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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  

1. Γερουσία : Στο Σύνταγμα του 1844 προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας. Οι 
γερουσιαστές θα διορίζονταν από τον βασιλιά και θα διατηρούσαν το αξίωμα τους 
ισόβια. 
 

2. Ρωσικό κόμμα/ ναπαίοι : 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. 

 

3. Γαλλικό Κόμμα: 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.  

 

4. Πεδινοί :Στην Εθνοσυνέλευση 1862-1864 συγκροτήθηκαν 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. 

 

5. Πραιτωριανοί : πρόκειται για θεσμό που υπήρχε κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και 

ήταν επίλεκτο σώμα στρατού με στόχο την ασφάλεια  του αυτοκράτορα. Το θεσμό 

αυτό αναβίωσε ο Δημήτριος  Βούλγαρης , ηγέτης της παράταξης των Πεδινών  στην 
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Εθνοσυνέλευση του 1862-1864. Δημιούργησε ,λοιπόν, ένα σώμα στρατιωτικών, 

μετά από παρεμβάσεις στο στρατό , με σκοπό να εξασφαλίσει την παραμονή του 

στην εξουσία , υπονομεύοντας τον κοινοβουλευτισμό .  

 
6. Ορεινοί : Στην Εθνοσυνέλευση 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι Ορεινοί που 

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.  

 

7. Εθνικόν Κομιτάτον : Στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκε το Εθνικόν 
Κομιτάτον, υπό τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, που υποστήριζε την ανάπτυξη του 
κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και 
μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία. 

 

8. Εκλεκτικοί : Στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκαν οι Εκλεκτικοί που 
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. 

 

9. Αρχή της δεδηλωμένης : Η αρχή της δεδηλωμένης ψηφίστηκε 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. 

 

10. Κράτος δικαίου : Πρόκειται για έναν από τους στόχους του τρικουπικού 
προγράμματος , που παρουσιάστηκε αρκετά εκσυγχρονιστικό ήδη από το 1875.  
Κράτος δικαίου είναι ένα κράτος στο οποίο η οργάνωση και η λειτουργία όλων των 
θεσμών και των τομέων της κρατικής εξουσίας ρυθμίζονται με κανόνες του θετικού 
δικαίου, δηλαδή με νόμους που το ίδιο το κράτος είχε θεσπίσει. 
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11. Κοινωνική δικαιοσύνη : πρόκειται για αίτημα που πρόβαλλε ο Θεόδωρος 
Δηλιγιάννης , εννοώντας τη μείωση των φόρων και την παροχή ευκαιριών στους 
προστατευόμενούς του για την κατάληψη δημοσίων θέσεων .  

 

12. Ταξικά κόμματα: Είναι τα κόμματα που εκπροσωπούν κατά κύριο λόγο ή 

αποκλειστικά τα συμφέροντα μια κοινωνικής τάξης. Όσον αφορά την 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. 

 

13. Ομάδα Ιαπώνων : Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 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. 
 

14. 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. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. 

 

15. Ανόρθωση : Πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 δεν είχε συγκροτηθεί 
κανένα νέο μεγάλο κόμμα που να υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
προτάθηκαν το 1909/1910. Φορείς των νέων ιδεών υπήρξαν ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι, οι οποίοι είτε κατά μονάς είτε μαζί με άλλους, σε ανεξάρτητα 
ψηφοδέλτια, διεκδικούσαν τις ψήφους των δυσαρεστημένων με τα παλαιά κόμματα 
εκλογέων. Αυτοί οι ανεξάρτητοι πολιτικοί, με το γενικό σύνθημα της «ανόρθωσης», 
ανάλογα με την περιοχή που ήταν υποψήφιοι και τον πληθυσμό στον οποίο 
απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτημάτων των συντεχνιών, 
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όπως εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση του αγροτικού 
ζητήματος, με την παροχή γης στους ακτήμονες. 

