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                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
         Μέσα σ ’αυτή την ερευνητική προσπάθεια µπορεί να βρει κανείς τις 
αιτίες ,τις πολιτικές σκοπιµότητες ,τα πρόσωπα ,το γενικότερο εκλογικό 
πλαίσιο ,τα εκλογικά συστήµατα  και φυσικά τα εκλογικά αποτελέσµατα 
των 16 βουλευτικών εκλογικών αναµετρήσεων που διεξήχθησαν στην 
Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο 1900-1940 . 
 
 
 
 
 
 
 

                            SUMMARY  
 
 
In this investigation everyone can find the reasons ,the political expediencies 
,the politicians ,the general voting ambiences ,the voting systems and of 
cource the election results from the 16 elective contests that took place in 
Greece at the period 1900-1940 .             
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                                                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
                                                           
           Οι εκλογές είναι ένα θέµα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει 
πολλούς νοµικούς και πολλά έχουν γραφτεί σχετικά µε αυτό .Ο 
σηµαντικότερος λόγος αυτού του ενδιαφέροντος είναι ότι οι εκλογές µαζί µε 
το δηµοψήφισµα είναι στην εποχή µας οι δύο κυρίαρχες µορφές έκφρασης 
της λαϊκής απόφασης .Oι εκλογές είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα ,όπως υπάρχει στις µέρες µας .Οι εκλογές είναι 
αυτές που καθορίζουν τη πολιτική ηγεσία και  το πολιτικό παιχνίδι αφού 
µέσω αυτών προκύπτουν κάθε φορά οι αντιπρόσωποι του λαού και µέσω 
της βουλής η κυβέρνηση της χώρας .Ακόµη  η άµεση σύνδεση του τρόπου 
διεξαγωγής των εκλογών και του πολιτεύµατος µας λύνει κάθε απορία 
σχετική µε το γιατί οι εκλογές πάντα προβληµατίζουν και είναι επίκαιρο 
θέµα .Την σπουδαιότητα των εκλογών αποδεικνύει και η συχνή µεταβολή 
του εκλογικού συστήµατος γι ’αυτό και σχεδόν µετά τις εκλογές αρχίζει 
πάλι η συζήτηση για το εκλογικό σύστηµα των επόµενων εκλογών.    
                     
           Το βασικό θέµα αυτής της εργασίας είναι οι εκλογές που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό πλαίσιο 1900 έως 1940 στην Ελλάδα 
.Ακριβέστερα η όλη  προσπάθεια αποβλέπει στην ιστορική προσέγγιση του 
θέµατος των εκλογών .Η σωστή αντιµετώπιση του σκοπού αυτού επιβάλει 
να στέψουµε την προσοχή µας στους λόγους που κάθε φορά οδήγησαν στην 
κάλπη,στα πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διεκπεραίωση των 
εκλογών ,στα αποτελέσµατα και φυσικά στον εκλογικό νόµο κάθε 
αναµέτρησης. 
 
           Πριν προχωρήσουµε στην διεξοδική ανάλυση του θέµατος θα ήταν 
χρήσιµο να αναφέρουµε τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν από 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το 1900 και συνδέονται άµεσα µε το 
σκοπό αυτής της εργασίας και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της .Τα 
πολιτικά κόµµατα εµφανίζονται στην Ελλάδα κατά τo 1824  και είναι 
φανερή η  επίδραση που άσκησαν οι µεγάλες δυνάµεις της εποχής τόσο 
στην διαδικασία δηµιουργίας τους και στους στόχους τους όσο και στην 
ονοµασία τους .Το 1844 έχουµε το πρώτο  Σύνταγµα του ελληνικού κράτους 
µέσω του οποίου ιδρύεται και λειτουργεί το πρώτο κοινοβούλιο και η 
Γερουσία .Καθώς οι εκλογές είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την ανάδειξη  
κυβέρνησης µετά το 1900, σταθµό στην ιστορία της διαδικασίας αυτής 
αποτελεί η καθιέρωση της αρχής της δεδηλωµένης το 1875 ως µη ρητά 
διατυπωµένος συνταγµατικός κανόνας.
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                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
 
                                                               
           Σηµαντικές έννοιες που πρέπει να διευκρινιστούν  για την κατανόηση 
τού θέµατος σχετικά µε τις εκλογές είναι το εκλογικό σύστηµα και ο τρόπος 
διεξαγωγής τής ψηφοφορίας κατά τής εκλογές .Το εκλογικό σύστηµα είναι η 
σπουδαιότερη όψη του ουσιαστικού νόµου που ,τουλάχιστον στην Ελλάδα 
,δεν καθορίζεται και δεν περιλαµβάνεται στο Σύνταγµα .Με τον όρο 
εκλογικό σύστηµα εννοούµε τον τρόπο µε τον οποίο οι ψήφοι των εκλογέων 
προς τους ανεξάρτητους υποψήφιους βουλευτές αρχικά και αργότερα προς 
τα κόµµατα µετατρέπονται σε έδρες στο κοινοβούλιο .Για τον όρο αυτό 
αναφέρει σχετικά ο Douglas W. Rae: 
          Εκλογικός νόµος είναι εκείνος που ρυθµίζει την διαδικασία µε την οποία οι 
εκλογικές προτιµήσεις µετατρέπονται σε ψήφους και µε την οποία αυτές οι ψήφοι 
κατανέµουν την εξουσία-και κατ' εξοχήν τις κοινοβουλευτικές έδρες-µεταξύ των 
αντίπαλων πολιτικών κοµµάτων.1 
 
 
           Οι τρόποι ψηφοφορίας που επικράτησαν στην Ελλάδα την χρονική 
περίοδο που µας ενδιαφέρει (1900 έως 1940) είναι δύο .Με τον εκλογικό 
νόµο της2 18 Μαρτίου του 1844 εισάγετε η ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια 
.Σύµφωνα µε αυτή ο ψηφοφόρος γράφει µόνος ,ή µέσω κάποιου προσώπου 
στο οποίο είχε εµπιστοσύνη ,ισάριθµα ονόµατα βουλευτών .Ο τρόπος αυτός 
γρήγορα αµφισβητήθηκε διότι κατά την εφαρµογή του καταργούνταν η αρχή 
της µυστικότητα ,που διέπει της εκλογές ,δεδοµένου του αναλφαβητισµού 
των περισσοτέρων ψηφοφόρων .Έτσι µε το Σύνταγµα του 1864 στο άρθρο 
66 κάνει την εµφάνιση της η ψηφοφορία µε σφαιρίδια .Η ψηφοφορία µε 
σφαιρίδιο όριζε ότι κάθε υποψήφιος βουλευτής είχε µια κάλπη σε κάθε 
εκλογικό τµήµα της εκλογικής του περιφέρειας .Η κάλπη ήταν χωρισµένη σε 
δυο τµήµατα ,στα οποία αναγράφονταν ΝΑΙ και ΟΧΙ και η προτίµηση σε 
ένα από αυτά σήµαινε ανάλογα ψήφιση ή καταψήφιση του υποψηφίου, και 
από ειδικά υλικά κατασκευασµένη ώστε να µην διακρίνεται που ρίχνει το 
σφαιρίδιο ο κάθε υποψήφιος .Ο τρόπος αυτός επικράτησε ως το 19263 οπότε 
µε νόµο ίσχυσε ξανά η ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια . 
 
