
4. Η εθνοσυνέλευση του 1862-1864 
 

Εκλογές 1862 

- Αµέσως µετά τη φυγή του Όθωνα προκηρύχθηκαν εκλογές για 

συντακτική Εθνοσυνέλευση. 

- Οι εκλογές έγιναν σε κλίµα ευφορίας το Νοέµβριο του 1862. 

- Η χρεοκοπία των παλαιών «ξενικών» κοµµάτων έγινε φανερή µιας και 

οι περισσότεροι αντιπρόσωποι προέρχονταν από τοπικά, ανεξάρτητα 

ψηφοδέλτια. 

 

Οι παρατάξεις της Εθνοσυνέλευσης 

Σηµείωση:  

Μετά τη συγκρότηση της Εθνικής Συνέλευσης οι αντιπρόσωποι χωρίστηκαν 

σε δύο µεγάλες µερίδες ή πολιτικές παρατάξεις και σε άλλες µικρότερες, 

ανάλογα µε τις αντιλήψεις τους για το µέλλον της χώρας. Οι παρατάξεις 

αυτές ονοµάστηκαν «πεδινοί» και «ορεινοί». Οι διαφορές τους ήταν 

ιδιαίτερα φανερές στις πολιτικές και κυβερνητικές πρακτικές που 

χρησιµοποίησαν, αλλά και στην κοινωνική προέλευση των οπαδών τους.  

 

«Πεδινοί» µε ηγέτη το Δηµήτριο Βούλγαρη: 
Πρακτικές:  - υπονόµευση των κοινοβουλευτικών θεσµών. 

- παρεµβάσεις στο στρατό µε στόχο τη δηµιουργία σώµατος 

  «πραιτοριανών» 

- προσπάθεια παραµονής στην εξουσία. 

 

Οπαδοί:       - ………………………………………………………………………………………………... 

     - ………………………………………………………………………………………………... 

     - ………………………………………………………………………………………………… 

 

«Ορεινοί» µε ηγέτες τους Δ. Γρίβα και Κ. Κανάρη 

Πρακτικές:  - πολιτικός στόχος η αντίσταση στις πρακτικές των πεδινών. 

     - στήριξη κοινοβουλίου και δηµοκρατικών θεσµών. 

Οπαδοί:     - µικροκαλλιεργητές. 

     - κτηνοτρόφοι. 

     - έµποροι. 

     - πλοιοκτήτες. 

Οι οπαδοί των ορεινών φαίνονται πιο ετερόκλητοι. Στην πραγµατικότητα 

όµως  η κινητήρια δύναµή τους ήταν η ανερχόµενη αστική τάξη που 

εκπροσωπούσαν οι έµποροι, πλοιοκτήτες και επιχειρηµατίες. 

Μικροκαλλιεργητές και κτηνοτρόφοι εξακολουθούσαν να κινούνται στο 

Σχόλιο [m1]: Τα ονόµατα αυτά δεν 

έχουν σχέση µε τη γεωγραφική 

προέλευση των πολιτευτών ή των 

οπαδών τους. Απηχούν τα ονόµατα που 

είχαν οι παρατάξεις της Γαλλικής 

Επανάστασης ανάλογα µε τις θέσεις 

των βουλευτών στο κοινοβούλιο (ψηλά 

οι «ορεινοί», χαµηλά οι «πεδινοί»). Δεν 

µπορούµε να χαρακτηρίσουµε αυτές τις 

παρατάξεις µε σηµερινούς όρους, π.χ. 

«αριστεροί». Πάντως φαίνεται ότι οι 

«πεδινοί» εκπροσωπούσαν περισσότερο 

παλαιοκοµµατικές αντιλήψεις και 

πρακτικές. 

Σχόλιο [m2]: Έτσι ονοµάζονταν η 

αυτοκρατορική φρουρά της αρχαίας 

Ρώµης. Ήταν η µόνη δύναµη που 

στάθµευε στη Ρώµη και ως εκ τούτου 

το σώµα αυτό συχνά έπαιζε 

καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση ενός 

νέου αυτοκράτορα στο θρόνο. 



πλαίσιο των πελατειακών σχέσεων των επαρχιών τους και γι’ αυτό δείχνουν 

µοιρασµένοι ανάµεσα στις δύο µεγάλες παρατάξεις. 

 

Εθνικόν Κοµιτάτον µε αρχηγό τον Επαµ. Δεληγιώργη. 

Πολιτικές θέσεις: - ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού. 

    - εκσυγχρονισµός. 

    - µεταρρυθµίσεις στη διοίκηση και στο στρατό. 

    - οικονοµική ανάπτυξη. 

    - πολιτισµική εξάπλωση στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

 

Εκλεκτικοί µε διάφορους αρχηγούς 

Πρακτικές:  

- προσπάθεια µεσολάβησης µεταξύ των υπολοίπων παρατάξεων. 

