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Εκνοςυνζλευςθ του 1843-44 : υντακτικι Εκνοςυνζλευςθ που ςυγκροτικθκε μετά τθν 
Επανάςταςθ τθσ 3θσ επτεμβρίου 1843 και ψιφιςε το φνταγμα του 1844.  

Σισ εργαςίεσ τθσ Εκνοςυνζλευςθσ του 1843-1844 διθφκυναν οι θγζτεσ των τριϊν 
«ξενικϊν» κομμάτων, γεγονόσ που αποδεικνφει τθ δυναμικι παρουςία των κομμάτων 
ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ. Οι θγζτεσ αυτοί κατόρκωςαν να αποφφγουν τισ ακραίεσ 
κζςεισ, να επιβλθκοφν ςτισ ριηοςπαςτικζσ ομάδεσ των κομμάτων τουσ και να πάρουν από 
κοινοφ αποφάςεισ για τισ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ.  
 

φνταγμα του 1844 : Σο πρϊτο φνταγμα που εφαρμόςτθκε ςτο νζο ελλθνικό κράτοσ. 
Ψθφίςτθκε από τθν Εκνοςυνζλευςθ του 1843-44, που ςυγκροτικθκε μετά τθν 
Επανάςταςθ τθσ 3θσ επτεμβρίου του 1843.  

Μετά τθν Επανάςταςθ του 1843, υπζρ του ςυντάγματοσ τάχκθκαν και τα τρία 
«ξενικά» κόμματα. Ακόμθ και το ρωςικό κεϊρθςε τθν ψιφιςθ ςυντάγματοσ ωσ μοναδικι 
λφςθ, αφοφ δεν ιταν δυνατόν να ανατραπεί ο Όκων. Σο ηθτοφμενο λοιπόν κατά τθ 
διαδικαςία διαμόρφωςθσ του ςυντάγματοσ ιταν ο περιοριςμόσ των εξουςιϊν του βαςιλιά.  

Σισ εργαςίεσ τθσ Εκνοςυνζλευςθσ του 1843-1844 για τθ διαμόρφωςθ του υντάγματοσ 
του 1844 διθφκυναν οι θγζτεσ των τριϊν «ξενικϊν» κομμάτων, γεγονόσ που αποδεικνφει 
τθ δυναμικι παρουςία των κομμάτων ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ. Οι θγζτεσ αυτοί 
κατόρκωςαν να αποφφγουν τισ ακραίεσ κζςεισ, να επιβλθκοφν ςτισ ριηοςπαςτικζσ ομάδεσ 
των κομμάτων τουσ και να πάρουν από κοινοφ αποφάςεισ για τισ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ. 
Οι κομματικζσ παρατάξεισ ςυμφϊνθςαν ςτθν ανάγκθ να κατοχυρωκοφν ςυνταγματικά 
οριςμζνα κεμελιϊδθ δικαιϊματα: θ ιςότθτα απζναντι ςτο νόμο, θ απαγόρευςθ τθσ 
δουλείασ, το απαραβίαςτο του οικογενειακοφ αςφλου, θ ελευκερία γνϊμθσ και τφπου, θ 
προςταςία τθσ ιδιοκτθςίασ, θ δωρεάν εκπαίδευςθ. Όλοι οι αντιπρόςωποι 
ςυνειδθτοποίθςαν ότι υπιρχαν αξίεσ και δικαιϊματα που ζπρεπε να προςτατευτοφν από 
τθν αυκαιρεςία τθσ κρατικισ εξουςίασ. Μια αδυναμία ιταν το ότι δεν κατοχυρϊκθκε 
ςυνταγματικά το δικαίωμα του ςυνζρχεςκαι και ςυνεταιρίηεςκαι, πράγμα που μποροφςε 
να φζρει εμπόδια ςτθ ςυγκρότθςθ κομματικϊν μθχανιςμϊν. 

το ςφνταγμα κακορίςτθκαν και οι βαςιλικζσ εξουςίεσ. Μεταξφ των ςπουδαιότερων 
ιταν θ ςυμμετοχι του βαςιλιά ςτθν άςκθςθ τθσ νομοκετικισ εξουςίασ και θ αρχθγία του 
κράτουσ και του ςτρατοφ. Όμωσ, καμία πράξθ του δεν είχε ιςχφ χωρίσ τθν προςυπογραφι 
του αρμόδιου υπουργοφ.  

Με άλλεσ διατάξεισ,   
α) κατοχυρωνόταν, με ελάχιςτουσ περιοριςμοφσ, το δικαίωμα τθσ κακολικισ 

ψθφοφορίασ για τουσ άνδρεσ, ρφκμιςθ που αποτελοφςε παγκόςμια πρωτοπορία,  
β) οριηόταν θ εκλογικι διαδικαςία, ςφμφωνα με τθν οποία οι εκλογείσ μποροφςαν να 

δϊςουν κετικι ψιφο ςε όςουσ υποψθφίουσ ικελαν, ςυμπλθρϊνοντασ ψθφοδζλτια, ακόμθ 
και διαφορετικϊν υνδυαςμϊν,  

γ) προβλεπόταν θ φπαρξθ Βουλισ και Γερουςίασ. Οι γερουςιαςτζσ κα διορίηονταν από 
τον βαςιλιά και κα διατθροφςαν το αξίωμα τουσ ιςόβια.  

υνταγματικι πρόβλεψθ για τα κόμματα δεν υπιρξε. Ο κανονιςμόσ τθσ Βουλισ 
προζβλεπε ότι θ ςφνκεςθ των κοινοβουλευτικϊν επιτροπϊν κα γινόταν με κλιρωςθ. Αυτό 
αναγκαςτικά οδθγοφςε τισ παρατάξεισ ςε διαβουλεφςεισ και, οριςμζνεσ φορζσ, ςε 
ςυναίνεςθ. 
 
Ρωςικό κόμμα: Ζνα από τα τρία «ξενικά» ελλθνικά πολιτικά κόμματα, που εμφανίςτθκαν 
ςτθν πολιτικι ηωι κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821 και διαλφκθκαν περί τα 



 

