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Οι επεμβάσεις των ξένων Δυνάμεων στη πολιτική ζωή της χώρας 
κατά την περίοδο ανάμεσα στα δύο συντάγματα  

Οι αναδειχθείσες από το 1844 ως το 1862 επτά Βουλές αποτέλεσαν 
«προϊόν» βίας, τεχνασμάτων και νοθείας.  

Χαρακτηριστικές υπήρξαν οι καταγγελίες του Μιχ. Σχινά στη Βουλή σε 
βάρος της γαλλόφιλης (και υποστηριζόμενης από τον Όθωνα) κυβέρνησης 
Κωλέττη, την επομένη της διεξαγωγής των εκλογών το 1847: «Μέσα διπλά, 
τριπλά, τετραπλά, παραπείσεων, απειλών, υποσχέσεων ετίθεντο εν χρήσει ίνα 
συλλέξωσι την διεσπαρμένην και απολωλώσαν πλειοψηφίαν· συγχρόνως δε 
και πλοία ξένης σημαίας εστέλλοντο όπως συλλέξωσι τους υπουργικούς 
βουλευτάς. Ενώ δε τοιαύτη υπήρξεν η διαγωγή της γαλλικής διπλωματίας, τις 
δεν γινώσκει ότι ο πρέσβυς, οι πράκτορες, ο πρόξενος της Γαλλίας 
λαμβάνουσι μέρος εις την εσωτερικήν ημών διοίκησιν και συντάσσουσι 
πολλάκις και αυτά τα δημόσια έγγραφα; Τις δύναται ν’ αρνηθή τον περίπλουν 
των γαλλικών πλοίων προς συνάθροισιν των υπουργικών βουλευτών; Και η 
Κυβέρνησις, η έχουσα ξενικής υποστηρίξεως χρείαν, δεν είναι εθνική, ουδέ 
της θελήσεως του λαού παραγόμενον. Πως δε ετόλμησεν ο υπουργός των 
ΟΙκονομικών να ομολογήση ότι η Γαλλικη Κυβέρνηση συμπράττει δια να 
στερεώση την τάξιν, ενώ εξ’ εναντίας απανταχού αντί της τάξεως θεμελιούται 
η αταξία, η αδικία, η παρανομία; Ελληνικόν δε αίμα χύνεται αδίκως εις 
Λακωνίαν, εις Μεσσηνίαν, Άμφισσαν».  

Η πολιτική ολιγαρχία που κατείχε την εξουσία στην περίοδο αυτή 
άσκησε την πολιτική της αυτόνομα χωρίς καμιά σχεδόν εκσυγχρονιστική 
διάθεση. Οι μέθοδοι που ακολούθησε για να διατηρήσει την εξουσία δεν 
διέφεραν ουσιαστικά από τις αντίστοιχες του Όθωνα, ενώ τα πολιτικά 
κόμματα της εποχής είχαν μεταβληθεί σε πολιτικά «καπετανάτα». Κάτω από 
τις συνθήκες αυτές, «το περιζήτητον Σύνταγμα κατέστη όργανον 
κυβερνητικής επικρατή-σεως ταύτης ή εκείνης της πολιτικής ομαδος, ήτις 
ετιτλοφορείτο συνήθως με ξένον όνομα, γαλλικόν κόμμα, αγγλικόν, ρωσικόν· 
ουδέποτε εθνικόν. Οι άνδρες της Επανάστασεως, οι υπηρετήσαντες την 
πατρίδα μετά τοσαύτης αφοσιώσεως και πίστεως κατά τον μέγαν αγώνα, 
μετεβλήθησαν εις χυδαίους πολιτικούς κομματάρχας και εκμεταλλευτάς 
κατά την συνταγματικήν ταύτην περίοδον της βασιλείας του Όθωνος. Το 
ενδιαφέρον αυτών περιωρίζετο ήδη εις την επικράτησιν κομματικών και 
επαρχιακών ή προσωπικών συμφερόντων» [...] 

Ωστόσο, το πλέγμα της εξάρτησης (από «οιανδήποτε κραταιάν 
Δύναμιν»), που διείπε τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και το στέμμα, θα 
σφραγίσει ολόκληρη την οθωνική περίοδο.  
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