 

                                                           
1 Douglaw W.Rae,The political Consequences of  Electoral Laws,Νιού Χάβεν,Yale university Press,2η  

έκδ.,1971,σελ 14  
2 Το Σύνταγµα του 1844 δεν όριζε κάτι σχετικό αλλά ανέθετε στον κοινό νοµοθέτη να ρυθµίσει το ζήτηµα. 
3 Άρθρο 64 νόµος 3363 
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1902 
 
 
    
ΛΟΓΟΙ:     Ο 20ος  αιώνας ξεκίνησε στην Ελλάδα υπό την πρωθυπουργία 
του Γεώργιου Θεοτόκη .Εξαιτίας των  Ευαγγελιακών4 η κυβέρνηση αυτή 
έπεσε και αναδείχθηκε κατά ανορθόδοξο5 τρόπο κυβέρνηση µε 
πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Ζαΐµη .Η κυβέρνηση αυτή όµως είχε να 
αντιµετωπίσει µια σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση ,η οποία µε 
αρχηγό τον ∆ηλιγιάννη προσπαθούσε να εµποδίσει τις εργασίες της βουλής 
και κατά επέκταση της κυβέρνησης µε στόχο την διεξαγωγή εκλογών 
.Γρήγορα οι δυσκολίες για τον Ζαΐµη αυξήθηκαν καθώς τώρα είχε να 
αντιµετωπίσει και την δυσαρέσκεια από την πλευρά µερικών αυλικών αλλά 
και την απαίτηση µερικών βουλευτών του κόµµατος του Θεοτόκη να τους 
δοθούν εξυπηρετήσεις  που όµως οι ζαϊµικοί ήθελαν να κρατήσουν για τον 
εαυτό τους µε σκοπό να κερδίσουν οπαδούς ,µια και ήταν φανερό ότι οι 
εκλογές δεν θα αργούσαν .Αποτέλεσµα όλης αυτής της πολεµικής ήταν να 
οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες µετά από ένα χρόνο αφότου ανέλαβε τα ηνία 
του κράτους ο Ζαΐµης.  
 
                                                                 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:    O βασιλιάς προκήρυξε τις εκλογές  για τις 
17 Νοεµβρίου µετά από πρόταση της κυβέρνησης για την διάλυση της 
Βουλής .Ήταν γεγονός ότι το πολιτικό παιχνίδι θα παιζόταν σε διαφορετικό 
πλαίσιο από εκείνο του δικοµµατισµού που είχε διαµορφωθεί την εποχή του 
Τρικούπη .Η ύπαρξη του τρίτου κόµµατος του Ζαΐµη παρεµπόδιζε την 
ανάδειξη κυβέρνησης πλειοψηφίας από την βουλή µε αποτέλεσµα οι 
υποψήφιοί βουλευτές να είναι πρόθυµοι  να συνεργαστούν και να 
διαµορφώσουν συνασπισµούς µε υποψηφίους των αντίπαλων κοµµάτων 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο βασικός στόχος της εκλογής τους .Με 
άλλα λόγια επανεµφανίστηκε µερικώς το φαινόµενο των ανεξάρτητων 
υποψηφίων βουλευτών . Ήταν αναµενόµενο ωστόσο ότι η καινούργια 
κυβέρνηση θα διαµορφώνονταν είτε από το κόµµα του Θεοτόκη είτε από 
αυτό του ∆ηλιγιάννη ,µιά και οι ζαϊµικοί  είχαν συντριβεί εξαιτίας της 
αδύναµης και προβληµατικής ύπαρξης τους στην εξουσία  επί ένα έτος .   
                                                           
4 Αιµατηρές ταραχές που πραγµατοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα µε αφορµή την µετάφραση των 
Ευαγγελίων στην δηµοτική .Η βασίλισσα Όλγα είχε σκεφτεί ότι η µετάφραση  των Ευαγγελίων έπρεπε να 
πραγµατοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση τους από το λαό µε απώτερο σκοπό την τόνωση του 
θρησκευτικού αισθήµατος των Ελλήνων. 
5 Η ανάδειξη αυτής της κυβέρνησης ήταν συνταγµατικά ανορθόδοξη διότι η διερευνητική εντολή ,µετά την 
παύση της κυβέρνησης πλειοψηφίας ,δόθηκε στο τρίτο σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα(Ζαΐµης 14 
βουλευτές) και όχι  στον ∆ηλιγιάννη (49 βουλευτές).  
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ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:   Το 1891 ο ∆ηλιγιάννης είχε καταργήσει την 
<<ευρεία>> εκλογική νοµαρχιακή περιφέρεια και επανέφερε την 
<<στενή>> επαρχιακή περιφέρεια .Έτσι οι εκλογικές περιφέρειες και ο 
εκλογικός νόµος παρέµεναν σταθερές  από το 1891 και οι µόνες αλλαγές 
γίνονταν στον αριθµό τον εδρών εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού των 
δηµοτών όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα των απογραφών .Έτσι το 
1902 αναµένεται να εκλεγούν 234 βουλευτές από 71 περιφέρεις σε αντίθεση 
µε τους 207 βουλευτές που εκλέχθηκαν το 1895 αλλά που και πάλι 
κατανέµονταν σε 71 περιφέρειες .Κάθε υποψήφιος βουλευτής 
αναδεικνύονταν ανάλογα εάν ψηφίζονταν στις επαρχίες τουλάχιστον  από 
12.000 δηµότες  και στις προνοµιούχες περιφέρειες από 3.000 δηµότες .                                  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Η εκλογική αναµέτρηση τελείωσε χωρίς κανένα 
κόµµα να είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής όπως άλλωστε  ήταν 
αναµενόµενο από την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση .Τα αποτελέσµατα 
ήταν συγκεχυµένα καθώς δεν ήταν βέβαιο ποιο κόµµα θα υποστήριζαν 
αυτοί που εξελέγησαν .Συγκεκριµένα οι δηλιγιαννικοί  απέσπασαν 102 
έδρες .Τον ίδιο αριθµό εδρών κέρδισαν όµως και θεοτοκικοί µαζί µε τους 
συµµάχους τους . Ακόµη εκλέχθηκαν βουλευτές 19 ζαϊµικοί  και 11 
ραλλικοί .Την περίσταση ήρθε να δυσκολέψει ακόµα περισσότερο η 
παραίτηση της προεκλογικής κυβέρνησης την αµέσως επόµενη µετά τις 
εκλογές ηµέρα .Η παραίτηση αυτή αποτελεί αναµφισβήτητα ανταπόδοση 
του Ζαΐµη στον αυλικό κύκλο για την δυσαρέσκεια που είχε δείξει 
πρόσφατα στο πρόσωπο του .Ο βασιλιάς ήταν σε πολύ δύσκολη θέση καθώς 
δεν υπήρχε δεδηλωµένη πλειοψηφία και δεν ήταν σίγουρο ποιοι βουλευτές 
θα υποστήριζαν ποιο κόµµα .Στην περίπτωση που ο Γεώργιος έδινε 
διερευνητική εντολή σε ένα από τους αρχηγούς των δύο µεγάλων κοµµάτων 
αυτόµατα προέτρεπε τους ανεξάρτητους βουλευτές να ταχθούν µε το µέρος 
της κοινοβουλευτικής οµάδας που αυτός είχε επιλέξει .Η προτίµηση του 
ήταν να  δοθεί εντολή στον Θεοτόκη όµως µια τέτοια κίνηση του θα 
σήµαινε την απροκάλυπτη δυσµενή στάση του προς το πρόσωπο του 
∆ηλιγιάννη και επόµενο ήταν να προκαλέσει αντιδράσεις .Οι προσπάθειες 
του να σχηµατιστεί υπηρεσιακή ή στρατιωτική6 κυβέρνηση απέτυχαν .Έτσι 

                                                           
6 Ο βασιλιάς προκειµένου να απαλλαγεί από την δύσκολη επιλογή ανάµεσα στον  Θεοτόκη και στον 
∆ηλιγιάννη στράφηκε προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και του ζήτησε να σχηµατίσει κυβέρνηση  .Ο 
τελευταίος αρνήθηκε  επικαλούµενος απειρία . Αυτό οδήγησε τον Γεώργιο στην ιδέα σχηµατισµού 
στρατιωτικής κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον υπασπιστή του Ι .Παπαδιαµαντόπουλο .Τελικά ούτε αυτή 
η σκέψη καρποφόρησε εξαιτίας των Σανιδικών .  
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λοιπόν και µετά τα  Σανιδικά7  ο ∆ηλιγιάννης ήταν αυτός που ανέλαβε την 
πρωθυπουργία στις 24 Νοεµβρίου του 1902 . 

