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ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

Τα εντός παρενθέσεων μπορούν να παραλειφθούν. Τα έντονα γράμματα 
είναι προσθήκες για την καλύτερη ανάπτυξη των ιστορικών εννοιών 

 

Εθνοσυνέλευση του 1843-44: Συντακτική Εθνοσυνέλευση που 
συγκροτήθηκε μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και 
ψήφισε το Σύνταγμα του 1844.  

Τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844 διηύθυναν οι 
ηγέτες των τριών «ξενικών» κομμάτων, γεγονός που αποδεικνύει τη 
δυναμική παρουσία των κομμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι 
ηγέτες αυτοί κατόρθωσαν να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, να 
επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους και να πάρουν 
από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθμίσεις.  
 

Σύνταγμα του 1844: Το πρώτο Σύνταγμα που εφαρμόστηκε στο 
νέο ελληνικό κράτος. Ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση του 1843-
44, που συγκροτήθηκε μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 
του 1843.  

Μετά την Επανάσταση του 1843, υπέρ του συντάγματος τάχθηκαν 
και τα τρία «ξενικά» κόμματα. Ακόμη και το ρωσικό θεώρησε την 
ψήφιση συντάγματος ως μοναδική λύση, αφού δεν ήταν δυνατόν να 
ανατραπεί ο Όθων. Το ζητούμενο λοιπόν κατά τη διαδικασία 
διαμόρφωσης του συντάγματος ήταν ο περιορισμός των εξουσιών του 
βασιλιά.  

Τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης του 1843-1844 για τη διαμόρφωση 
του Συντάγματος του 1844 διηύθυναν οι ηγέτες των τριών «ξενικών» 
κομμάτων, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική παρουσία των κομμάτων 
στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι ηγέτες αυτοί κατόρθωσαν να αποφύγουν 
τις ακραίες θέσεις, να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των 
κομμάτων τους και να πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις 
συνταγματικές ρυθμίσεις. Οι κομματικές παρατάξεις συμφώνησαν στην 
ανάγκη να κατοχυρωθούν συνταγματικά ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα: 
η ισότητα απέναντι στο νόμο, η απαγόρευση της δουλείας, το 
απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου, η ελευθερία γνώμης και τύπου, η 
προστασία της ιδιοκτησίας, η δωρεάν εκπαίδευση. Όλοι οι αντιπρόσωποι 
συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν αξίες και δικαιώματα που έπρεπε να 
προστατευτούν από την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας. Μια αδυναμία 
ήταν το ότι δεν κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, πράγμα που μπορούσε να φέρει εμπόδια 
στη συγκρότηση κομματικών μηχανισμών. 



Στο σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. Μεταξύ των 
σπουδαιότερων ήταν η συμμετοχή του βασιλιά στην άσκηση της 
νομοθετικής εξουσίας και η αρχηγία του κράτους και του στρατού. Όμως, 
καμία πράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου 
υπουργού.  

Με άλλες διατάξεις,   
α) κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το δικαίωμα της 

καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθμιση που αποτελούσε 
παγκόσμια πρωτοπορία,  

β) οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εκλογείς 
μπορούσαν να δώσουν θετική ψήφο σε όσους υποψηφίους ήθελαν, 
συμπληρώνοντας ψηφοδέλτια, ακόμη και διαφορετικών Συνδυασμών,  

γ) προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι γερουσιαστές θα 
διορίζονταν από τον βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωμα τους ισόβια.  

Συνταγματική πρόβλεψη για τα κόμματα δεν υπήρξε. Ο κανονισμός 
της Βουλής προέβλεπε ότι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
θα γινόταν με κλήρωση. Αυτό αναγκαστικά οδηγούσε τις παρατάξεις σε 
διαβουλεύσεις και, ορισμένες φορές, σε συναίνεση. 
 
