνη θαη νη θησρνί θησρφ-

ηεξνη. Σν 1918 ηδξχζεθε ην νζηα-

ιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα Διιάδνο 
(.Δ.Κ.Δ.) απφ ζπλέδξην ζνζηαιη-
ζηψλ. Βαζηθέο ζέζεηο ηνπ πξν-
γξάκκαηνο ηνπ ήηαλ δεκνθξαηία, 
παξνρή εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο 
ζηηο γπλαίθεο, αλαινγηθφ εθινγηθφ 
ζχζηεκα, εζληθνπνίεζε ησλ κεγά-
ισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. 
ρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, 
δεηνχζε εηξήλε, ρσξίο πξνζάξηε-
ζε εδαθψλ, βαζηζκέλε ζην δηθαίσ-
κα απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. Σα 
πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ δη-
ακθηζβεηνχκελα εδάθε, ζα ιχ-
λνληαλ κε δεκνςεθίζκαηα. 
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Σν .Δ.Κ.Δ. ήηαλ ην πην απζηεξά 
νξγαλσκέλν θφκκα. Έσο ην 1919 
ήηαλ ππέξ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 
δεκνθξαηίαο. ηαδηαθά απνκα-
θξχλζεθε απφ απηή, πηνζεηψληαο 
ηελ αξρή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ πξν-
ιεηαξηάηνπ. Σν 1924 κεηνλνκάζηεθε 

ζε Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδνο 

(Κ.Κ.Δ.). 
 

 
Μ. Αμειόο: Δξγάηεο ζε ιηκάλη 
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ΓΛΧΑΡΙΟ 
 

Πξαηησξηαλνί: Δπίιεθην ζψκα ηνπ 
ξσκατθνχ ζηξαηνχ. Δίραλ σο θχ-
ξην έξγν ηνπο ηελ αζθάιεηα ηνπ 
απηνθξάηνξα. Παξελέβαηλαλ 
πνηθηιφηξνπα ζηα πνιηηηθά 
πξάγκαηα ηεο Ρψκεο. Ρχζκηδαλ 
ηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία θαη 
αξθεηέο θνξέο πξνθάιεζαλ πν-
ιηηηθέο θξίζεηο. Γηαιχζεθαλ απφ 
ηνλ Μ. Κσλζηαληίλν. 

 

νζηαιδεκνθξαηία: Κνκκαηηθή ηά-
ζε, ε νπνία επηδεηεί ην ζπλδπα-
ζκφ ησλ αξρψλ ηνπ ζνζηαιηζκνχ 
κε εθείλεο ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

θαηξίδην: Μηθξή ζθαίξα απφ κν-
ιχβη, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 
ςεθνθφξνη αληί γηα ςεθνδέιηην. 
Γηα ηειεπηαία θνξά ζθαηξίδηα 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εθινγέο 
ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1920. Οη εθ-
θξάζεηο «έθαγε καχξν» θαη «ην 
έξημα δαγθσηφ» ζρεηίδνληαη κε ηε 
ρξήζε ησλ ζθαηξηδίσλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. 

 

Σαμηθό θόκκα: Δίλαη ην θφκκα πνπ 
εθπξνζσπεί θαηά θχξην ιφγν ή 
απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληα 
κηαο θνηλσληθήο ηάμεο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Η ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΚΟΜΜΑΣΧΝ 
ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1936) 

Αιηβηδάηνο Νίθνο, Οη πνιηηηθνί ζε-
ζκνί ζε θξίζε. 1922-1974. ςεηο 
ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, Αζήλα 
1983. 

Αλαζηαζηάδεο Γηώξγνο, Ο δηνξηζκφο 
θαη ε παχζε ησλ θπβεξλήζεσλ 
ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ «αξρή ηεο 
δεδεισκέλεο» ζην χληαγκα ηνπ 
1975, Θεζζαινλίθε 1981. 

Αζπξέαο Γεώξγηνο Κ., Πνιηηηθή η-
ζηνξία ηεο λεσηέξαο Διιάδνο. 
1821-1921, Αζήλα 1924-1930. 

Βαθαιόπνπινο Απόζηνινο, Ηζηνξία 
ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ. 8 ηνκ., 
Θεζζαινλίθε 1961 - 1988. 

Βεληήξεο Γεώξγηνο, Ζ Διιάο ηνπ 
1910-1920, Αζήλα 

2
1970. 
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Βεξέκεο Θάλνο, Οη επεκβάζεηο ηνπ 
ζηξαηνχ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή. 
1916-1936, Αζήλα 1983. 

Βεξέκεο Θάλνο / Γεκεηξαθόπνπινο 
Οδπζζέαο (επηκ.), Μειεηήκαηα 
γχξσ απφ ηνλ Βεληδέιν θαη ηελ 
επνρή ηνπ, Αζήλα 1980. 

Γξεγνξηάδεο Φνίβνο, Γηραζκφο - Μη-
θξά Αζία. 1909-1930. Ηζηνξία 
κίαο εηθνζαεηίαο. 2 ηνκ., Αζήλα 
1971. 

Dakin Douglas, Ζ ελνπνίεζε ηεο Δι-
ιάδαο. 1770-1923. Μηθ. Ξαλζφ-
πνπινο Α., Αζήλα 1982. 

Γάθλεο Γξεγόξηνο, Σα ειιεληθά πν-
ιηηηθά θφκκαηα, Αζήλα 1961. 

— Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ. 
1923-1940. 2 ηνκ., Αζήλα 1955. 

Γεξηηιήο Γηώξγνο, Κνηλσληθφο κε-
ηαζρεκαηηζκφο θαη ζηξαηησηηθή 
επέκβαζε. 1880-1909, Αζήλα 
3
1985. 
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Γεκεηξίνπ Μηράιεο, Σν ειιεληθφ 
ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα, Αζήλα 
1985. 

Δλεπεθίδεο Πνιύρξνλεο, Ζ δφμα θαη 
ν δηραζκφο. Απφ ηα κπζηηθά αξ-
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