                                                           
7 Σανιδικά:ταραχές που ξέσπασαν στην Αθήνα από οπαδούς του κόµµατος του ∆ηλιγιάννη και που 
σίγουρα υποκινήθηκαν από τον ίδιο µέσω της µεθόδου της οχλαγωγίας µε απώτερο σκοπό την απόσπαση 
της πρωθυπουργίας .    
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           ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1905 
 
 
ΛΟΓΟΙ:     H κοινοβουλευτική περίοδος από το 1902 έως το 1904 
χαρακτηρίζεται από ανωµαλίες και κυβερνητική αστάθεια .Τα δύο µεγάλα 
κόµµατα είχαν περίπου την ίδια κοινοβουλευτική δύναµη µε αποτέλεσµα οι 
ζαϊµικοί να καταστούν οι ρυθµιστές της κατάστασης .Αυτό σηµαίνει πως οι 
βουλευτές του τρίτου κόµµατος αποκτούν δύναµη και εάν δεν 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους µετατοπίζουν την πλειοψηφία .Μέσα σ 
’αυτά τα δύο χρόνια αλλάζουν κυβερνήσεις 5 φόρες .Η κοινοβουλευτική 
περίοδος ξεκίνησε µε την πρωθυπουργία του ∆ηλιγιάννη ,όπως άλλωστε 
προαναφέρθηκε .Μετά την αποµάκρυνση της στήριξης των ζαϊµικών και την 
φυγή κάποιων απογοητευµένων βουλευτών του κόµµατος ,η κυβέρνηση 
έπεσε και διαδοχικά ανέλαβε καθήκοντα το θεοτόκιο κόµµα .Όµως µόλις 
δύο βδοµάδες µετά την ανάδειξή της και αυτή η κυβέρνηση πέφτει εξαιτίας 
κάποιων αναταραχών που πραγµατοποιήθηκαν στην Ηλεία µε αφορµή την 
σταφιδική κρίση που είχε ξεσπάσει .Τα ηνία του κράτους ανέλαβε στην 
συνέχεια ο ∆ .Ράλλης µε την υποστήριξη του δηλιγιαννικού κόµµατος 
.Ύστερα όµως από κάποιες αποτυχηµένες ενέργειες παραιτήθηκε στις 6 
∆εκεµβρίου του 1903 . Τότε ο Θεοτόκης σχηµάτισε πάλι κυβέρνηση αφού 
στάθηκε στο πλευρό του ο Ζαΐµης .Λίγο καιρό αργότερα οι ζαϊµικοί 
αντέδρασαν µε κάποιες κυβερνητικές προτάσεις του Θεοτόκη και τάχθηκαν 
στο πλευρό της αντιπολίτευσης .Η τελευταία αναδείχθηκε ξανά κυβέρνηση 
στις 17 ∆εκεµβρίου µε  πρωθυπουργό τον ∆ηλιγιάννη .Η βουλή διαλύθηκε 5 
µέρες αργότερα και ο βασιλιάς προκήρυξε εκλογές για τις 20 Φεβρουαρίου 
του 1905 .Η αστάθεια στην πολιτική κατάσταση των 1902-1904 σίγουρα 
δικαιολογεί την προκήρυξη εκλογών και αντικατοπτρίζει   την γενικότερη 
αδιέξοδο στην οποία είχε οδηγηθεί η χώρα . 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:   Οι εκλογές αυτές διεκπεραιώθηκαν µε 
ιδιαίτερη τάξη και χωρίς πολιτικές παρεµβολές . Ο ∆ηλιγιάννης για πρώτη 
φορά ανέλαβε την διάλυση της βουλής και την ευθύνη διεξαγωγής των 
εκλογών .Κοινό χαρακτηριστικό της προεκλογικής εκστρατείας των δύο 
µεγάλων κοµµάτων ήταν η αντιπαλότητα προς τους ζαϊµικούς οι οποίοι 
κατέστησαν ρυθµιστές της πολιτικής καταστάσεως και συνέβαλαν 
αποφασιστικά στις διαδοχικές κρίσεις και αλλαγές .Η τάση αντιµαχίας προς 
το τρίτο κόµµα βρήκε εύκολα έδαφος  µια και από το 1881 ο δικοµµατισµός 
ως αρχή για την επίτευξη κυβερνητικής σταθερότητας θεωρούνταν το ίδιο 
ισχυρή µε την αρχή της δεδηλωµένης . 
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ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:   Το Μάρτιο του 1904 η κυβέρνηση του Γ . 
Θεοτόκη άλλαξε τον αριθµό των εκλογικών περιφερειών .Συγκεκριµένα µε 
ειδικό νόµο(ΓΑ΄ της 11ης  Μαρτίου 1904)απέσπασε το δήµο Πειραιώς από 
την υπόλοιπη επαρχία Αττικής και τον µετέτρεψε σε ξεχωριστή επαρχία .Η 
ενέργεια αυτή είχε σίγουρα πολιτική σκοπιµότητα .Ο δήµος Πειραιώς ήταν 
ο µοναδικός δήµος της Αττικής στον οποίο οι δηµότες ψήφιζαν συντριπτικά 
το θεοτοκικό κόµµα ,η προτίµηση αυτή όµως χάνονταν στο σύνολο της 
επαρχίας µε αποτέλεσµα οι 13 έδρες της Αττικής στις εκλογές του 1902 
κατέχονται από τους  αντιπάλους .Με το νέο όµως µέτρο οι θεοτοκικοί 
εξασφάλιζαν 3 (30 περίπου έδρες και οι αντίπαλοι θα µπορούσαν να 
κατέχουν τις υπόλοιπες έδρες ,τις οποίες έτσι κι αλλιώς οι θεοτοκικοί δεν  
κέρδισαν .Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ∆ηλιγιάννης αποδέχτηκε 
µε ευχαρίστηση το µέτρο αυτό ,έχοντας σίγουρα την δική του σκοπιµότητα .  
 
  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Ο ∆ηλιγιάννης αναδείχθηκε νικητής των εκλογών 
µε 142 έδρες .Άλλωστε επιθυµούσε πολύ αυτή την πρωτιά για να 
επικρατήσει στην εξουσία άµεσα από τον λαό και για να κατέχει την 
απόλυτη πλειοψηφία .Ο Θεοτόκης κατείχε 60 έδρες και ο Ζαΐµης µόλις 13 . 
Εκλέχθηκαν επίσης ανεξάρτητοι βουλευτές (20 περίπου) .Ανάµεσα σ 
’αυτούς περιλαµβάνονταν ο Σ . ∆ραγούµης και ο ∆ . Ράλλης8 
,προσωπικότητες που θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της 
χώρας . 
   
                 

                                                           
8 Ο µόνος βουλευτής που εκλέχθηκε από το «Νεοελληνικό κόµµα» 
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                     ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1906 
 
ΛΟΓΟΙ:     Στις 31 Μαΐου του 1905 ο Θ . ∆ηλιγιάννης δολοφονείται .Για να 
αποφευχθούν οι εκλογές σχηµατίζεται συµµαχική κυβέρνηση µε 
πρωθυπουργό τον ∆ηµ . Ράλλη και την υποστήριξη των µαυροµιχαλικών .9Η 
κυβέρνηση αυτή δεν επιβίωσε ωστόσο πάνω από 56 µήνες οπότε και 
παραιτήθηκε .Με το τέλος της συµµαχικής αυτής κυβέρνησης έγινε φανερό 
ότι το δηλιγιαννικό κόµµα είχε χάσει την ενότητα και την συγκρότησή του 
.Αναµενόµενο ήταν λοιπόν η κοινοβουλευτική αυτή οµάδά πλέον να µη 
µπορούσε να καρποφορήσει σταθερή κυβέρνηση .Έτσι ανέλαβε την 
πρωθυπουργία ο αρχηγός του κόµµατος της αντιπολίτευσης Γ . Θεοτόκης .Η 
ανάδειξη της όµως στηρίζονταν σε ψήφο ανοχής από την πλευρά των 
δηλιγιαννικών και χαρακτηρίζονταν από νοθεία .Η όλη λοιπόν κατάσταση 
οδήγησε στην διάλυση της βουλής στις 30 Ιανουαρίου 1906 και στην 
προκήρυξη εκλογών για τις 20 Μαρτίου του ίδιου έτους .  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:   Ο ∆ηλιγιάννης κατά την περίοδο αυτής της 
πρωθυπουργίας έκανε κάποιες αλλαγές στον εκλογικό νόµο .Συγκεκριµένα 
µε νοµοσχέδιο περιόρισε τον αριθµό των βουλευτών στην βουλή .Αυτό το 
πραγµατοποίησε αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ψήφων που απαιτούνταν για 
την εκλογή βουλευτών στις επαρχίες από 12.000 σε 16.000 και στις 
προνοµιούχες περιφέρειες από 3.000 σε 5.000 .Το ίδιο νοµοσχέδιο καταργεί 
την ξεχωριστή περιφέρεια του Πειραιά ,η οποία σχηµατίστηκε από τον 
Θεοτόκη κατά την πρωθυπουργία του το 1904 .Έτσι  αναµένεται να 
εκλεγούν συνολικά 177 βουλευτές σε 71 περιφέρειες , αριθµός ίσος µε 
αυτόν των εκλογών του 1902 .  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Τις εκλογές κέρδισε θριαµβευτικά  το θεοτοκικό 
κόµµα  καταλαµβάνοντας 110 έδρες σε σύνολο 177 εδρών .∆εύτερο 
αναδείχτηκε το κόµµα του Ράλλη µε 30 βουλευτές .Το δηλιγιαννικό κόµµα 
µε αρχηγό τον Κ . Μαυροµιχάλη πήρε 13 έδρες ,το ζαϊµικό 8 έδρες και το « 
Προοδευτικό » µε αρχηγό τον Κ . Καραπάνο µόλις 2 έδρες .Στο 
κοινοβουλευτικό σώµα εκλέχθηκαν επίσης και ανεξάρτητοι που κατέλαβαν 
συνολικά 13 έδρες .Κάποιοι από αυτούς (6 σε αριθµό) θέλησαν στην 
συνέχεια να συγκροτήσουν κόµµα10 µε αρχηγό τον Σ . ∆ραγούµη .                     