Ρωσικό κόμμα: Ένα από τα τρία «ξενικά» ελληνικά πολιτικά 
κόμματα, που εμφανίστηκαν στην πολιτική ζωή κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821 και διαλύθηκαν περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Θεωρείται το πιο συντηρητικό από τα τρία ξενικά και ήταν 
γνωστό και με το όνομα «ναπαίοι». Έπαιξε ενεργό ρόλο στα 
γεγονότα της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου. Μετά την 
Επανάσταση οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις του εκφράστηκαν 
με μεγαλύτερη σαφήνεια και, όπως όλα τα κόμματα, άρχισε να παίζει 
ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν σαφέστερες οι διαφορές του με τα 
άλλα κόμματα. Αν και συντηρητικών απόψεων, το ρωσικό κόμμα 
τάχθηκε υπέρ του συντάγματος, καθώς θεώρησε την ψήφιση 
συντάγματος ως μοναδική λύση, αφού δεν ήταν δυνατόν να ανατραπεί ο 
Όθων. Το ζητούμενο κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του συντάγματος 
ήταν ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά. 
Η δυναμική παρουσία του ρωσικού κόμματος, όπως και των άλλων 
δύο, στην πολιτική ζωή της χώρας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
οι τρεις ηγέτες τους διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης κατά το 
1843-1844. Οι ηγέτες αυτοί κατόρθωσαν να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, 
να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους και να 
πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθμίσεις. 

Μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, το ρωσικό κόμμα, 
μολονότι μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα στο νέο 
συνταγματικό καθεστώς, έδειξε συμπτώματα στασιμότητας και δεν 



ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, κάτι που το οδήγησε σε παρακμή, 
όπως άλλωστε συνέβη και με τα άλλα δύο « ξενικά» κόμματα. 

Στην περίοδο μεταξύ των δύο συνταγμάτων (1844-1864) ουσιαστικά 
ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα του ρωσικού κόμματος, τα οποία είχαν 
σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ναπαίοι προέβαλλαν σε κάθε 
περίπτωση τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία, καθώς όμως τα μεγάλα 
εκκλησιαστικά ζητήματα είχαν λυθεί και όλοι οι πολιτικοί πρέσβευαν το 
ορθόδοξο δόγμα, το ρωσικό κόμμα δεν είχε λόγο ύπαρξης, εφόσον δεν 
είχε θέσεις για πιο επίκαιρα θέματα. 

Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου, όταν το αγγλικό και 
γαλλικό κόμμα έχασαν την εμπιστοσύνη των οπαδών τους, μετά τη βίαιη 
συμπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, με το 
ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, και της υπόθεσης Πατσίφικο, η οποία 
είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των χωρών, το ρωσικό κόμμα είχε κάποια 
προσωρινά κέρδη. Η ήττα όμως της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο 
συνέβαλε στην αποδυνάμωση του κόμματος, το οποίο σταδιακά 
εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή. 
 
Γαλλικό κόμμα: Ένα από τα τρία «ξενικά» ελληνικά πολιτικά 
κόμματα, που εμφανίστηκαν στην πολιτική ζωή κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821 και διαλύθηκαν περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Έπαιξε ενεργό ρόλο στα γεγονότα της Επανάστασης της 3ης 
Σεπτεμβρίου. Μετά την Επανάσταση οι πολιτικές και ιδεολογικές 
αντιλήψεις του εκφράστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και, όπως όλα τα 
κόμματα, άρχισε να παίζει ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της 
χώρας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν 
σαφέστερες οι διαφορές του με τα άλλα κόμματα. Το γαλλικό κόμμα 
τάχθηκε, όπως και τα άλλα κόμματα, υπέρ του συντάγματος, με 
ζητούμενο κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του συντάγματος τον 
περιορισμό των εξουσιών του βασιλιά. 
Η δυναμική παρουσία του γαλλικού κόμματος, όπως και των άλλων 
δύο, στην πολιτική ζωή της χώρας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
οι τρεις ηγέτες τους διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης κατά το 
1843-1844. Οι ηγέτες αυτοί κατόρθωσαν να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, 
να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους και να 
πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθμίσεις. 

Μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, το γαλλικό κόμμα, 
μολονότι μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα στο νέο 
συνταγματικό καθεστώς, έδειξε συμπτώματα στασιμότητας και δεν 
ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, κάτι που το οδήγησε σε παρακμή, 
όπως άλλωστε συνέβη και με τα άλλα δύο « ξενικά» κόμματα. 

Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια 
κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το ρόλο του βασιλιά, 



υπονομεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισμό. Δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί 
βία και νοθεία για να τρομοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν υπέρ 
του κόμματος του. Το 1846/ 1847 κατείχε πέντε από τα επτά υπουργεία της 
κυβέρνησης του, δεν παρουσιαζόταν όμως σχεδόν καθόλου στο 
Κοινοβούλιο και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής 
εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Μετά το 
θάνατο του Κωλέττη, το 1847, το γαλλικό κόμμα πέρασε σε φάση 
παρακμής, καθώς επικράτησε διαμάχη για τη διαδοχή.  

Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου, όπως το αγγλικό, έτσι και 
το γαλλικό κόμμα έχασαν την εμπιστοσύνη των οπαδών τους, μετά τη 
βίαιη συμπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, 
με το ναυτικό αποκλεισμό της χώρας. Είχε προηγηθεί και η  υπόθεση 
Πατσίφικο, η οποία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των χωρών.  

 
Αγγλικό κόμμα: Ένα από τα τρία «ξενικά» ελληνικά πολιτικά 
κόμματα, που εμφανίστηκαν στην πολιτική ζωή κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821 και διαλύθηκαν περί τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Έπαιξε ενεργό ρόλο στα γεγονότα της Επανάστασης της 3ης 
Σεπτεμβρίου. Μετά την Επανάσταση οι πολιτικές και ιδεολογικές 
αντιλήψεις του εκφράστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και, όπως όλα τα 
κόμματα, άρχισε να παίζει ενεργότερο ρόλο στην πολιτική ζωή της 
χώρας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν 
σαφέστερες οι διαφορές του με τα άλλα κόμματα. Το αγγλικό κόμμα 
τάχθηκε, όπως και τα άλλα κόμματα, υπέρ του συντάγματος, με 
ζητούμενο κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του συντάγματος τον 
περιορισμό των εξουσιών του βασιλιά. 
Η δυναμική παρουσία του αγγλικού κόμματος, όπως και των άλλων 
δύο, στην πολιτική ζωή της χώρας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 
οι τρεις ηγέτες τους διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης κατά το 
1843-1844. Οι ηγέτες αυτοί κατόρθωσαν να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, 
να επιβληθούν στις ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους και να 
πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθμίσεις. 

Μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, το αγγλικό κόμμα, 
μολονότι μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα στο νέο 
συνταγματικό καθεστώς, έδειξε συμπτώματα στασιμότητας και δεν 
ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, κάτι που το οδήγησε σε παρακμή, 
όπως άλλωστε συνέβη και με τα άλλα δύο « ξενικά» κόμματα. 

Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου, το αγγλικό κόμμα, όπως 
και το γαλλικό, έχασαν την εμπιστοσύνη των οπαδών τους, μετά τη βίαιη 
συμπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, με το 
ναυτικό αποκλεισμό της χώρας. Είχε προηγηθεί και η υπόθεση Πατσίφικο, 
η οποία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των χωρών.  
 



Ναυτικός αποκλεισμός (1854-57): Αποκλεισμός της Ελλάδας που 
επέβαλαν η Αγγλία και η Γαλλία κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η βίαιη 
συμπεριφορά της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, στη 
διάρκεια του ναυτικού αποκλεισμού, είχε ως αποτέλεσμα το αγγλικό 
και γαλλικό κόμμα να χάσουν την εμπιστοσύνη των οπαδών τους. Είχε 
προηγηθεί και η  υπόθεση Πατσίφικο, η οποία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις 
των χωρών. Το ρωσικό κόμμα είχε κάποια προσωρινά κέρδη από αυτό. Η 
ήττα όμως της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο συνέβαλε στην 
αποδυνάμωση του κόμματος, το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από την 
πολιτική σκηνή. 
 