μζςα του 19ου αιϊνα. Θεωρείται το πιο ςυντθρθτικό από τα τρία ξενικά και ιταν γνωςτό 
και με το όνομα «ναπαίοι». Ζπαιξε ενεργό ρόλο ςτα γεγονότα τθσ Επανάςταςθσ τθσ 3θσ 
επτεμβρίου. Μετά τθν Επανάςταςθ οι πολιτικζσ και ιδεολογικζσ αντιλιψεισ των 
κομμάτων  του εκφράςτθκαν με μεγαλφτερθ ςαφινεια και τα κόμματα άρχιςαν να παίηουν 
, όπωσ όλα τα κόμματα, άρχιςε να παίηει ενεργότερο ρόλο ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ. 
Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων για το ςφνταγμα ζγιναν ςαφζςτερεσ οι μεταξφ τουσ 
διαφορζσ του με τα άλλα κόμματα. Αν και ςυντθρθτικϊν απόψεων, το ρωςικό κόμμα 
τάχκθκε Πάντωσ, και τα τρία κόμματα τάχκθκαν υπζρ του ςυντάγματοσ, Ακόμθ και το 
ρωςικό κακϊσ κεϊρθςε τθν ψιφιςθ ςυντάγματοσ ωσ μοναδικι λφςθ, αφοφ δεν ιταν 
δυνατόν να ανατραπεί ο Όκων. Σο ηθτοφμενο λοιπόν κατά τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ του 
ςυντάγματοσ ιταν ο περιοριςμόσ των εξουςιϊν του βαςιλιά. 
Θ δυναμικι παρουςία των κομμάτων του ρωςικοφ κόμματοσ, όπωσ και των άλλων δφο, 
ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι οι τρεισ θγζτεσ τουσ 
διθφκυναν τισ εργαςίεσ τθσ Εκνοςυνζλευςθσ κατά το 1843-1844. Οι θγζτεσ αυτοί 
κατόρκωςαν να αποφφγουν τισ ακραίεσ κζςεισ, να επιβλθκοφν ςτισ ριηοςπαςτικζσ ομάδεσ 
των κομμάτων τουσ και να πάρουν από κοινοφ αποφάςεισ για τισ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ. 

Μετά τθν ψιφιςθ του υντάγματοσ του 1844, το ρωςικό κόμμα, τα πολιτικά κόμματα, 
μολονότι μποροφςαν να αναπτυχκοφν μποροφςε να αναπτυχκεί περαιτζρω μζςα ςτο νζο 
ςυνταγματικό κακεςτϊσ, ζδειξαν ζδειξε ςυμπτϊματα ςταςιμότθτασ και δεν 
ανταποκρίκθκαν ανταποκρίκθκε ςτισ νζεσ ανάγκεσ, κάτι που τα το οδιγθςε ςε παρακμι, 
όπωσ άλλωςτε ςυνζβθ και με τα άλλα δφο « ξενικά» κόμματα. 

τθν περίοδο μεταξφ των δφο ςυνταγμάτων (1844-1864) ουςιαςτικά ικανοποιικθκαν 
όλα τα αιτιματα του ρωςικοφ κόμματοσ, τα οποία είχαν ςχζςθ με τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία. 
Οι ναπαίοι προζβαλλαν ςε κάκε περίπτωςθ τον κίνδυνο για τθν Ορκοδοξία, κακϊσ όμωσ τα 
μεγάλα εκκλθςιαςτικά ηθτιματα είχαν λυκεί και όλοι οι πολιτικοί πρζςβευαν το ορκόδοξο 
δόγμα, το ρωςικό κόμμα δεν είχε λόγο φπαρξθσ, εφόςον δεν είχε κζςεισ για πιο επίκαιρα 
κζματα. 

Κατά τθν περίοδο του Κριμαϊκοφ πολζμου, όταν το αγγλικό και γαλλικό κόμμα ζχαςαν 
τθν εμπιςτοςφνθ των οπαδϊν τουσ, μετά τθ βίαιθ ςυμπεριφορά τθσ Αγγλίασ και τθσ Γαλλίασ 
απζναντι ςτθν Ελλάδα, με το ναυτικό αποκλειςμό τθσ χϊρασ, Είχε προθγθκεί και θ  
υπόκεςθ Πατςίφικο, και τθσ υπόκεςθσ Πατςίφικο, θ οποία είχε δυςχεράνει τισ ςχζςεισ των 
χωρϊν, το ρωςικό κόμμα είχε κάποια προςωρινά κζρδθ από αυτό. Θ ιττα όμωσ τθσ Ρωςίασ 
ςτον Κριμαϊκό πόλεμο ςυνζβαλε ςτθν αποδυνάμωςθ του κόμματοσ, το οποίο ςταδιακά 
εξαφανίςτθκε από τθν πολιτικι ςκθνι. 
 
Γαλλικό κόμμα: Ζνα από τα τρία «ξενικά» ελλθνικά πολιτικά κόμματα, που εμφανίςτθκαν 
ςτθν πολιτικι ηωι κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821 και διαλφκθκαν περί τα 
μζςα του 19ου αιϊνα. Ζπαιξε ενεργό ρόλο ςτα γεγονότα τθσ Επανάςταςθσ τθσ 3θσ 
επτεμβρίου. Μετά τθν Επανάςταςθ οι πολιτικζσ και ιδεολογικζσ αντιλιψεισ των 
κομμάτων  του εκφράςτθκαν με μεγαλφτερθ ςαφινεια και τα κόμματα άρχιςαν να παίηουν 
, όπωσ όλα τα κόμματα, άρχιςε να παίηει ενεργότερο ρόλο ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ. 
Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων για το ςφνταγμα ζγιναν ςαφζςτερεσ οι μεταξφ τουσ 
διαφορζσ του με τα άλλα κόμματα. Σο γαλλικό κόμμα τάχκθκε, όπωσ και τα άλλα 
κόμματα, Πάντωσ, και τα τρία κόμματα τάχκθκαν υπζρ του ςυντάγματοσ, Ακόμθ και το 
ρωςικό κακϊσ κεϊρθςε τθν ψιφιςθ ςυντάγματοσ ωσ μοναδικι λφςθ, αφοφ δεν ιταν 
δυνατόν να ανατραπεί ο Όκων. Σο με ηθτοφμενο λοιπόν κατά τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ 
του ςυντάγματοσ ιταν ο περιοριςμόσ τον περιοριςμό των εξουςιϊν του βαςιλιά. 
Θ δυναμικι παρουςία των κομμάτων του γαλλικοφ κόμματοσ, όπωσ και των άλλων δφο, 
ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι οι τρεισ θγζτεσ τουσ 
διθφκυναν τισ εργαςίεσ τθσ Εκνοςυνζλευςθσ κατά το 1843-1844. Οι θγζτεσ αυτοί 



 

κατόρκωςαν να αποφφγουν τισ ακραίεσ κζςεισ, να επιβλθκοφν ςτισ ριηοςπαςτικζσ ομάδεσ 
των κομμάτων τουσ και να πάρουν από κοινοφ αποφάςεισ για τισ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ. 

Μετά τθν ψιφιςθ του υντάγματοσ του 1844, το γαλλικό κόμμα, τα πολιτικά κόμματα, 
μολονότι μποροφςαν να αναπτυχκοφν μποροφςε να αναπτυχκεί περαιτζρω μζςα ςτο νζο 
ςυνταγματικό κακεςτϊσ, ζδειξαν ζδειξε ςυμπτϊματα ςταςιμότθτασ και δεν 
ανταποκρίκθκαν ανταποκρίκθκαν ςτισ νζεσ ανάγκεσ, κάτι που τα το οδιγθςε ςε παρακμι, 
όπωσ άλλωςτε ςυνζβθ και με τα άλλα δφο « ξενικά» κόμματα. 