- υποστήριξη σταθερών κυβερνήσεων. 

- µετριοπαθείς θέσεις. 

Στελέχη–οπαδοί: πολιτικοί, λόγιοι, αξιωµατικοί. 

 

Το νέο Σύνταγµα του 1864 

Πολίτευµα: Βασιλευόµενη δηµοκρατία κι όχι Συνταγµατική µοναρχία. 

Ερώτηση: ποιες νοµίζετε ότι είναι οι διαφορές µεταξύ των δύο; 

Βασικές αρχές:  

�  Λαϊκή κυριαρχία. 

� Άµεση, µυστική και καθολική (για τον ανδρικό πληθυσµό) ψηφοφορία µε 

σφαιρίδια. 

� Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 

� Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συναιτερίζεσθαι. 

� Η κυβέρνηση υποχρεωτικά από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία (παρά 

την αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου Α΄). 

Ασάφεια:  

Δεν ορίστηκε, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο, πώς ακριβώς σχηµατιζόταν 

αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν ορίστηκε δηλαδή, ότι ο βασιλιάς 

όφειλε να δώσει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόµµατος 

που είχε την εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας της βουλής. 

Συνέπειες: 

Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ εκµεταλλεύτηκε την παραπάνω ασάφεια για να 

διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του. Ο τρόπος ήταν να δίνει την εντολή 

σχηµατισµού κυβέρνησης όχι στον αρχηγό του κόµµατος που είχε έρθει 

πρώτο σε ψήφους, αλλά συνήθως σε έναν απλό βουλευτή αυτού του 

κόµµατος ή ακόµη και σε άλλου. Στη συνέχεια αυτός µε τη συνεργασία και 

την πίεση του παλατιού έπειθε αρκετούς βουλευτές να εγκαταλείψουν το 

κόµµα τους ή απλά να τον στηρίξουν κατά την ψήφιση συγκεκριµένων 

Σχόλιο [m3]: Εξαιρετικά αµφιλεγόµενη 

αντίληψη που πρέσβευε ότι αφού στην 
Ο.Α. ο ελληνικός πληθυσµός ήταν ισχυρός 

αριθµητικά, αλλά και οικονοµικά και 

πολιτιστικά, ήταν απλά ζήτηµα χρόνου η 

Ελλάδα να κυριαρχήσει πολιτιστικά επί της 

Τουρκίας. Έπρεπε λοιπόν να στραφούν 

όλες οι δυνάµεις του έθνους προς αυτό το 
σκοπό µε απώτερο στόχο τη σταδιακή 

απορρόφηση εδαφών και τη µετατροπή της 

εναποµένουσας Ο.Α. σε ελληνικό 

προτεκτοράτο.   



νοµοσχεδίων. Αποτέλεσµα ήταν φυσικά και η συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων. 

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζονταν ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσµα και 

η εκπεφρασµένη βούληση του λαού, ενώ η βουλή και οι διαδικασίες της 

γελοιοποιούνταν. 

 

Ο Τρικούπης και η «αρχή της δεδηλωµένης» 

Πολιτικές θέσεις του Τρικούπη: 

 Η πολιτική αστάθεια έπρεπε να εκλείψει. 

 Έπρεπε λοιπόν να δηµιουργηθούν δύο µεγάλα κόµµατα εξουσίας. 

 Για να γίνει αυτό έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή 

σχηµατισµού κυβέρνησης σε πολιτικό ο οποίος είχε τη «δεδηλωµένη» 

εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών (δηλαδή σε κάποιον αρχηγό 

κόµµατος). 

 Έτσι τα µικρά κόµµατα θα εξωθούνταν σε ένωση µε τα µεγάλα. 

 Τελικά θα προέκυπταν σταθερές κυβερνήσεις πλειοψηφίας. 

Αντίδραση του Γεωργίου Α΄: 

Μετά από προσπάθεια κωλυσιεργίας ο βασιλιάς αναγκάστηκε τελικά µε λόγο 

του στη βουλή στις 11 Αυγούστου 1875 να υιοθετήσει την άποψη του 

Τρικούπη για την «αρχή της δεδηλωµένης». Οι αιτίες ήταν ότι το 1875 

σύσσωµη η αντιπολίτευση πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ 

ταυτόχρονα το σύστηµα διακυβέρνησης είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο και 

γίνονταν για άλλη µια φορά επαναστατικές κινήσεις. Με τον τρόπο αυτό η 

πολιτική ιστορία της χώρας άλλαξε για πρώτη φορά χωρίς επανάσταση ενώ 

ο Γεώργιος Α΄ εξασφάλισε το κύρος του µοναρχικού θεσµού, αλλά βέβαια 

και την εδραίωση της δυναστείας του στον ελληνικό θρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