                                                           
9 Ο Κ . Μαυροµιχάλης ήταν ο επικρατέστερος για την θέση του αρχηγού του δηλιγιαννικού κόµµατος µετά 
την δολοφονία του Θ . ∆ηλιγιάννη .Ανακατατάξεις όµως που συνέβησαν στην βουλή είχαν σαν 
αποτέλεσµα την συνεργασία του Ράλλη και του προαναφερθέντος για τον σχηµατισµό βιώσιµης 
κυβέρνησης . 
10 Ο ∆ . Γούναρης ,ο Π . Πρωτοπαπαδάκης ,ο Ε . Ρέπουλης ,ο Χ . Βοζίκης ,ο Α . Αλεξανδρής και ο Σ . 
∆ραγούµης αποτέλεσαν ένα κοινοβουλευτικό µόρφωµα .Η οµάδα αυτή  βουλευτών έµεινε στην ιστορία ως 
«Ιάπωνες» εξαιτίας της µαχητικότητας και της εργατικότητας που έδειξαν τα µέλη της  κατά την 
κοινοβουλευτική περίοδο .Η οµάδα αυτή σχηµατίστηκε το 1906 αλλά αποδυναµώθηκε το 1908 . 
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                  ΕΚΛΟΓΕΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1910 
 
ΛΟΓΟΙ:      Ο Γ . Θεοτόκης µετά από κυβερνητική πορεία 3 ,5 χρόνων ,η 
οποία αποτέλεσε και την µακροβιότερη της τελευταίας εικοσαετίας (από το 
1890 ως το 1910) , παραιτήθηκε δύο φορές διαδοχικά στις 7 Ιουνίου και στις 
4 Ιουλίου του 1909 .Ο λόγος αυτής της κατάληξης ήταν η γενικότερη 
δυσαρέσκεια που επικρατούσε στην χώρα και η συνολική καµπή που είχε 
παρατηρηθεί στην οικονοµία .Η βουλή ωστόσο δεν διαλύθηκε αλλά 
ανέλαβε11 τα ηνία του κράτους η αντιπολίτευση µε αρχηγό τον ∆ . Ράλλη 
.Στις 15 Αυγούστου του 1909 συνέβη στην πρωτεύουσα ένα γεγονός που 
αποτελεί σταθµό για την ελληνική ιστορία : το Στρατιωτικό κίνηµα .Το 
κίνηµα αυτό υποκινήθηκε από το Στρατιωτικό σύνδεσµο12 και είχε 
µεταρρυθµιστικά αιτήµατα σε οικονοµικό , πολιτικό , κοινωνικό και 
στρατιωτικό επίπεδο .Ο ∆ . Ράλλης παραιτήθηκε λόγω της αδυναµίας του να 
συνεννοηθεί µε τους κινηµατίες .Την κυβέρνηση ανέλαβε ο Κ . 
Μαυροµιχάλης επίσηµος διάδοχος του Θ . ∆ηλιγιάννη .Ξεκίνησε µια 
προσπάθεια ικανοποίησης των αιτηµάτων του Στρατιωτικού Συνδέσµου 
ωστόσο ο τελευταίος απογοητεύτηκε δεδοµένου της αδυναµίας του να βρει 
ικανό εκφραστή των αναγεννητικών σκοπών του ανάµεσα στους αρχηγούς 
των παλαιών κοµµάτων .Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον Σύνδεσµο στην 
επιλογή του Κρητικού πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου .Η προτίµηση αυτή 
δεν ήταν τυχαία δεδοµένου ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν µια 
διακεκριµένη προσωπικότητα που διαπνέεται από δηµοκρατικές αρχές και 
αναµένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική ζωή .Από αυτό το 
σηµείο και έπειτα  ξεκινάει σταδιακά η καθιέρωση του Ε .Βενιζέλου ως 
ηγέτη της χώρας .Στην αρχή ωστόσο αρνήθηκε να αναλάβει την 
πρωθυπουργία και δέχτηκε να παίξει συµβουλευτικό και µεσολαβητικό ρόλο 
µεταξύ των επαναστατών και των πολιτικών ηγετών .Έτσι ανέλαβε εντολή 
σχηµατισµού ο Σ . ∆ραγούµης .Στο µεταξύ έγινε σύγκλιση αναθεωρητικής 
βουλής .Η αναθεώρηση του Συντάγµατος αποτέλεσε την 
αποτελεσµατικότερη λύση για την αποφευχθούν αναταραχές και για να 
καταστεί δυνατή η µεταβίβαση από τις επαναστατικές τάσεις του 1909 στην 
αποκατάσταση των δηµοκρατικών αρχών . Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 
8 Αυγούστου του 1910 .   
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Το προεκλογικό κλίµα αυτή τη περίοδο 
ήταν δικαιολογηµένα ιδιόµορφο .Υπήρχε διάχυτη ανάγκη για ριζοσπαστικές 
                                                           