Ο Κωλζττθσ, ωσ αρχθγόσ του γαλλικοφ κόμματοσ, επεδίωκε μια κυβερνθτικι πολιτικι 
που κα ενίςχυε το ρόλο του βαςιλιά, υπονομεφοντασ ζτςι τον κοινοβουλευτιςμό. Δεν 
δίςταηε να χρθςιμοποιεί βία και νοκεία για να τρομοκρατεί τουσ εκλογείσ, ϊςτε να 
ψθφίηουν υπζρ του κόμματοσ του. Σο 1846/ 1847 κατείχε πζντε από τα επτά υπουργεία τθσ 
κυβζρνθςθσ του, δεν παρουςιαηόταν όμωσ ςχεδόν κακόλου ςτο Κοινοβοφλιο και 
κακιςτοφςε αδφνατο τον ζλεγχο τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ. Επζβαλε ζτςι ζνα είδοσ 
κοινοβουλευτικισ δικτατορίασ. Μετά το κάνατο του Κωλζττθ, το 1847, το γαλλικό κόμμα 
πζραςε ςε φάςθ παρακμισ, κακϊσ επικράτθςε διαμάχθ για τθ διαδοχι.  

Κατά τθν περίοδο του Κριμαϊκοφ πολζμου, όπωσ το αγγλικό, ζτςι και το γαλλικό κόμμα 
ζχαςαν τθν εμπιςτοςφνθ των οπαδϊν τουσ, μετά τθ βίαιθ ςυμπεριφορά τθσ Αγγλίασ και τθσ 
Γαλλίασ απζναντι ςτθν Ελλάδα, με το ναυτικό αποκλειςμό τθσ χϊρασ. Είχε προθγθκεί και θ  
υπόκεςθ Πατςίφικο, θ οποία είχε δυςχεράνει τισ ςχζςεισ των χωρϊν.  

 
Αγγλικό κόμμα: Ζνα από τα τρία «ξενικά» ελλθνικά πολιτικά κόμματα, που 
εμφανίςτθκαν ςτθν πολιτικι ηωι κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821 και 
διαλφκθκαν περί τα μζςα του 19ου αιϊνα. Ζπαιξε ενεργό ρόλο ςτα γεγονότα τθσ 
Επανάςταςθσ τθσ 3θσ επτεμβρίου. Μετά τθν Επανάςταςθ οι πολιτικζσ και ιδεολογικζσ 
αντιλιψεισ των κομμάτων  του εκφράςτθκαν με μεγαλφτερθ ςαφινεια και τα κόμματα 
άρχιςαν να παίηουν , όπωσ όλα τα κόμματα, άρχιςε να παίηει ενεργότερο ρόλο ςτθν 
πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ. Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων για το ςφνταγμα ζγιναν 
ςαφζςτερεσ οι μεταξφ τουσ διαφορζσ του με τα άλλα κόμματα. Σο αγγλικό κόμμα 
τάχκθκε, όπωσ και τα άλλα κόμματα, Πάντωσ, και τα τρία κόμματα τάχκθκαν υπζρ του 
ςυντάγματοσ, Ακόμθ και το ρωςικό κακϊσ κεϊρθςε τθν ψιφιςθ ςυντάγματοσ ωσ μοναδικι 
λφςθ, αφοφ δεν ιταν δυνατόν να ανατραπεί ο Όκων. Σο με ηθτοφμενο λοιπόν κατά τθ 
διαδικαςία διαμόρφωςθσ του ςυντάγματοσ ιταν ο περιοριςμόσ τον περιοριςμό των 
εξουςιϊν του βαςιλιά. 
Θ δυναμικι παρουςία των κομμάτων του αγγλικοφ κόμματοσ, όπωσ και των άλλων δφο, 
ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι οι τρεισ θγζτεσ τουσ 
διθφκυναν τισ εργαςίεσ τθσ Εκνοςυνζλευςθσ κατά το 1843-1844. Οι θγζτεσ αυτοί 
κατόρκωςαν να αποφφγουν τισ ακραίεσ κζςεισ, να επιβλθκοφν ςτισ ριηοςπαςτικζσ ομάδεσ 
των κομμάτων τουσ και να πάρουν από κοινοφ αποφάςεισ για τισ ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ. 

Μετά τθν ψιφιςθ του υντάγματοσ του 1844, το αγγλικό κόμμα, τα πολιτικά κόμματα, 
μολονότι μποροφςαν να αναπτυχκοφν μποροφςε να αναπτυχκεί περαιτζρω μζςα ςτο νζο 
ςυνταγματικό κακεςτϊσ, ζδειξαν ζδειξε ςυμπτϊματα ςταςιμότθτασ και δεν 
ανταποκρίκθκαν ανταποκρίκθκαν ςτισ νζεσ ανάγκεσ, κάτι που τα το οδιγθςε ςε παρακμι, 
όπωσ άλλωςτε ςυνζβθ και με τα άλλα δφο « ξενικά» κόμματα. 

Κατά τθν περίοδο του Κριμαϊκοφ πολζμου, το αγγλικό κόμμα, όπωσ και το γαλλικό, 
ζχαςαν τθν εμπιςτοςφνθ των οπαδϊν τουσ, μετά τθ βίαιθ ςυμπεριφορά τθσ Αγγλίασ και τθσ 
Γαλλίασ απζναντι ςτθν Ελλάδα, με το ναυτικό αποκλειςμό τθσ χϊρασ. Είχε προθγθκεί και θ  
υπόκεςθ Πατςίφικο, θ οποία είχε δυςχεράνει τισ ςχζςεισ των χωρϊν.  
 

Ναυτικόσ αποκλειςμόσ (1854-57): Αποκλειςμόσ τθσ Ελλάδασ που επζβαλαν θ Αγγλία 
και θ Γαλλία κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η βίαιθ ςυμπεριφορά τθσ Αγγλίασ και τθσ Γαλλίασ 
απζναντι ςτθν Ελλάδα, ςτθ διάρκεια του ναυτικοφ αποκλειςμοφ, είχε ωσ αποτζλεςμα το 



 

αγγλικό και γαλλικό κόμμα να χάςουν τθν εμπιςτοςφνθ των οπαδϊν τουσ. Είχε προθγθκεί 
και θ  υπόκεςθ Πατςίφικο, θ οποία είχε δυςχεράνει τισ ςχζςεισ των χωρϊν. Σο ρωςικό 
κόμμα είχε κάποια προςωρινά κζρδθ από αυτό. Θ ιττα όμωσ τθσ Ρωςίασ ςτον Κριμαϊκό 
πόλεμο ςυνζβαλε ςτθν αποδυνάμωςθ του κόμματοσ, το οποίο ςταδιακά εξαφανίςτθκε από 
τθν πολιτικι ςκθνι. 
 