Νέα γενιά: Ονομάζεται έτσι η γενιά πολιτικών (και πολιτών) που 
αμφισβήτησε και διαδέχθηκε την παλαιά ηγετική γενιά των ξενικών 
κομμάτων μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, η παρακμή 
των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με την ανάδειξη μιας νέας γενιάς 
ανθρώπων με εντελώς διαφορετική νοοτροπία και καταβολές. Οι ηγετικές 
προσωπικότητες των ξενικών κομμάτων είχαν βιώσει την Επανάσταση και 
η νοοτροπία τους, τα ιδανικά τους, οι απόψεις τους είχαν διαμορφωθεί 
στην προεπαναστατική περίοδο. Για την αμέσως επόμενη γενιά, η 
Επανάσταση ανήκε στην ιστορία. Η γενιά αυτή βίωνε ραγδαίες αλλαγές 
λόγω των συχνών πολιτικών μεταβολών και της οικονομικής και τεχνικής 
ανάπτυξης, που ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθμούς. Η οικονομική και 
κοινωνική μεταβολή είχαν ως συνέπεια την εκ θεμελίων μεταβολή της 
αντίληψης για τη ζωή. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να ζουν όπως οι 
προγονοί τους. Αυξήθηκε ο αστικός πληθυσμός, ο οποίος βρισκόταν πιο 
κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και είχε μεγαλύτερη δυνατότητα 
ενημέρωσης για τις εξελίξεις. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η μείωση των 
αναλφάβητων στον ανδρικό πληθυσμό. Η σχετικά γρήγορη διάδοση της 
παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων 
αυξήθηκαν. Ακόμη και οι ημιμαθείς άρχισαν να επικρίνουν τις 
δυσλειτουργίες του κράτους και την καθυστέρηση σε σχέση με τις χώρες 
της Δύσης, ενώ εντάθηκε η επιθυμία για συμμετοχή στα πολιτικά 
πράγματα. Η νέα γενιά δεν είχε τις εμπειρίες της προηγούμενης 
(τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία, βοήθεια των Δυνάμεων σε 
κρίσιμες στιγμές) και αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που 
κυριαρχούσαν στην προηγούμενη γενιά και από τα κόμματα που τις 
εξέφραζαν.  
Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε 
ότι το συνταγματικό πολίτευμα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το 
εμπόδιζαν η Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον οποίο θεωρούσε πολιτικά 
ατάλαντο. 
Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε φανερή μια συνολική 
δυσαρέσκεια μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού λόγω της οικονομικής 



δυσπραγίας και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος και 
συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι με εκσυγχρονιστικά κατά κύριο 
λόγο αιτήματα.  
 
Αντιπολιτευτικοί Όμιλοι (δεκαετία 1850): Περί τα τέλη της δεκαετίας 
του 1850 έγινε φανερή μια συνολική δυσαρέσκεια μεγάλων τμημάτων του 
πληθυσμού λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της δυσλειτουργίας του 
πολιτικού συστήματος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι με 
εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήματα: ελεύθερες εκλογές, 
φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, 
κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής, ίδρυση αγροτικών τραπεζών, 
απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήματα αυτά εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό με 
την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος.  
 
Επανάσταση του 1862: Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια μεγάλων 
τμημάτων του πληθυσμού λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και 
της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος (για την οποία 
ευθυνόταν και ο ίδιος ο βασιλιάς Όθων) κατέληξε σε επανάσταση, με 
αίτημα την απομάκρυνση του βασιλιά. Στην επανάσταση συμμετείχαν 
κατά κύριο λόγο αξιωματικοί, άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν 
ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής 
παραγωγής και αισθάνονταν κοινωνικά αδικημένοι. Συμμετείχαν ακόμη 
και πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία ζητούσαν 
ευκαιρίες για ενεργότερη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Στις 12 
Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. 
 

Εθνοσυνέλευση του 1862-64: Η Συντακτική Εθνοσυνέλευση του 
1862-64 συγκροτήθηκε μετά την επανάσταση του 1862 και την 
αποχώρηση του Όθωνα από την Ελλάδα, με σκοπό την ψήφιση νέου 
Συντάγματος. Συγκεκριμένα, μετά την «έξωση» του Όθωνα (12 
Οκτωβρίου 1862), οι επαναστάτες προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για 
Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το 
Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν 
προερχόταν από τοπικά ψηφοδέλτια, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις. 
Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι τα «ξενικά» κόμματα είχαν 
χρεοκοπήσει. Μέσα στην εθνοσυνέλευση συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των 
δύο μεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, όπως 
ονομάστηκαν, καθώς και παρατάξεις με μικρότερη απήχηση, το 
Εθνικόν Κομιτάτον και οι Εκλεκτικοί. 

Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας και εμφυλίου πολέμου, η 
Εθνοσυνέλευση του 1862-4 χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια για να 
φτάσει στην ψήφιση συντάγματος. Με το νέο Σύνταγμα του 1864, ως 
πολίτευμα ορίστηκε η βασιλευομένη δημοκρατία. 



 
Πεδινοί: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-4 συγκροτήθηκαν οι 
πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, 
όπως ονομάστηκαν.  
Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόμευε 
τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε 
τη δημιουργία σώματος «πραιτωριανών» για να εξασφαλίσει την 
παραμονή του στην εξουσία. Εμπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν 
πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σ' 
εκείνους που είχαν διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο δημόσιο, και 
φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών 
κοινοβουλευτικής νομιμότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και στους 
μικροκαλλιεργητές. 
 