11 «Κυβέρνηση θερινών διακοπών» ονοµάστηκε η κυβέρνηση αυτή λόγω της προσωρινής διάρκειας που 
αναµένονταν να είχε .Συγκροτήθηκε για να ισχύσει µέχρι την επόµενη τακτική σύνοδο της βουλής αφού 
επόµενο ήταν ότι δεν θα υπήρχε η απαιτούµενη απαρτία για να δοθεί ψήφος εµπιστοσύνης σε νέα 
κυβέρνηση δεδοµένου της απουσίας των περισσοτέρων βουλευτών για θερινές διακοπές .  
12 Στρατιωτικός σύνδεσµος: συστάθηκε από στρατιωτικούς του ελληνικού στρατού και η αρχηγία του 
ανατέθηκε στον συνταγµατάρχη του πυροβολικού Νικόλαο Ζορµπά . 
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αλλαγές στο χώρο της κοινοβουλευτικής ζωής και για µεταρρυθµίσεις στις 
πολιτικές µεθόδους .Τα ήδη διαµορφωµένα κόµµατα διαπνέονταν από 
µετριοπάθεια και συντηρητική διάθεση και αντιτάθηκαν στην τάση 
ανανέωσης .Τα δύο ισχυρά κόµµατα των προηγούµενων χρόνων 
συνασπίστηκαν µε πρωτοβουλία του ∆ . Ράλλη και του Ν . Λεβίδη .Το νέο 
ρεύµα όµως βρήκε εκφραστές και υποστηρίχθηκε από ανεξάρτητους 
υποψηφίους που εξέφραζαν την θέληση της κοινής γνώµης για αναγέννηση 
σε κάθε τοµέα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής . Επίσης για πρώτη φορά 
πήραν µέρος στις εκλογές σοσιαλιστές και έκανε την εµφάνισή της η 
σοσιαλδηµοκρατική13 «Κοινωνιολογική  Εταιρεία» 
 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Ο Γ .Θεοτόκης κατά την πρωθυπουργία του το 
1906 προχώρησε σε εκλογική µεταρρύθµιση .Με αυτή επανέφερε την 
«ευρεία» νοµαρχιακή περιφέρεια .Η ρύθµιση αυτή ξεκίνησε ως µέτρο του 
κυβερνητικού προγράµµατος του Χ . Τρικούπη το 1886 και σύµφωνα µε 
αυτή καθιερώνεται ο νοµός ως εκλογική περιφέρεια κάθε βουλευτή .Το 
1891 όµως ο ∆ηλιγιάννης κατήργησε αυτό το µέτρο .Στην µεταρρύθµιση 
του Γ . Θεοτόκη υπάρχουν ωστόσο σηµαντικές διαφορές µε την ρύθµιση του 
1886 .Συγκεκριµένα µε το νόµο ΓΡΙΣΤ΄ της 7ης Ιουνίου του 1906 
επαναφέρεται στενότερη εκδοχή της νοµαρχιακής περιφέρειας από εκείνη 
του Χ . Τρικούπη µια και οι νοµοί είχαν αυξηθεί από 16 σε 26 µε διοικητική 
µεταρρύθµιση του νόµου ΒΧ∆΄ της 9ης Ιουλίου του 1889 .Αυτός είναι ένας 
λόγος που η αντιπολίτευση δεν αντέδρασε τόσο έντονα όσο το 1886 µε το 
συγκεκριµένο µέτρο .Επίσης στην µεταρρύθµιση του 1906 δεν 
περιλαµβάνεται ο περιορισµός των εδρών στο συνταγµατικό ελάχιστο των 
150 ,όπως συνέβη το 1886 ,αλλά ο αριθµός των  βουλευτών προσδιορίζεται 
ανάλογα µε το πληθυσµό των δηµοτών ούτε περιορίστηκαν οι έδρες τριών 
νησιών από 7 σε 4 όπως είχε κάνει ο Τρικούπης .Αξίζει να σηµειωθεί πως 
στην εξεταζόµενη µεταρρύθµιση διατηρήθηκε ο απαιτούµενος αριθµός των 
16.000 ψήφων ως ελάχιστο όριο για την εκλογή κάθε βουλευτή ,ρύθµιση 
στην οποία είχε προχωρήσει ο Θ . ∆ηλιγιάννης .Έτσι οι εκλογές θα γίνονταν 
σε 19 νοµούς για την ανάδειξη 362 αντιπροσώπων .   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     O συνασπισµός των παλαιών κοµµάτων κατάφερε 
να αποσπάσει 211 περίπου έδρες σε σύνολο 362 ..Αναλυτικότερα 94 
βουλευτές προέρχονταν από το φιλικό κύκλο του Γ . Θεοτόκη ,64 από του ∆ 
. Ράλλη ,34 από του Κ. Μαυροµιχάλη και 13 του Ζαΐµη .Άρα οι βουλευτές 
που προέρχονταν από συντηρητικούς χώρους αποτελούν περίπου το 65% 

                                                           
13 Κοµµατική τάση ,η οποία επιζητεί το συνδυασµό των αρχών του σοσιαλισµού µε εκείνες της 
δηµοκρατίας . 
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των αντιπροσώπων του λαού .Παρόλα αυτά ο αριθµός των 141 ανεξάρτητων 
βουλευτών δεν ήταν καθόλου ακαταφρόνητος .Αντίθετα για πρώτη φορά 
στην κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος οι ανεξάρτητοι βουλευτές 
προσέγγισαν σε τόσο µεγάλο βαθµό  τον αριθµό των εκπροσώπων των 
οργανωµένων κοµµάτων .Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι προτιµήθηκαν κυρίως 
από τα αστικά κέντρα ενώ στις επαρχίες αποτελούσαν την µειοψηφία µε 
εξαίρεση την Θεσσαλία όπου κυριάρχησαν συντριπτικά .Οι ανεξάρτητοι 
εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του Ε . Βενιζέλου ,ο 
οποίος εξελέγη  πρώτος στην περιφέρεια Αττικο-Βοιοτίας χωρίς να 
συµµετέχει στην προεκλογική αναµέτρηση .Η ανατροπή είχε επέλθει ,τα 
λαϊκά αιτήµατα ,αν και εκφράστηκαν αρχικά µε ασάφεια και αντιθετικά 
,ήταν πλέον φανερό ότι δεν ικανοποιούνταν από την υπάρχουσα πολιτική 
τακτική .  
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               ΕΚΛΟΓΕΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1910 
 
ΛΟΓΟΙ:     Στις 12 Σεπτεµβρίου του 1910 η κυβέρνηση ∆ραγούµη14 
παραιτείται  ,παρά τα αποτελέσµατα των εκλογών ,ύστερα από την 
συµπλήρωση 8 µηνών στην εξουσία .Σ ’αυτή την περίσταση µπορούσαν να 
σχηµατιστούν τρεις  διαφορετικές κυβερνήσεις .Πρώτη περίπτωση ήταν να 
συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση ∆ραγούµη ,δεύτερη να αναλάβει τα ηνία του 
κράτους ο Κ . Έσλιν15 και τρίτη να σχηµατιστεί  κυβέρνηση µε 
πρωθυπουργό τον Ε . Βενιζέλο .O βασιλιάς προτίµησε την τρίτη εκδοχή και 
έτσι στις 6 Οκτωβρίου του 1910 ο Ε . Βενιζέλος ανέλαβε για πρώτη φόρα 
την πρωθυπουργία της χώρας .Ο νέος ηγέτης ήταν ωστόσο βέβαιος ότι δεν 
θα πάρει ψήφο εµπιστοσύνης στην βουλή καθώς η κοινοβουλευτική του 
οµάδα αποτελούνταν µόλις από 15 βουλευτές .Όµως ο Γεώργιος Α΄ είχε 
αντιληφθεί την θέληση του λαού και επηρεασµένος από την δυναµική 
προσωπικότητα του Ε . Βενιζέλου αποφάσισε πως ήταν το καταλληλότερο 
άτοµο να εµποδίσει την χώρα να εµπλακεί σε νέο αδιέξοδο .Μετά από 
συνεννόηση του βασιλιά και του πρωθυπουργού η βουλή διαλύθηκε  και το 
εκλογικό σώµα καλέστηκε να αποφανθεί εκ νέου στις 28 Νοεµβρίου λίγους 
µήνες µετά την τελευταία φορά .Ο Ε . Βενιζέλος επιθυµούσε την διεξαγωγή 
των εκλογών εκτός των άλλων και λόγω της επιθυµίας του να εξασφαλίσει 
,τουλάχιστον λίγα ,χρονικά περιθώρια πριν προβεί σε ένα σηµαντικά 
αποδοτικό νοµοθετικό έργο .  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:    Τα παλαιά κόµµατα θεώρησαν 
συνταγµατικά ανορθόδοξη την ενέργεια διάλυσης της βουλής από τον 
βασιλιά και ως αντίδραση αποφάσισαν  να µην συµµετάσχουν στην 
αναµενόµενη εκλογική αναµέτρηση  .Η κίνηση τους αυτή αντικατοπτρίζει 
το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει και την ελπίδα τους να 
βρουν  πιο πρόσφορο το έδαφος στο µέλλον . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Την εποχή αυτή δεν υπήρξε κάποια εκλογική 
µεταρρύθµιση .Όπως και οι εκλογές της 8ης  Αυτούστου έτσι και αυτές 
αποβλέπουν στην εκλογή 362 βουλευτών σε σύνολο 19 νοµών . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Ο Ε . Βενιζέλος και το κόµµα των Φιλελευθέρων16 
επικράτησαν θριαµβευτικά  .Σε σύνολο 362 βουλευτών οι Φιλελεύθεροι 
αποτελούσαν τους 307 .Εκλέχθηκαν ακόµη 7 υποψήφιοι από το Λαϊκό 