νζα γενιά : Ονομάηεται ζτςι θ γενιά πολιτικϊν (και πολιτϊν) που αμφιςβιτθςε και 
διαδζχκθκε τθν παλαιά θγετικι γενιά των ξενικϊν κομμάτων μετά τα μζςα του 19ου 
αιϊνα. υγκεκριμζνα, θ παρακμι των ξενικϊν κομμάτων ςυμπίπτει με τθν ανάδειξθ μιασ 
νζασ γενιάσ ανκρϊπων με εντελϊσ διαφορετικι νοοτροπία και καταβολζσ. Οι θγετικζσ 
προςωπικότθτεσ των ξενικϊν κομμάτων είχαν βιϊςει τθν Επανάςταςθ και θ νοοτροπία 
τουσ, τα ιδανικά τουσ, οι απόψεισ τουσ είχαν διαμορφωκεί ςτθν προεπαναςτατικι περίοδο. 
Για τθν αμζςωσ επόμενθ γενιά, θ Επανάςταςθ ανικε ςτθν ιςτορία. Θ γενιά αυτι βίωνε 
ραγδαίεσ αλλαγζσ λόγω των ςυχνϊν πολιτικϊν μεταβολϊν και τθσ οικονομικισ και τεχνικισ 
ανάπτυξθσ, που ακολουκοφςαν πρωτόγνωρουσ ρυκμοφσ. Θ οικονομικι και κοινωνικι 
μεταβολι είχαν ωσ ςυνζπεια τθν εκ κεμελίων μεταβολι τθσ αντίλθψθσ για τθ ηωι. Οι 
άνκρωποι ςταμάτθςαν να ηουν όπωσ οι προγονοί τουσ. Αυξικθκε ο αςτικόσ πλθκυςμόσ, ο 
οποίοσ βριςκόταν πιο κοντά ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων και είχε μεγαλφτερθ 
δυνατότθτα ενθμζρωςθσ για τισ εξελίξεισ. Εντυπωςιακι ιταν επίςθσ και θ μείωςθ των 
αναλφάβθτων ςτον ανδρικό πλθκυςμό. Θ ςχετικά γριγορθ διάδοςθ τθσ παιδείασ αφξθςε 
τισ κοινωνικζσ εντάςεισ. Οι απαιτιςεισ των ανκρϊπων αυξικθκαν. Ακόμθ και οι θμιμακείσ 
άρχιςαν να επικρίνουν τισ δυςλειτουργίεσ του κράτουσ και τθν κακυςτζρθςθ ςε ςχζςθ με 
τισ χϊρεσ τθσ Δφςθσ, ενϊ εντάκθκε θ επικυμία για ςυμμετοχι ςτα πολιτικά πράγματα. Θ 
νζα γενιά δεν είχε τισ εμπειρίεσ τθσ προθγοφμενθσ (τουρκοκρατία, επανάςταςθ, 
αντιβαςιλεία, βοικεια των Δυνάμεων ςε κρίςιμεσ ςτιγμζσ) και αποςταςιοποιικθκε από τισ 
αντιπαρακζςεισ που κυριαρχοφςαν ςτθν προθγοφμενθ γενιά και από τα κόμματα που τισ 
εξζφραηαν.  
Θ νζα γενιά αςκοφςε ζντονθ κριτικι ςτουσ παλαιότερουσ και φρονοφςε ότι το 
ςυνταγματικό πολίτευμα δεν μποροφςε να αναπτυχκεί, κακϊσ το εμπόδιηαν θ Αυλι και ο 
ίδιοσ ο βαςιλιάσ, τον οποίο κεωροφςε πολιτικά ατάλαντο. 
Περί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1850 ζγινε φανερι μια ςυνολικι δυςαρζςκεια μεγάλων 
τμθμάτων του πλθκυςμοφ λόγω τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ και τθσ δυςλειτουργίασ του 
πολιτικοφ ςυςτιματοσ και ςυγκροτικθκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι με εκςυγχρονιςτικά 
κατά κφριο λόγο αιτιματα. *…+Σο Φεβρουάριο του 1862 θ δυςαρζςκεια κατζλθξε ςε 
επανάςταςθ, με αίτθμα τθν απομάκρυνςθ του βαςιλιά. *…+ τισ 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όκων 
αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τθ χϊρα. 
 
Αντιπολιτευτικοί Όμιλοι (δεκαετία 1850): Περί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1850 ζγινε 
φανερι μια ςυνολικι δυςαρζςκεια μεγάλων τμθμάτων του πλθκυςμοφ λόγω τθσ 
οικονομικισ δυςπραγίασ και τθσ δυςλειτουργίασ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και 
ςυγκροτικθκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι με εκςυγχρονιςτικά κατά κφριο λόγο αιτιματα: 
ελεφκερεσ εκλογζσ, φορολογικι μεταρρφκμιςθ με ςτόχο τθν ελάφρυνςθ των αγροτϊν, 
κρατικζσ επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ, ίδρυςθ αγροτικϊν τραπεηϊν, απλοφςτερθ 
διοίκθςθ. Σα αιτιματα αυτά εξζφραςε ςε μεγάλο βακμό με τθν πολιτικι του δράςθ ο 
Αλζξανδροσ Κουμουνδοφροσ.  
*Σο Φεβρουάριο του 1862 θ δυςαρζςκεια κατζλθξε ςε επανάςταςθ, με αίτθμα τθν 
απομάκρυνςθ του βαςιλιά. τθν επανάςταςθ ςυμμετείχαν κατά κφριο λόγο αξιωματικοί, 
άνεργοι απόφοιτοι πανεπιςτθμίου που δεν ικελαν να εργαςτοφν ςτουσ κλάδουσ τθσ 
αγροτικισ και βιοτεχνικισ παραγωγισ και αιςκάνονταν κοινωνικά αδικθμζνοι. υμμετείχαν 
ακόμθ και πολλά άτομα ανϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, τα οποία ηθτοφςαν ευκαιρίεσ 



 

για ενεργότερθ ςυμμετοχι ςτα πολιτικά πράγματα. τισ 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όκων 
αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τθ χϊρα.+ 
 
Επανάςταςθ του 1862 : Σο Φεβρουάριο του 1862 θ δυςαρζςκεια μεγάλων τμθμάτων του 
πλθκυςμοφ λόγω τθσ οικονομικισ δυςπραγίασ και τθσ δυςλειτουργίασ του πολιτικοφ 
ςυςτιματοσ (για τθν οποία ευκυνόταν και ο ίδιοσ ο βαςιλιάσ Όκων) κατζλθξε ςε 
επανάςταςθ, με αίτθμα τθν απομάκρυνςθ του βαςιλιά. τθν επανάςταςθ ςυμμετείχαν 
κατά κφριο λόγο αξιωματικοί, άνεργοι απόφοιτοι πανεπιςτθμίου που δεν ικελαν να 
εργαςτοφν ςτουσ κλάδουσ τθσ αγροτικισ και βιοτεχνικισ παραγωγισ και αιςκάνονταν 
κοινωνικά αδικθμζνοι. υμμετείχαν ακόμθ και πολλά άτομα ανϊτερων κοινωνικϊν 
ςτρωμάτων, τα οποία ηθτοφςαν ευκαιρίεσ για ενεργότερθ ςυμμετοχι ςτα πολιτικά 
πράγματα. τισ 12 Οκτωβρίου 1862 ο Όκων αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τθ χϊρα. 
 