Ορεινοί: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-4 συγκροτήθηκαν οι 
πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, 
όπως ονομάστηκαν.  
Οι ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες (υπό τον Δ. Γρίβα και τον 
Κ. Κανάρη) με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. 
Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, 
των εμπόρων και των πλοιοκτητών. Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη 
συγκρότηση αυτών των δύο παρατάξεων.  
 
Εθνικόν Κομιτάτον: Μια από τις πολιτικές παρατάξεις με μικρότερη 
απήχηση που σχηματίστηκαν στην Εθνοσυνέλευση του 1862-4. Το 
Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, υποστήριζε την 
ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, 
οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, 
πολιτισμική εξάπλωση στην Οθωμανική αυτοκρατορία.  
 
Εκλεκτικοί: Μια από τις πολιτικές παρατάξεις με μικρότερη 
απήχηση που σχηματίστηκαν στην Εθνοσυνέλευση του 1862-4. Οι 
Εκλεκτικοί ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων 
και αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να 
μεσολαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές 
κυβερνήσεις. 
 
Σύνταγμα του 1864: Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας και 
εμφυλίου πολέμου, η Εθνοσυνέλευση του 1862-4 χρειάστηκε δύο 
ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στην ψήφιση συντάγματος. Ως πολίτευμα 
ορίστηκε η βασιλευομένη δημοκρατία αντί της μέχρι τότε συνταγματικής 
μοναρχίας. Κατοχυρώθηκαν μεταξύ άλλων η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 
η άμεση, μυστική και καθολική (για τον ανδρικό πληθυσμό) ψήφος με 



σφαιρίδια, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η οποία άνοιγε το δρόμο για την 
ελεύθερη συγκρότηση κομμάτων. Τα κόμματα θεωρήθηκαν απαραίτητα 
για την έκφραση της βούλησης της κοινής γνώμης, με το επιχείρημα ότι η 
εναλλακτική λύση είναι οι συνωμοτικοί κύκλοι ή οι βιαιοπραγίες.  
 
Αρχή της δεδηλωμένης: Πολιτική αρχή που εφαρμόστηκε από το 
1875, μετά από πρόταση του Χαριλάου Τρικούπη. Παρά την έντονη 
αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου Α', η Εθνοσυνέλευση του 1862-4 επέβαλε 
την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία. Αυτό που δεν ορίστηκε με σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε 
αυτονόητο, ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης σε βουλευτή του κόμματος που είχε την εμπιστοσύνη της 
πλειοψηφίας της Βουλής. Ο Γεώργιος εκμεταλλεύτηκε αυτήν την 
ασάφεια, για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του, μέχρι την ψήφιση 
της αρχής της δεδηλωμένης το 1875. Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό 
Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε δημόσια ότι μόνη λύση στο 
πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο μεγάλων 
κομμάτων εξουσίας, σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Για να 
καταστεί αυτό δυνατόν, έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης μόνο σε πολιτικό ο οποίος σαφώς είχε τη 
«δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτό θα 
στερούσε από τα κόμματα μειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηματίζουν 
κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε συνένωση με τα μεγάλα και θα είχε ως 
αποτέλεσμα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο βασιλιάς, υπό 
την πίεση της αντιπολίτευσης και του επαναστατικού αναβρασμού του 
λαού, υιοθέτησε τελικά την άποψη του Τρικούπη, η οποία αποτελεί τομή 
στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε μεταβολή του 
πολιτικού τοπίου. 
 
Ταξικά κόμματα: ταξικά κόμματα είναι αυτά που εκπροσωπούν κατά 
κύριο λόγο ή αποκλειστικά τα συμφέροντα μιας κοινωνικής τάξης. 
Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, στο 
τελευταίο τέταρτο του αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα. Στην 
Ελλάδα πολλές κοινωνικοοικονομικές αντιθέσεις αμβλύνονταν μέσω των 
πελατειακών σχέσεων και με τη μεγάλη, συγκριτικά με άλλες χώρες, 
κοινωνική κινητικότητα. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν προσπάθησαν να 
δώσουν ένα τοπικό ή κοινωνικό-ταξικό στίγμα. Παρατηρείται επίσης 
σχετική αυτονομία της πολιτικής ελίτ από την κοινωνία. Όμως, όλα τα 
κόμματα απευθύνονταν ιδιαίτερα στους αγρότες, που αποτελούσαν το 
μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού. 
 