                                                           
14 Κάτω από αυτή την κυβέρνηση πραγµατοποιήθηκε η πρώτη αναθεωρητική σύγκληση της βουλής πριν 
ακόµη από τις εκλογές του Αυγούστου .  
15 Ο Κ . Έσλιν εκλέχθηκε πρόεδρος της βουλής στις 10 Σεπτεµβρίου του 1910 . 
16 Το κόµµα των Φιλελευθέρων ιδρύθηκε τυπικά στις 22 Αυγούστου του 1910 και όπως είχε 
προαναγγελθεί από τον Ε . Βενιζέλο θα αποτελούσε φορέα µεταρρυθµιστικών αρχών . 
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κόµµα17 ,28 αγροτικοί Θεσσαλίας και 20 ανεξάρτητοι .Παρατηρείται 
πολιτική εξόντωση των ανεξάρτητων ,οι οποίοι µειώθηκαν αισθητά σε 
σχέση µε την  εκλογική ετυµηγορία του Αυγούστου .Αυτό οφείλεται και στο 
γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν γύρω από το 
νέο πολιτικό ηγέτη .Σηµαντικά στοιχεία της σύστασης αυτής της βουλής που 
πρέπει 
να αναφερθούν αποτελεί πρώτον το γεγονός ότι από τους 362 εκπροσώπους 
του λαού µόλις οι 117 είχαν µετάσχει στην προηγούµενη βουλή και 
δεύτερον πως από τους 
υπόλοιπους 245 βουλευτές ελάχιστοι είχαν επανεκλεγεί στο παρελθόν .Η 
επικράτηση της νέας πολιτικής γενιάς γίνεται φανερή και από το γεγονός ότι 
κανένα από τα µέλη της πρώτης κυβέρνησης Βενιζέλου δεν είχε διατελέσει 
υπουργός στο παρελθόν . 
 
    

                                                           
17 Η Κοινωνιολογική Εταιρεία αποτέλεσε έναν αριστερό µεταρρυθµιστικό σύνδεσµο και ξεκίνησε µε 
σκοπό να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και στην συνέχεια να ιδρύσει κόµµα .Οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν 
τελικά κόµµα ,το Λαϊκό κόµµα ,στα µέσα του 1910 . 
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1912             
 
ΛΟΓΟΙ:     Η βουλή που σχηµατίστηκε από την τελευταία εκλογική 
αναµέτρηση χαρακτηρίστηκε ως η Β΄ Αναθεωρητική Βουλή .Εκτός από την 
αναθεώρηση του συντάγµατος η παρθενική κυβέρνηση του Βενιζέλου 
διέπραξε ένα µεγάλο νοµοθετικό έργο .Προβληµατισµός επικράτησε λοιπόν 
όταν ολοκληρώθηκε η νοµοθετική αποστολή των αντιπροσώπων του λαού 
.Κάποια µέλη της κυβέρνησης υποστήριξαν πως θα µπορούσε η 
αναθεωρητική βουλή να µετατραπεί σε τακτικό σώµα και να συνεχίσει τις 
εργασίες του ως την εξάντληση της τετραετίας .Ωστόσο υπήρχε και η 
αντίθετη άποψη την οποία εξέφρασε και ο  ίδιος ο πρωθυπουργός .Ο Ε . 
Βενιζέλος κύριως επιδίωκε διεξαγωγή νέων εκλογών την δεδοµένη χρονική 
στιγµή διότι γνώριζε πως η τελευταία επικράτησή του πραγµατοποιήθηκε 
χωρίς την συµµετοχή των παλαιών κοµµάτων στην αναµέτρηση .Αυτό 
σηµαίνει πως οι εκλογές της 28ης Νοεµβρίου είχαν απλώς µετατεθεί χρονικά 
και πως έπρεπε να δοθεί η τελική αναµέτρηση στις 11 Μαρτίου του 1912  
για να επικρατήσει και οριστικά .  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Η απόφαση των παλαιών κοµµάτων να 
αποτελέσουν έναν συνασπισµό και σ ’αυτές τις εκλογές προκάλεσε 
δυσπιστία δεδοµένου της µέχρι τότε αντιπαλότητας που κυριαρχούσε στον 
παλαιό πολιτικό κόσµο .Πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως αυτή η 
συνεργασία οφείλονταν αποκλειστικά στην αντίθεσή τους προς τους 
φιλελεύθερους .Αντίθετα οι βενιζελικοί φαίνονταν να κερδίζουν έδαφος 
εξαιτίας των καινοτοµιών που είχαν πραγµατοποιήσει µε την τελευταία 
νοµοθετική τους προσπάθεια ,η οποία έδινε ελπίδες στον λαό πως οι 
φιλελεύθεροι θα κατόρθωναν να αντιµετωπίσουν και τα σοβαρότερα 
κοινωνικά προβλήµατα της εποχής . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Το νέο κοινοβουλευτικό σώµα αποτελούσαν 181 
βουλευτές που είχαν αναδειχθεί από το εκλογικό σύστηµα των 19 νοµών .Το 
ρεύµα που είχε διαµορφωθεί προς το πρόσωπο του νέου πολιτικού κόσµου 
επιβεβαιώθηκε .Ο  Βενιζέλος επικράτησε πανηγυρικά κατέχοντας 146 
κοινοβουλευτικές έδρες ενώ ο συνασπισµός των συντηρητικών απέσπασε 
µόλις 36 έδρες .Αναλυτικότερα αναδείχθηκαν 10 βουλευτές από το φιλικό 
κύκλο του Θεοτόκη ,6 από του ∆ . Ράλλη ,8 από του Κ . Μαυροµιχάλη και 3 
από του Ζαΐµη .Επίσης οι ανεξάρτητοι βουλευτές ήταν 8 ,5 εκ των οποίων 
προέρχονταν από το κύκλο των κοινωνιολόγων .Ο αγροτικοί Θεσσαλίας ,οι 
οποίοι έκαναν την εµφάνιση τους στις πρώτες εκλογές του 1910 
,συντρίφτηκαν οριστικά . 
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                ΕΚΛΟΓΕΣ 31 ΜΑΪΟΥ 1915 
                                           
ΛΟΓΟΙ:     Στις 25 Αυγούστου του 1914 παρατηρείται η πρώτη κυβερνητική 
κρίση ανάµεσα σον πρωθυπουργό Ε . Βενιζέλο και των αρχηγό του κράτους 
.Αιτία ήταν η θέση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στο Α΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο .Ο Ε .Βενιζέλος υποστήριζε την άποψη της εµπλοκής στο πόλεµο 
της χώρας στο πλευρό της Εntente18 ,µε απώτερο σκοπό την προσάρτηση 
εδαφών .Ο Κωνσταντίνος ήταν γνωστό πως διαπνέονταν από 
φιλογερµανικές τάσεις ,δεδοµένου όµως της κυριαρχίας της Αγγλίας στη 
Μεσόγειο δεν µπορούσε να ζητήσει απροκάλυπτα την συµµετοχή της 
Ελλάδας στο πόλεµο στο πλευρό των Κεντρικών ∆υνάµεων και έτσι 
υποστήριζε ουδετερότητα .έτσι µπροστά σε αυτή την διαφωνία η κυβέρνηση 
των φιλελεύθερων παραιτήθηκε .Ο βασιλιάς αρνήθηκε να δεχθεί την 
παραίτηση αφού τα άλλα κόµµατα δεν διέθεταν την απαραίτητη πλειοψηφία 
στην βουλή για να σχηµατίσουν κυβέρνηση και οι εκλογές θα σήµαιναν 
προσωπική αναµέτρησή του µε τον Ε . Βενιζέλο .Τελικά εξαιτίας της 
αντίθεσης για την κρίσιµη εξωτερική τακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί ο 
πρωθυπουργός παραιτήθηκε το Φεβρουάριο του 1915 .Οι εκλογές 
προκηρύχθηκαν για το Μάιο  και στο µεταξύ σχηµατίστηκε κυβέρνηση της 
αντιπολίτευσης υπό τον ∆ . Γούναρη .  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Η κατάσταση σ ’αυτή την εκλογική 
αναµέτρηση ήταν ιδιαίτερα τεταµένη .Οι αντιβενιζελικοί ήταν µε το µέρος 
του βασιλιά σχετικά µε την στάση ουδετερότητας που υποστήριζε για τον 
πόλεµο .Οι τελευταίοι χρησιµοποίησαν την διαµάχη του βασιλιά και των 
βενιζελικών στο προεκλογικό τους αγώνα κατηγορώντας τους βενιζελικούς 
ως φιλοπόλεµους που έθεταν σε κίνδυνο το κράτος .Η προπαγάνδα άρχισε 
σταθερά να επικρατεί ως µέθοδος και στους δύο αντιµαχόµενους πολιτικούς 
κύκλους .Οι αντιβενιζελικοί είχαν και την χρηµατική υποστήριξη της 
γερµανικής πρεσβείας στον προεκλογικό αγώνα του κόµµατος του ∆ . 
Γούναρη .Η αποτελεσµατικότητα της προπαγάνδας του τύπου των 
αντιβενιζελικών γινόταν ιδιαίτερα αντιληπτή στη Μακεδονία όπου υπήρχε 
έντονα µουσουλµανικό και εβραϊκό στοιχείο και τάχθηκαν µε το 
κυβερνητικό συνασπισµό και την στάση ουδετερότητας .Την ίδια ροπή 
παρουσίασαν και Σοσιαλιστικές οµάδες και ειδικότερα η Σοσιαλιστική 
Φεντερασιόν  της Θεσσαλονίκης που πάντοτε ακολουθούσαν πολιτική 
ενάντια στο πόλεµο . 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Ο Βενιζέλος αναδείχθηκε νικητής των εκλογών 
,παρά τα όλα µειονεκτήµατα που είχε να αντιµετωπίσει ,αποσπώντας 189 
                                                           