Εκνοςυνζλευςθ του 1862-64 : Η υντακτικι Εκνοςυνζλευςθ του 1862-64 
ςυγκροτικθκε μετά τθν επανάςταςθ του 1862 και τθν αποχϊρθςθ του Όκωνα από τθν 
Ελλάδα, με ςκοπό τθν ψιφιςθ νζου υντάγματοσ. υγκεκριμζνα, μετά τθν «ζξωςθ» του 
Όκωνα (12 Οκτωβρίου 1862), οι επαναςτάτεσ προκιρυξαν εκλογζσ αντιπροςϊπων για 
Εκνοςυνζλευςθ, θ οποία κα ψιφιηε νζο ςφνταγμα. Οι εκλογζσ ζγιναν το Νοζμβριο του 
1862. Θ πλειονότθτα των αντιπροςϊπων που εκλζχκθκαν προερχόταν από τοπικά 
ψθφοδζλτια, χωρίσ κομματικζσ παρεμβάςεισ. Αυτό είναι μία ακόμθ απόδειξθ ότι τα 
«ξενικά» κόμματα είχαν χρεοκοπιςει. Μζςα ςτθν εκνοςυνζλευςθ ςυγκροτικθκαν οι 
πυρινεσ των δφο μεγάλων παρατάξεων, των πεδινϊν και των ορεινϊν, όπωσ ονομάςτθκαν, 
κακϊσ και παρατάξεισ με μικρότερθ απιχθςθ, το Εκνικόν Κομιτάτον και οι Εκλεκτικοί. 

Μζςα ςε ςυνκικεσ κυβερνθτικισ αςτάκειασ και εμφυλίου πολζμου, θ Εκνοςυνζλευςθ 
του 1862-4 χρειάςτθκε δφο ολόκλθρα χρόνια για να φτάςει ςτθν ψιφιςθ ςυντάγματοσ. Με 
το νζο φνταγμα του 1864, ωσ πολίτευμα ορίςτθκε θ βαςιλευομζνθ δθμοκρατία. 
 
Πεδινοί: Μζςα ςτθν εκνοςυνζλευςθ του 1862-4 ςυγκροτικθκαν οι πυρινεσ των δφο 
μεγάλων παρατάξεων, των πεδινϊν και των ορεινϊν, όπωσ ονομάςτθκαν.  
Οι πεδινοί είχαν ωσ θγζτθ τον Δθμιτριο Βοφλγαρθ, ο οποίοσ υπονόμευε τουσ 
κοινοβουλευτικοφσ κεςμοφσ. Με παρεμβάςεισ ςτο ςτρατό επιχείρθςε τθ δθμιουργία 
ςϊματοσ «πραιτωριανϊν» για να εξαςφαλίςει τθν παραμονι του ςτθν εξουςία. Εμπόδιο 
ςτισ επιδιϊξεισ του ςτάκθκαν πολιτικζσ ομάδεσ και κεςμοί. Ο Βοφλγαρθσ ζβριςκε οπαδοφσ 
ανάμεςα ς' εκείνουσ που είχαν διοριςτεί παράνομα ςτο ςτρατό ι ςτο δθμόςιο, και 
φοβοφνταν μθ χάςουν τθ κζςθ τουσ ςε περίπτωςθ επικράτθςθσ ςυνκθκϊν 
κοινοβουλευτικισ νομιμότθτασ, ςε άνεργουσ πτυχιοφχουσ και ςτουσ μικροκαλλιεργθτζσ. 
 
Ορεινοί: Μζςα ςτθν εκνοςυνζλευςθ του 1862-4 ςυγκροτικθκαν οι πυρινεσ των δφο 
μεγάλων παρατάξεων, των πεδινϊν και των ορεινϊν, όπωσ ονομάςτθκαν.  
Οι ορεινοί απαρτίςτθκαν από διάφορεσ ομάδεσ (υπό τον Δ. Γρίβα και τον Κ. Κανάρθ) με 
κοινό ςτόχο τθν αντίςταςθ ςτθν πολιτικι των πεδινϊν. Βρικαν υποςτθρικτζσ μεταξφ των 
μικροκαλλιεργθτϊν, των κτθνοτρόφων, των εμπόρων και των πλοιοκτθτϊν. Ο λαόσ 
ςυμμετείχε ενεργά ςτθ ςυγκρότθςθ αυτϊν των δφο παρατάξεων.  
 
Εκνικόν Κομιτάτον: Μια από τισ πολιτικζσ παρατάξεισ με μικρότερθ απιχθςθ που 
ςχθματίςτθκαν ςτθν Εκνοςυνζλευςθ του 1862-4. Σο Εκνικόν Κομιτάτον, υπό τον 
Επαμεινϊνδα Δελθγιϊργθ, υποςτιριηε τθν ανάπτυξθ του κοινοβουλευτιςμοφ και τον 
εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ, οικονομικι ανάπτυξθ και μεταρρυκμίςεισ ςτθ διοίκθςθ και ςτο 
ςτρατό, πολιτιςμικι εξάπλωςθ ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία.  
 



 

Εκλεκτικοί: Μια από τισ πολιτικζσ παρατάξεισ με μικρότερθ απιχθςθ που ςχθματίςτθκαν 
ςτθν Εκνοςυνζλευςθ του 1862-4. Οι Εκλεκτικοί ιταν μια ετερόκλθτθ παράταξθ εξεχόντων 
πολιτικϊν, λογίων και αξιωματικϊν, με μετριοπακείσ κζςεισ, θ οποία προςπακοφςε να 
μεςολαβεί μεταξφ των άλλων παρατάξεων και να υποςτθρίηει ςτακερζσ κυβερνιςεισ. 
 
φνταγμα του 1864 : Μζςα ςε ςυνκικεσ κυβερνθτικισ αςτάκειασ και εμφυλίου πολζμου, θ 
Εκνοςυνζλευςθ του 1862-4 χρειάςτθκε δφο ολόκλθρα χρόνια για να φτάςει ςτθν ψιφιςθ 
ςυντάγματοσ. Ωσ πολίτευμα ορίςτθκε θ βαςιλευομζνθ δθμοκρατία αντί τθσ μζχρι τότε 
ςυνταγματικισ μοναρχίασ. Κατοχυρϊκθκαν μεταξφ άλλων θ αρχι τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ, θ 
άμεςθ, μυςτικι και κακολικι (για τον ανδρικό πλθκυςμό) ψιφοσ με ςφαιρίδια, θ 
ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ και θ ελευκερία του ςυνζρχεςκαι και ςυνεταιρίηεςκαι, θ 
οποία άνοιγε το δρόμο για τθν ελεφκερθ ςυγκρότθςθ κομμάτων. Σα κόμματα κεωρικθκαν 
απαραίτθτα για τθν ζκφραςθ τθσ βοφλθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, με το επιχείρθμα ότι θ 
εναλλακτικι λφςθ είναι οι ςυνωμοτικοί κφκλοι ι οι βιαιοπραγίεσ.  
 
αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ : Πολιτικι αρχι που εφαρμόςτθκε από το 1875, μετά από 
πρόταςθ του Χαριλάου Σρικοφπθ. Οι ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν υιοκζτθςι τθσ ιταν οι 
ακόλουκεσ :  
Παρά τθν ζντονθ αντίδραςθ του βαςιλιά Γεωργίου Α', θ Εκνοςυνζλευςθ του 1862-4 
επζβαλε τθν αρχι να προζρχεται θ κυβζρνθςθ από τθν κοινοβουλευτικι πλειοψθφία. Αυτό 
που δεν ορίςτθκε με ςαφινεια, διότι κεωρικθκε αυτονόθτο, ιταν ότι ο βαςιλιάσ όφειλε να 
δϊςει τθν εντολι ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ ςε βουλευτι του κόμματοσ που είχε τθν 
εμπιςτοςφνθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ Βουλισ. Ο Γεϊργιοσ εκμεταλλεφτθκε αυτιν τθν αςάφεια, 
για να διορίηει κυβερνιςεισ τθσ αρεςκείασ του, μζχρι τθν ψιφιςθ τθσ αρχισ τθσ 
δεδθλωμζνθσ το 1875. Θ ιδζα ανικε ςτον νζο τότε πολιτικό Χαρίλαο Σρικοφπθ, ο οποίοσ 
υποςτιριξε δθμόςια ότι μόνθ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ πολιτικισ αςτάκειασ ιταν θ 
ςυγκρότθςθ δφο μεγάλων κομμάτων εξουςίασ, ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ Αγγλίασ. Για να 
καταςτεί αυτό δυνατόν, ζπρεπε ο βαςιλιάσ να ανακζτει τθν εντολι ςχθματιςμοφ 
κυβζρνθςθσ μόνο ςε πολιτικό ο οποίοσ ςαφϊσ είχε τθ «δεδθλωμζνθ» εμπιςτοςφνθ τθσ 
πλειοψθφίασ των βουλευτϊν. Αυτό κα ςτεροφςε από τα κόμματα μειοψθφίασ τθ 
δυνατότθτα να ςχθματίηουν κυβζρνθςθ, κα τα ωκοφςε ςε ςυνζνωςθ με τα μεγάλα και κα 
είχε ωσ αποτζλεςμα ςτακερότερεσ κυβερνιςεισ πλειοψθφίασ. Ο βαςιλιάσ, υπό τθν πίεςθ 
τθσ αντιπολίτευςθσ και του επαναςτατικοφ αναβραςμοφ του λαοφ, υιοκζτθςε τελικά τθν 
άποψθ του Σρικοφπθ, θ οποία αποτελεί τομι ςτθν πολιτικι ιςτορία τθσ χϊρασ, κακϊσ 
οδιγθςε ςε μεταβολι του πολιτικοφ τοπίου. 
 
ταξικά κόμματα: ταξικά κόμματα είναι αυτά που εκπροςωποφν κατά κφριο λόγο ι 
αποκλειςτικά τα ςυμφζροντα μιασ κοινωνικισ τάξθσ. ε ότι αφορά ςτθν Ελλάδα, αντίκετα 
με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, ςτο τελευταίο τζταρτο του αιϊνα δεν προζκυψαν ταξικά 
κόμματα. τθν Ελλάδα πολλζσ κοινωνικοοικονομικζσ αντικζςεισ αμβλφνονταν μζςω των 
πελατειακϊν ςχζςεων και με τθ μεγάλθ, ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ, κοινωνικι 
κινθτικότθτα. Σα δφο μεγάλα κόμματα δεν προςπάκθςαν να δϊςουν ζνα τοπικό ι 
κοινωνικό-ταξικό ςτίγμα. Παρατθρείται επίςθσ ςχετικι αυτονομία τθσ πολιτικισ ελίτ από 
τθν κοινωνία. Όμωσ, όλα τα κόμματα απευκφνονταν ιδιαίτερα ςτουσ αγρότεσ, που 
αποτελοφςαν το μεγαλφτερο μζροσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ. 
τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, με τθν ανάπτυξθ του εργατικοφ κινιματοσ, εμφανίηεται το 
πρϊτο κακαρά ταξικό κόμμα, το οςιαλιςτικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδασ (ΕΚΕ), που 
υπεραςπιηοταν τα ςυμφζροντα των εργατϊν και αγροτϊν. Σο 1924 μετονομάςτθκε ςε 
ΚΚΕ. 
 



 

ομάδα των Ιαπϊνων : Σο μοναδικό νζο πολιτικό ςτοιχείο ζωσ το 1909 (κίνθμα ςτου 
τρατιωτικοφ υνδζςμου ςτο Γουδί) ιταν θ εμφάνιςθ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ των 
Λαπϊνων, πολιτικοφ μορφϊματοσ υπό τον Δθμιτριο Γοφναρθ, που ιδρφκθκε το 1906. 
Επίκεντρο τθσ κριτικισ του ιταν θ αδυναμία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ να προςαρμοςτεί 
ςτισ εξελίξεισ τθσ κοινωνίασ. Θ ομάδα δεν μπόρεςε να επιβιϊςει και διαλφκθκε το 1908. Εν 
τω μεταξφ οι ςυντεχνίεσ και οι εργατικζσ ενϊςεισ ζκαναν διαδθλϊςεισ ηθτϊντασ 
φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και περιοριςμό τθσ γραφειοκρατίασ.  
 
κίνθμα ςτο Γουδί : Σο 1909 ςυντελείται μια τομι ςτθν πολιτικι ιςτορία τθσ Ελλάδασ 
γενικότερα, και των πολιτικϊν κομμάτων ειδικότερα. τισ 15 Αυγοφςτου 1909 εκδθλϊκθκε 
κίνθμα ςτο Γουδί, το οποίο ζγινε από τον τρατιωτικό φνδεςμο, μια μυςτικι ζνωςθ 
ςτρατιωτικϊν, με αιτιματα που αφοροφςαν μεταρρυκμίςεισ ςτο ςτρατό, τθ διοίκθςθ, τθ 
δικαιοςφνθ, τθν εκπαίδευςθ και τθ δθμοςιονομικι πολιτικι. Ο τρατιωτικόσ φνδεςμοσ δεν 
εγκακίδρυςε δικτατορία, αλλά προϊκθςε τα αιτιματα του μζςω τθσ Βουλισ. Με αφορμι 
το κίνθμα, ζγινε ςτισ 14 επτεμβρίου μεγάλθ διαδιλωςθ των επαγγελματικϊν ςωματείων 
τθσ πρωτεφουςασ. Οι διαδθλωτζσ υποςτιριξαν το διάβθμα του τρατιωτικοφ υνδζςμου 
και υπζβαλαν ψιφιςμα ςτο παλάτι με το οποίο ηθτοφςαν τθν επίλυςθ ςειράσ οικονομικϊν 
αιτθμάτων. Τπό τθν πίεςθ του υνδζςμου θ Βουλι ψιφιςε, χωρίσ ιδιαίτερθ προετοιμαςία 
και ςυηιτθςθ, μεγάλο αρικμό νόμων, που επζφεραν ριηικζσ αλλαγζσ. Σο Φεβρουάριο του 
1910 θ Βουλι αποφάςιςε τθν ανακεϊρθςθ οριςμζνων άρκρων του ςυντάγματοσ. Ζτςι 
προκθρφχκθκαν εκλογζσ, από τισ οποίεσ προιλκε ανακεωρθτικι βουλι. τισ 15 Μαρτίου 
1910 ο τρατιωτικόσ φνδεςμοσ διαλφκθκε ζχοντασ επιτφχει τισ επιδιϊξεισ του. 
 