Ομάδα των Ιαπώνων: Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 
(κίνημα στου Στρατιωτικού Συνδέσμου στο Γουδί) ήταν η εμφάνιση 
της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματος υπό 
τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο της κριτικής του 
ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις 
εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε 
το 1908.  
 
Κίνημα στο Γουδί: Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία 
της Ελλάδας γενικότερα, και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. Στις 15 
Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί, το οποίο έγινε από τον 
Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα 
που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, 
την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματα του 
μέσω της Βουλής. Με αφορμή το κίνημα, έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 
μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων της πρωτεύουσας. Οι 
διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και 
υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς 
οικονομικών αιτημάτων. Υπό την πίεση του Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, 
χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση, μεγάλο αριθμό νόμων, που 
επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε 
την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του συντάγματος. Έτσι 
προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή. 
Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας 
επιτύχει τις επιδιώξεις του. 
 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος: Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική 
ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. 
Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί, το οποίο έγινε από 
τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα 
που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, 
την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματα του 
μέσω της Βουλής. Με αφορμή το κίνημα, έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 
μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων της πρωτεύουσας. Οι 
διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και 
υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς 
οικονομικών αιτημάτων. Υπό την πίεση του Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, 
χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση, μεγάλο αριθμό νόμων, που 
επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε 
την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του συντάγματος. Έτσι 
προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή. 



Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας 
επιτύχει τις επιδιώξεις του. 
 
Σύνταγμα του 1911: Ως «Σύνταγμα του 1911» έχει επικρατήσει να 
ονομάζεται η αναθεωρημένη μορφή του Συντάγματος του 1864. 
Όπως είναι γνωστό, ο Ελ. Βενιζέλος, παρά την πίεση των οπαδών 
του, υποστήριξε την αναθεώρηση του υπάρχοντος συντάγματος και 
όχι την ψήφιση νέου. Πολιτειακό ζήτημα δεν έθεσε. Έτσι, μετά την 
επικράτηση του κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 
Νοεμβρίου του 1910, η νέα κυβέρνηση Βενιζέλου προχώρησε στην 
αναθεώρηση του Συντάγματος.  
Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από τη Βουλή 53 τροποποιήσεις 
μη θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος. Δεν έγιναν ριζικές αλλαγές, 
αλλά αντίθετα, ενισχύθηκε η θέση της μοναρχίας και επετράπη στον 
βασιλιά, παρά τη συνταγματική απαγόρευση, να συμμετάσχει στη 
διαδικασία της αναθεώρησης. Οι σπουδαιότερες τροποποιήσεις 
αφορούσαν τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, το ασυμβίβαστο 
μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αφ' ενός και 
βουλευτικού αξιώματος αφ' ετέρου, και τη μονιμότητα των δικαστικών και 
των δημοσίων υπαλλήλων.  
 
Ραλλικό Κόμμα: Ένα από τα πιο αδιάλλακτα αντιβενιζελικά 
κόμματα. Το ραλλικό κόμμα ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμό. 
Ήταν κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε 
κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και όπως το απαιτούσε η μεταρρυθμιστική 
πολιτική των Φιλελευθέρων. Υποστήριζε ότι το Κοινοβούλιο έπρεπε να 
έχει ισχυρή θέση στο πολιτικό σύστημα. Στο πρόσωπο του βασιλιά, όμως, 
έβλεπε το σύμβολο της εθνικής ενότητας που ξεπερνούσε τα σύνορα της 
χώρας. Απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα μεσαία και κατώτερα 
στρώματα των πόλεων καθώς και στους μικροκαλλιεργητές, δεδομένου 
ότι η οικονομική πολιτική των Φιλελευθέρων έδειχνε να ευνοεί, κυρίως, τα 
ανώτερα αστικά στρώματα. Ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής και αύξηση 
των θέσεων εργασίας, ώστε με την οικονομική ανάπτυξη να εξευρεθούν 
χρήματα για εξοπλισμούς, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η πατρωνία 
των κομμάτων. Πάντως, το ραλλικό κόμμα δεν είχε κάποιο συγκροτημένο 
πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη.  
 
Εθνικόν Κόμμα: Ένα από τα πιο αδιάλλακτα αντιβενιζελικά 
κόμματα. Το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη δεν διέφερε από το 
ραλλικό. Όπως και το ραλλικό, ήταν αντίθετο προς τον 
εκσυγχρονισμό. Ήταν κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, 
όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και όπως το 
απαιτούσε η μεταρρυθμιστική πολιτική των Φιλελευθέρων. 