18 Στις αρχές του 20ου  αιώνα βρίσκονταν αντιµέτωποι στον Ευρωπαϊκό χώρο δύο συνασπισµοί:από το ένα 
µέρος η Τριπλή συµµαχία ,που την αποτελούσαν η εκβιοµηχανισµένη Γερµανία ,η αγροτική 
Αυστροουγγαρία και η φτωχή Ιταλία ,από το άλλο µέρος βρίσκονταν η Τριπλή ή Εγκάρδια 
Συνεννόηση(entente) που είχε ως µέλη την Αγγλία ,την Γαλλία και την Ρωσία .  
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έδρες στη βουλή .Βέβαιο ήταν ωστόσο ότι η πλειοψηφία του είχε µειωθεί σε 
σχέση µε εκείνη που διέθετε .Η αντιπολίτευση συνολικά κατείχε 127 έδρες 
,90 εκ των οποίων προέρχονταν από το κόµµα Εθνικοφρόνων του ∆. 
Γούναρη ,12 από τους θεοτοκικούς ,7 από τους ραλλικούς ,7 από το 
Προοδευτικό κόµµα του ∆ηµητρακόπουλου ,7 από τους µαυροµιχαλικούς ,2 
από τους σοσιαλιστές και τέλος 2 από του ανεξάρτητους . 
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1915    
 
 
ΛΟΓΟΙ:     Ο Ε .Βενιζέλος παραιτήθηκε στις 22 Σεπτεµβρίου του 1915 για 
την ίδια αιτία της εξωτερικής πολιτικής που παραιτήθηκε λίγους µήνες  πριν 
.Την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Α .Ζαΐµης και στην κυβέρνηση αυτή 
συµµετείχαν οι πρώην πρωθυπουργοί Σ . ∆ραγούµης ,Γ. Θεοτόκης ,∆ . 
Ράλλης και ∆ . Γούναρης .Όµως η κυβέρνηση αυτή καταψηφίστηκε στις 22 
Οκτωβρίου µε 147 αρνητικές ψήφους έναντι των 114 θετικών ψήφων  .Εδώ 
αξίζει να αναφέρουµε πως οι αντιβενιζελικοί αναγνώριζαν στον βασιλιά το 
δικαίωµα να επιβάλλει την δική του άποψη για την εξωτερική πολιτική 
,παραβλέποντας ότι κάτι τέτοιο ήταν συνταγµατικό .Ο βασιλιάς έδειχνε 
έντονα την διάθεση να ασκεί εξουσία εκτός του να επηρεάζει αποφασιστικά 
την εξωτερική πολιτική και συνήθιζε να περιφρονεί κοινοβουλευτικές 
πρακτικές γνωρίζοντας πως κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγµατικό .Ενέργειες 
του πολλές φορές προκαλούσαν αµφισβήτηση της λαϊκής κυριαρχίας  
.Φαίνονταν ο Κωνσταντίνος να είχε σχεδιάσει την παύση του Βενιζέλου και 
την προκήρυξη εκλογών πριν ακόµη αυτή συνέλθει .Ο Βενιζέλος θεώρησε 
µηχανορραφίες τις ενέργειες του τόσο σε εξωτερικό όσο και σε εσωτερικό 
επίπεδο . 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:    Ο εθνικός διχασµός άρχισε να επικρατεί .Ο 
Βενιζέλος αρνήθηκε να πάρει µέρος στις εκλογές χαρακτηρίζοντας τις 
κινήσεις του βασιλιά αντισυνταγµατικές και προέτρεψε  το λαό να απέχει 
και εκείνος .Φοβόταν πολύ την νοθεία των εκλογών  καθώς η κυβέρνηση θα 
υποδείκνυε στο στρατό να επηρεάσει τους ψηφοφόρους ώστε να παραµείνει 
στην εξουσία  ,όσο και το γεγονός ότι τίποτα δεν θα ήταν βέβαιο καθώς οι 
εκλογείς θα µπορούσαν εύκολα να στραφούν κατά αυτού που λίγους µήνες 
πριν είχαν αναδείξει δεδοµένου ότι ταύτιζαν κάθε πολιτικό κύκλο µε την 
θέση που αυτό υποστήριζε σχετικά µε την εξωτερική πολιτική .Οι µισοί 
εκλογείς δεν συµµετείχαν στις εκλογές γιατί ήταν  επιστρατευµένοι και 
αδυνατούσαν να ψηφίσουν .Συµµετείχαν 280.000 δηµότες σε σχέση µε 6 
µήνες πριν που ψήφισαν 714.000 δηµότες ,δηλαδή πήρε µέρος µόλις το 1/3 
του εκλογικού σώµατος .Υπάρχει σίγουρα µια ιδεολογική αναταραχή η 
οποία οφείλονταν αναµφισβήτητα και στην εξωτερική πίεση .  
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Το εκλογικό παιχνίδι παίχτηκε ανάµεσα στον ∆. 
Γούναρη και τον Α . Ράλλη .Εκλέχθηκαν 256 βουλευτές του κόµµατος των 
Εθνικοφρόνων του Γούναρη ,21 θεοτοκοί ,18 ραλλικοί  ,7 του νέου Εθνικού 
Συντηρητικού κόµµατος του Ν .Στράτου ,6 µαυροµιχαλικοί ,5 της 
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Μακεδονικής οµάδας του Σ . ∆ραγούµη και 3 προοδευτικοί του 
∆ηµητρακόπουλου .Μετά την συγκρότηση της βουλής σε σώµα 
προστέθηκαν στους 316 και άλλοι 19 βορειοηπειρώτες βουλευτές . Τα 
αποτελέσµατα προκάλεσαν εντονότερες αναταραχές και επικράτησε η 
άποψη των βενιζελικών ότι η νέα βουλή ήταν αντισυνταγµατική και δεν 
αντιπροσώπευε την λαϊκή θέληση δεδοµένου της µεγάλης απόχης 
ψηφοφόρων . 
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        ΕΚΛΟΓΕΣ 1/14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1920 
 