τρατιωτικόσ φνδεςμοσ : Σο 1909 ςυντελείται μια τομι ςτθν πολιτικι ιςτορία τθσ Ελλάδασ 
γενικότερα, και των πολιτικϊν κομμάτων ειδικότερα. τισ 15 Αυγοφςτου 1909 εκδθλϊκθκε 
κίνθμα ςτο Γουδί, το οποίο ζγινε από τον τρατιωτικό φνδεςμο, μια μυςτικι ζνωςθ 
ςτρατιωτικϊν, με αιτιματα που αφοροφςαν μεταρρυκμίςεισ ςτο ςτρατό, τθ διοίκθςθ, τθ 
δικαιοςφνθ, τθν εκπαίδευςθ και τθ δθμοςιονομικι πολιτικι. Ο τρατιωτικόσ φνδεςμοσ δεν 
εγκακίδρυςε δικτατορία, αλλά προϊκθςε τα αιτιματα του μζςω τθσ Βουλισ. Με αφορμι 
το κίνθμα, ζγινε ςτισ 14 επτεμβρίου μεγάλθ διαδιλωςθ των επαγγελματικϊν ςωματείων 
τθσ πρωτεφουςασ. Οι διαδθλωτζσ υποςτιριξαν το διάβθμα του τρατιωτικοφ υνδζςμου 
και υπζβαλαν ψιφιςμα ςτο παλάτι με το οποίο ηθτοφςαν τθν επίλυςθ ςειράσ οικονομικϊν 
αιτθμάτων. Τπό τθν πίεςθ του υνδζςμου θ Βουλι ψιφιςε, χωρίσ ιδιαίτερθ προετοιμαςία 
και ςυηιτθςθ, μεγάλο αρικμό νόμων, που επζφεραν ριηικζσ αλλαγζσ. Σο Φεβρουάριο του 
1910 θ Βουλι αποφάςιςε τθν ανακεϊρθςθ οριςμζνων άρκρων του ςυντάγματοσ. Ζτςι 
προκθρφχκθκαν εκλογζσ, από τισ οποίεσ προιλκε ανακεωρθτικι βουλι. τισ 15 Μαρτίου 
1910 ο τρατιωτικόσ φνδεςμοσ διαλφκθκε ζχοντασ επιτφχει τισ επιδιϊξεισ του. 
 
φνταγμα του 1911 : Ωσ «φνταγμα του 1911» ζχει επικρατιςει να ονομάηεται θ 
ανακεωρθμζνθ μορφι του υντάγματοσ του 1864. Όπωσ είναι γνωςτό, ο Ελ. Βενιηζλοσ, 
παρά τθν πίεςθ των οπαδϊν του, υποςτιριξε τθν ανακεϊρθςθ του υπάρχοντοσ 
ςυντάγματοσ και όχι τθν ψιφιςθ νζου. Πολιτειακό ηιτθμα δεν ζκεςε. Ζτςι, μετά τθν 
επικράτθςθ του κόμματοσ των Φιλελευκζρων ςτισ εκλογζσ του Νοεμβρίου του 1910, θ 
νζα κυβζρνθςθ Βενιηζλου προχϊρθςε ςτθν ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ.  
Σο πρϊτο εξάμθνο του 1911 ψθφίςτθκαν από τθ Βουλι 53 τροποποιιςεισ μθ κεμελιωδϊν 
διατάξεων του ςυντάγματοσ. Δεν ζγιναν ριηικζσ αλλαγζσ, αλλά αντίκετα, ενιςχφκθκε θ κζςθ 
τθσ μοναρχίασ και επετράπθ ςτον βαςιλιά, παρά τθ ςυνταγματικι απαγόρευςθ, να 
ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία τθσ ανακεϊρθςθσ. Οι ςπουδαιότερεσ τροποποιιςεισ 
αφοροφςαν τθ διαςφάλιςθ τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν, το αςυμβίβαςτο μεταξφ 
ςτρατιωτικισ και δθμοςιοχπαλλθλικισ ιδιότθτασ αφ' ενόσ και βουλευτικοφ αξιϊματοσ αφ' 
ετζρου, και τθ μονιμότθτα των δικαςτικϊν και των δθμοςίων υπαλλιλων.  



 

 
Ραλλικό Κόμμα : Ζνα από τα πιο αδιάλλακτα αντιβενιηελικά κόμματα. Σο ραλλικό κόμμα 
ιταν αντίκετο προσ τον εκςυγχρονιςμό. Ιταν κατά τθσ ιςχυρισ εκτελεςτικισ εξουςίασ, 
όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατά τα τζλθ του 19ου αιϊνα και όπωσ το απαιτοφςε θ 
μεταρρυκμιςτικι πολιτικι των Φιλελευκζρων. Τποςτιριηε ότι το Κοινοβοφλιο ζπρεπε να 
ζχει ιςχυρι κζςθ ςτο πολιτικό ςφςτθμα. το πρόςωπο του βαςιλιά, όμωσ, ζβλεπε το 
ςφμβολο τθσ εκνικισ ενότθτασ που ξεπερνοφςε τα ςφνορα τθσ χϊρασ. Απευκυνόταν κατά 
κφριο λόγο ςτα μεςαία και κατϊτερα ςτρϊματα των πόλεων κακϊσ και ςτουσ 
μικροκαλλιεργθτζσ, δεδομζνου ότι θ οικονομικι πολιτικι των Φιλελευκζρων ζδειχνε να 
ευνοεί, κυρίωσ, τα ανϊτερα αςτικά ςτρϊματα. Ηθτοφςε ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ και 
αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ, ϊςτε με τθν οικονομικι ανάπτυξθ να εξευρεκοφν χριματα 
για εξοπλιςμοφσ, να καταπολεμθκεί θ διαφκορά και θ πατρωνία των κομμάτων. Πάντωσ, το 
ραλλικό κόμμα δεν είχε κάποιο ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα για τθν οικονομικι ανάπτυξθ.  
 
Εκνικόν Κόμμα : Ζνα από τα πιο αδιάλλακτα αντιβενιηελικά κόμματα. Σο Εκνικό Κόμμα 
του Κ. Μαυρομιχάλθ δεν διζφερε από το ραλλικό. Όπωσ και το ραλλικό, ιταν αντίκετο 
προσ τον εκςυγχρονιςμό. Ήταν κατά τθσ ιςχυρισ εκτελεςτικισ εξουςίασ, όπωσ αυτι 
διαμορφϊκθκε κατά τα τζλθ του 19ου αιϊνα και όπωσ το απαιτοφςε θ μεταρρυκμιςτικι 
πολιτικι των Φιλελευκζρων. Τποςτιριηε ότι το Κοινοβοφλιο ζπρεπε να ζχει ιςχυρι κζςθ 
ςτο πολιτικό ςφςτθμα. το πρόςωπο του βαςιλιά, όμωσ, ζβλεπε το ςφμβολο τθσ εκνικισ 
ενότθτασ που ξεπερνοφςε τα ςφνορα τθσ χϊρασ.  Οι εκπρόςωποι του Εκνικοφ Κόμματοσ 
προςπακοφςαν να εκμεταλλευτοφν τθ ςυμμετοχι του αρχθγοφ τουσ ςτα πολιτικά 
πράγματα μετά το κίνθμα του 1909. Τποςτιριηαν τθν «Ανόρκωςθ», που κατά τθν εκτίμθςθ 
τουσ δεν μπόρεςαν να υλοποιιςουν οι Βενιηελικοί. 
 