Υποστήριζε ότι το Κοινοβούλιο έπρεπε να έχει ισχυρή θέση στο 
πολιτικό σύστημα. Στο πρόσωπο του βασιλιά, όμως, έβλεπε το 
σύμβολο της εθνικής ενότητας που ξεπερνούσε τα σύνορα της 
χώρας.  Οι εκπρόσωποι του Εθνικού Κόμματος προσπαθούσαν να 
εκμεταλλευτούν τη συμμετοχή του αρχηγού τους στα πολιτικά πράγματα 
μετά το κίνημα του 1909. Υποστήριζαν την «Ανόρθωση», που κατά την 
εκτίμηση τους δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί. 
 
Κόμμα Γ. Θεοτόκη: Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη ήταν πιο μετριοπαθές από 
τα άλλα δύο αντιβενιζελικά κόμματα και ζητούσε να διορθώσει αυτά 
που θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων. Συμφωνούσε με την πάση θυσία 
αύξηση των εξοπλισμών και ζητούσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους 
μικροεισοδηματίες. Από το κίνημα στο Γουδί έως τη συνταγματική κρίση 
του 1915, μεταξύ των αντιβενιζελικών κομμάτων το θεοτοκικό κόμμα είχε 
τη μεγαλύτερη εκλογική βάση, και έτσι αποτέλεσε τον πυρήνα των 
Αντιβενιζελικών. 
 
Κοινωνιολογική Εταιρεία: Αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος 
που ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ειδικότερα, τα αριστερά 
κόμματα αρχικά ήταν ομάδες με σοσιαλιστικές ιδέες, συνήθως ξένες προς 
την κοινωνική βάση στην οποία ήθελαν να απευθυνθούν, και 
αντιμετώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης και κομματικής συσπείρωσης. 
Σοβαρότερη από όλες αυτές τις ομάδες ήταν η Κοινωνιολογική Εταιρεία, 
η οποία ξεκίνησε από μερικούς διανοούμενους ως αριστερός 
μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος, με στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές 
θέσεις και στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα. Επιζητούσε για όλα τα μέλη της 
κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και 
διανομή των αγαθών ανάλογα με τις ανάγκες καθενός, πράγμα που θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί με τη σταδιακή αναμόρφωση της οικονομίας και 
τη συνταγματική μεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να 
οργανωθούν οι εργάτες σε επαγγελματικές ενώσεις και να ιδρύσουν 
κόμμα. Πράγματι, στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό 
Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.  
Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση του 
πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις 
δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι 
οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. Αξίζει, τέλος, 
να αναφερθεί ότι, η σοσιαλδημοκρατική «Κοινωνιολογική Εταιρεία» 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910, 
όταν σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έθεσαν υποψηφιότητα 
σοσιαλιστές υποψήφιοι. 
 
 



Λαϊκό Κόμμα: Η «Κοινωνιολογική Εταιρεία» θεωρούσε ότι για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της έπρεπε να οργανωθούν οι εργάτες σε 
επαγγελματικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόμμα. Πράγματι, στα μέσα του 
1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η 
αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του 
κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. 
 
Σοσιαλιστικό κόμμα (ΣΕΚΕ): Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και οι άθλιες 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργατών οδήγησαν σε έντονη 
πολιτικοποίηση τους, κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Οι 
συνθήκες έδιναν την εντύπωση ότι οι πλούσιοι γίνονταν πλουσιότεροι και 
οι φτωχοί φτωχότεροι. Το 1918, προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου, ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) 
από συνέδριο σοσιαλιστών. Βασικές θέσεις του προγράμματος του ήταν 
δημοκρατία, παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες, αναλογικό 
εκλογικό σύστημα, εθνικοποίηση των μεγάλων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών. Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ζητούσε ειρήνη, χωρίς 
προσάρτηση εδαφών, βασισμένη στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. 
Τα προβλήματα που αφορούσαν διαμφισβητούμενα εδάφη, θα λύνονταν 
με δημοψηφίσματα. 
Το Σ.Ε.Κ.Ε. ήταν το πιο αυστηρά οργανωμένο κόμμα. Έως το 1919 ήταν 
υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σταδιακά απομακρύνθηκε από 
αυτή, υιοθετώντας την αρχή της δικτατορίας του προλεταριάτου. Το 1924 
προσχώρησε στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή και μετονομάστηκε σε 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). 
 
 

 