 

16. Κόμμα Φιλελευθέρων: Το πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο και μέλη της Εθνοσυνέλευσης στις 22 Αυγούστου 1910. Η πρώτη δημόσια 

εμφάνιση του Βενιζέλου ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1910 με 

μία ομιλία στην πλατεία Συντάγματος, στην οποία έκανε προγραμματικές δηλώσεις, 

με τις οποίες υποστήριξε μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις. Στόχευε σε εκσυγχρονισμό 

του πολιτικού συστήματος, με την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των 

κοινωνικών στρωμάτων. Επρόκειτο για την ίδρυση ενός κόμματος αρχών, , το οποίο 

θα ήταν φορέας των μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά τη δομή του βενιζελικού 

κόμματος , αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό προσωποπαγές. 

 

17. Προσωποπαγές κόμμα: κόμμα που την πολιτική του την καθορίζει κυρίως ο ηγέτης 

του, ο οποίος συνήθως είναι χαρισματικός. Ένα τέτοιο κόμμα προωθεί κατά κύριο 

λόγο τα συμφέροντα των ηγετών του. (ο Βενιζέλος και ο Τρικούπης). 

 

18. Λέσχη Φιλελευθέρων : Το 1912 ιδρύθηκε στην Αθήνα και σε ορισμένες άλλες 
εκλογικές περιφέρειες η Λέσχη των Φιλελευθέρων , ένας σύνδεσμος βενιζελικών 
που άρχισε να αναδιοργανώνει το κόμμα των Φιλελευθέρων. 

 

19. Ραλλικό κόμμα : Το κόμμα του Δημητρίου Ράλλη ανήκε στα 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.  
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20. Εθνικό κόμμα. Το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη δεν διέφερε από το ραλλικό. 
Ανήκε στα αδιάλλακτα αντιβενιζελικά κόμματα. Οι εκπρόσωποι του 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.  
 

21. Θεοτοκικό κόμμα. Το κόμμα τον Γ. Θεοτόκη ήταν πιο μετριοπαθές από τα άλλα 
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. 
 

22. Κοινωνιολογική Εταιρεία : Σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες στις 8 Αυγούστου 1910 
έθεσαν υποψηφιότητα σοσιαλιστές και για πρώτη φορά εμφανίστηκε η 
σοσιαλδημοκρατική «Κοινωνιολογική Εταιρεία». (σελ.89). Ήταν η σοβαρότερη από 
όλες τις αριστερές ομάδες , που 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.  

 

23. Λαϊκό κόμμα : 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. 

 

24. Εθνικός Διχασμός: Η διαμάχη μεταξύ Βενιζέλου και βασιλιά Κωνσταντίνου για τη 

στάση που θα κρατούσε η Ελλάδα στα πλαίσια του Α' Παγκοσμίου πολέμου 1914-

1918. Ο Βενιζέλος επιθυμούσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Αντάντ, ενώ ο 

γερμανόφιλος Κωνσταντίνος ήθελε ουδετερότητα. Ο Εθνικός Διχασμός οξύνθηκε τη 



 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 
 

διετία 1915-1917 και χώρισε την Ελλάδα σε δύο κράτη και τους Έλληνες σε δύο 

παρατάξεις. 

 

25. Εθνική Άμυνα : πρόκειται για την κυβέρνηση που δημιούργησε ο Ε.Βενιζέλος στη 
Θεσσαλονίκη στις 26 Σεπτεμβρίου 1916 , κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. 
Αποτελούνταν κυρίως από  στρατιωτικούς, που προάσπιζαν την πολιτική του 
Βενιζέλου .  
 

26. Συνθήκη των Σεβρών : (Τον Ιούλιο / 10 Αυγούστου του 1920 υπογράφηκε η 

Συνθήκη των Σεβρών, που μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα 

βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια. Ύστερα από την 

περίοδο αυτή θα μπορούσαν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την 

προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα.)Η Συνθήκη των Σεβρών αποτέλεσε τη 

μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική 

του Βενιζέλου. Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται με 

την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε 

Θαλασσών». Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή 

πραγματικότητα.  

 
27. 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 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 μετονομάστηκε σε 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.), μετά την προσχώρησή του στην Τρίτη 
Κομμουνιστική Διεθνή. 

 