Κόμμα Γ. Θεοτόκθ : Σο κόμμα του Γ. Κεοτόκθ ιταν πιο μετριοπακζσ από τα άλλα δφο 
αντιβενιηελικά κόμματα και ηθτοφςε να διορκϊςει αυτά που κεωροφςε λάκθ των 
Φιλελευκζρων. υμφωνοφςε με τθν πάςθ κυςία αφξθςθ των εξοπλιςμϊν και ηθτοφςε 
φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για τουσ μικροειςοδθματίεσ. Από το κίνθμα ςτο Γουδί ζωσ τθ 
ςυνταγματικι κρίςθ του 1915, μεταξφ των αντιβενιηελικϊν κομμάτων το κεοτοκικό κόμμα 
είχε τθ μεγαλφτερθ εκλογικι βάςθ, και ζτςι αποτζλεςε τον πυρινα των Αντιβενιηελικϊν. 
 
Κοινωνιολογικι Εταιρεία: Αριςτερόσ μεταρρυκμιςτικόσ ςφνδεςμοσ που ιδρφκθκε ςτισ 
αρχζσ του 20ου αιϊνα. Ειδικότερα, τα αριςτερά κόμματα αρχικά ιταν ομάδεσ με 
ςοςιαλιςτικζσ ιδζεσ, ςυνικωσ ξζνεσ προσ τθν κοινωνικι βάςθ ςτθν οποία ικελαν να 
απευκυνκοφν, και αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ ςυνεννόθςθσ και κομματικισ ςυςπείρωςθσ. 
οβαρότερθ από όλεσ αυτζσ τισ ομάδεσ ιταν θ Κοινωνιολογικι Εταιρεία, θ οποία ξεκίνθςε 
από μερικοφσ διανοοφμενουσ ωσ αριςτερόσ μεταρρυκμιςτικόσ ςφνδεςμοσ, με ςτόχο να 
προπαγανδίςει πολιτικζσ κζςεισ και ςτθ ςυνζχεια να ιδρφςει κόμμα. Επιηθτοφςε για όλα τα 
μζλθ τθσ κοινωνίασ ιςότθτα ευκαιριϊν, κοινωνικοποίθςθ των μζςων παραγωγισ και 
διανομι των αγακϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ κακενόσ, πράγμα που κα μποροφςε να 
υλοποιθκεί με τθ ςταδιακι αναμόρφωςθ τθσ οικονομίασ και τθ ςυνταγματικι μεταβολι. 
Για να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι ζπρεπε να οργανωκοφν οι εργάτεσ ςε επαγγελματικζσ 
ενϊςεισ και να ιδρφςουν κόμμα. Πράγματι, ςτα μζςα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυςαν το 
Λαϊκό Κόμμα, με αρχθγό τον Αλζξανδρο Παπαναςταςίου. *Βαςικζσ προγραμματικζσ 
δθλϊςεισ του ιταν θ αναμόρφωςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ επιβολι αρχϊν 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. τισ δεφτερεσ εκλογζσ του 1910 εξελζγθςαν 7 υποψιφιοι του 
κόμματοσ, οι οποίοι παρείχαν κριτικι υποςτιριξθ ςτουσ Φιλελευκζρουσ.+ Αξίηει, τζλοσ, να 
αναφερκεί ότι, θ ςοςιαλδθμοκρατικι «Κοινωνιολογικι Εταιρεία» εμφανίςτθκε για 
πρϊτθ φορά ςτισ εκλογζσ τθσ 8θσ Αυγοφςτου 1910, όταν ςε κάποιεσ εκλογικζσ 
περιφζρειεσ ζκεςαν υποψθφιότθτα ςοςιαλιςτζσ υποψιφιοι. 



 

 
 
Λαϊκό Κόμμα : Η «Κοινωνιολογικι Εταιρεία» κεωροφςε ότι για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 
τθσ ζπρεπε να οργανωκοφν οι εργάτεσ ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ και να ιδρφςουν κόμμα. 
Πράγματι, ςτα μζςα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυςαν το Λαϊκό Κόμμα, με αρχθγό τον 
Αλζξανδρο Παπαναςταςίου. Βαςικζσ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του ιταν θ αναμόρφωςθ 
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ επιβολι αρχϊν κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. τισ δεφτερεσ 
εκλογζσ του 1910 εξελζγθςαν 7 υποψιφιοι του κόμματοσ, οι οποίοι παρείχαν κριτικι 
υποςτιριξθ ςτουσ Φιλελευκζρουσ. 
 
 
οςιαλιςτικό κόμμα (ΕΚΕ) : Οι υψθλοί δείκτεσ ανεργίασ και οι άκλιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ 
και διαβίωςθσ των εργατϊν οδιγθςαν ςε ζντονθ πολιτικοποίθςθ τουσ, κατά τθ δεφτερθ 
δεκαετία του 20οφ αιϊνα. Οι ςυνκικεσ ζδιναν τθν εντφπωςθ ότι οι πλοφςιοι γίνονταν 
πλουςιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Σο 1918 ιδρφκθκε το οςιαλιςτικό Εργατικό Κόμμα 
Ελλάδοσ (.Ε.Κ.Ε.) από ςυνζδριο ςοςιαλιςτϊν. Βαςικζσ κζςεισ του προγράμματοσ του ιταν 
δθμοκρατία, παροχι εκλογικοφ δικαιϊματοσ ςτισ γυναίκεσ, αναλογικό εκλογικό ςφςτθμα, 
εκνικοποίθςθ των μεγάλων πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν. χετικά με τθν εξωτερικι πολιτικι, 
ηθτοφςε ειρινθ, χωρίσ προςάρτθςθ εδαφϊν, βαςιςμζνθ ςτο δικαίωμα αυτοδιάκεςθσ των 
λαϊν. Σα προβλιματα που αφοροφςαν διαμφιςβθτοφμενα εδάφθ, κα λφνονταν με 
δθμοψθφίςματα. 
Σο .Ε.Κ.Ε. ιταν το πιο αυςτθρά οργανωμζνο κόμμα. Ζωσ το 1919 ιταν υπζρ τθσ 
κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ. ταδιακά απομακρφνκθκε από αυτι, υιοκετϊντασ τθν 
αρχι τθσ δικτατορίασ του προλεταριάτου. Σο 1924 μετονομάςτθκε ςε Κομμουνιςτικό Κόμμα 
Ελλάδοσ (Κ.Κ.Ε.). 

 

 