ΛΟΓΟΙ:     Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν 
στην εκλογική αναµέτρηση του 1920 θα άξιζε να κάνουµε µια σύντοµη 
αναδροµή σε όσα συνέβησαν µετά τις τελευταίες εκλογές του 1915 .Ο 
εθνικός διχασµός είχε επέλθει οριστικά .Στις 26 Σεπτεµβρίου του 1916 ο Ε 
.Βενιζέλος συγκροτεί δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη .Οι 
συγκρούσεις µεταξύ των βενιζελικών και των φιλοβασιλικών 
αντιβενιζελικών πήραν σταδιακά διαστάσεις εµφυλίου πολέµου .Ο 
Κωνσταντίνος κηρύχθηκε έκπτωτος από τον Βενιζέλο και υπό την πίεση της 
entente εγκαταλείπει τη χώρα .Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε τη 
χώρα στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της entente .Το 1918 ξεκινάει 
η ελληνική στρατιωτική αποστολή για την διεκδίκηση της Μικρά Ασίας 
.Βενιζέλος παρέτεινε ,ώσπου συµπλήρωσε τετραετία , συνολικά 4 φορές την 
θητεία της βουλής που είχε προκύψει στις 31 Μαΐου του 1915 γι ’αυτό 
άλλωστε έµεινε στην ιστορία ως η «Βουλή των Λαζάρων» .Για να µπορέσει 
να συµβεί αυτό εκδόθηκαν διαδοχικά 4 Αναγκαστικά ∆ιατάγµατα :της 28ης  
Μαΐου 1919 ,της 28ης Νοεµβρίου 1919 ,της 24ης Μαρτίου 1920 και της 29ης  
Ιουνίου του 1920 .Τα διατάγµατα περιλάµβαναν τους λόγους για τους 
οποίους συνέχιζε η ίδια βουλή τις κοινοβουλευτικές εργασίες .Ο κυριότερος 
λόγος ήταν το γεγονός ότι η χώρα βρίσκονταν κάτω από δυσµενείς 
πολεµικές συνθήκες .Όµως η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών19 στις 10 
Αυγούστου του 1920 σήµανε και το τέλος της  «Βουλής των Λαζάρων» .Η 
βουλή διαλύθηκε τελικώς στις 10 Σεπτεµβρίου του 1920 .Οι Φιλελεύθεροι 
ήθελαν τώρα πια εκλογές για Αναθεωρητική βουλή που θα νοµιµοποιούσε 
τις µέχρι τότε ενέργειες τους και θα περιόριζε αποφασιστικά τις εξουσίες 
του βασιλιά . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Εκείνη την εποχή η δυσαρέσκεια του λαού 
ήταν πλέον εντονότατη από τους συνεχείς πολέµους της τελευταίας 
δεκαετίας .Ο λαός επιθυµούσε όσο ποτέ άλλοτε την αποστράτευση .Υπήρξε 
λοιπόν η σκέψη του εκλογικού σώµατος πως η άκρως αντίθετη εξωτερική 
πολιτική ανάµεσα στους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς θα σήµαινε 
πως οι δεύτεροι θα ακολουθούσαν διαφορετική τακτική και είχαν 
εναποθέσει εκεί τις ελπίδες τους για το τέλος της αποστράτευσης .Άλλωστε 
δεν ήταν λίγοι ,σε τοπικό κυρίως επίπεδο ,εκείνοι οι αντιβενιζελικοί που 
έδιναν τέτοιες προεκλογικές υποσχέσεις  .Ο Βενιζέλος πίστευε πως την 
εξαπλωµένη δυσαρέσκεια του λαού θα την εξισορροπούσε και µάλιστα θα 
την ξεπερνούσε  η µεγάλη διπλωµατική επιτυχία της Συνθήκης των Σεβρών 

                                                           
19 Η συνθήκη των Σεβρών αποτέλεσε την πιο µεγάλη διπλωµατική ενέργεια της Ελλάδας µέχρι τότε ,η 
οποία πραγµατοποιούσε τα οράµατα της Μεγάλης Ιδέας και δικαίωνε τις διπλωµατικές προσπάθειες του 
Βενιζέλου . 
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και το κύρος που απέκτησε  η χώρα στο εξωτερικό .Η αγροτική 
µεταρρύθµιση στην οποία προχώρησε ο Βενιζέλος το 1917 θα µπορούσε να 
σηµαίνει την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσµού .Όµως στο προεκλογικό 
τους αγώνα και η αντιπολίτευση υποστήριζε πως η αγροτική µεταρρύθµιση 
δεν θα σταµατούσε αλλά θα συνέχιζε δυναµικά .Ήταν ακόµη πιστοποιηµένη 
η πίεση των βενιζελικών αξιωµατικών στους στρατευµένους για την ψήφιση 
του κυβερνώντος κόµµατος .Τίποτα δεν ήταν βέβαιο και κανείς δεν 
µπορούσε να προβλέψει µε σιγουριά  λόγω της γενικότερης κατάστασης το 
εκλογικό αποτέλεσµα .Ήρθε να δυσχεράνει την εκλογική ατµόσφαιρα στις 
22 Οκτωβρίου ο θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου ,πρωτότοκου γιου του 
Κωνσταντίνου .Οι εκλογές έγιναν µε καθυστέρηση µιας βδοµάδας την 
Κυριακή 1/14 Νοεµβρίου .Τότε µπροστά στο πρόβληµα διαδοχής βρήκαν 
την ευκαιρία οι αντιβενιζελικοί να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον έκπτωτο 
βασιλιά Κωνσταντίνο που έγινε σύµβολο της πλειοψηφίας των κάθε λογής 
δυσαρεστηµένων . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Προς έκπληξη του Βενιζέλου και των συµµάχων  τις 
εκλογές κέρδισαν οι αντιβενιζελικοί .Ο Βενιζέλος απέδωσε την αποτυχία 
του στην κόπωση του λαού από τις µακρόχρονες πολεµικές αναµετρήσεις 
.Από τις 369 έδρες της βουλής οι βενιζελικοί απέσπασαν µόλις 118 ,οι 52 εκ 
των οποίων προέρχονταν από την Μακεδονία ,την οποία έλεγχε ο στρατός 
και όπως προαναφέραµε ήταν αποδεδειγµένη η πίεση που άσκησε στους 
ψηφοφόρους υπέρ του κυβερνώντος κόµµατος .Οι βενιζελικοί επικράτησαν 
ακόµη στις εκλογικές περιφέρειες της Ηπείρου ,της Κρήτης ,της Λέσβου 
,της Χίου ,της Ύδρας και των Σπετσών .Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ,όπου 
το κυβερνών κόµµα κατείχε µόνο 5 έδρες ,επικράτησε η αντιπολίτευση 
.Πρωθυπουργός αναδείχθηκε ο Α . Ράλλης και όχι ο ∆ .Γούναρης για να µην 
προκληθούν περαιτέρω αντιδράσεις από τους συµµάχους .Ο Α. Ράλλης είχε 
κοινοβουλευτική εµπειρία και φιλοανταντικές απόψεις . 
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                  ΕΚΛΟΓΕΣ 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1923  
 
ΛΟΓΟΙ:     Μετά τις εκλογές του 1920 ακολούθησε στις 22 Νοεµβρίου του 
ίδιου έτους προσωπικό δηµοψήφισµα για την επάνοδο του Κωνσταντίνου 
στο θρόνο .Η ετυµηγορία του λαού ήταν υπέρ του βασιλιά και οι βενιζελικοί 
κατηγόρησαν τους αντιπάλους τους για νοθεία της διαδικασίας .Η εξωτερική 
πολιτική του Κωνσταντίνου δεν άλλαξε ούτε επιδιώχθηκε ειρηνική λύση 
στη Μικρά Ασία .Αποτέλεσµα της όλης λανθασµένης τακτικής ήταν η 
µικρασιατική καταστροφή του 1922 η οποία αποτέλεσε πρωτοφανή 
ανθρώπινη τραγωδία και µετέβαλε κατά πολύ τα δεδοµένα της ελληνικής 
κοινωνίας .Ακολούθησαν πολύ σηµαντικά γεγονότα στην εσωτερική και 
εξωτερική πολιτική σκηνή . Το ελληνικό στράτευµα που µάχονταν στην 
Μικρά Ασία και κατάφερε µετά την καταστροφή να καταφύγει στη Χίο και 
στη Λέσβο επαναστάτησε κατά του καθεστώτος του Κωνσταντίνου για να 
αποφευχθεί η γενικότερη λαϊκή εξέγερση .Ανάµεσα στα αιτήµατα των 
επαναστατών ήταν και η διάλυση της βουλής και ο σχηµατισµός 
κυβέρνησης που θα είχε την εµπιστοσύνη της entente .Το 1922 ο 
Κωνσταντίνος πέθανε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο ιός του Γεώργιος 
.Στις 21 Νοεµβρίου του 1923 δηµοσιεύτηκε διάταγµα µε το οποίο ορίζονταν 
διεξαγωγή εκλογών για τις 16 ∆εκεµβρίου του 1923 . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Οι αντιβενιζελικοί δήλωσαν πως δεν θα 
συµµετάσχουν στις εκλογές µε το πρόσχηµα του φόβου τους ότι υπήρχε 
αδυναµία διεξαγωγής ελευθέρων εκλογών ,παρά το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση είχε άρει τον στρατιωτικό νόµο ,για να αποδυναµώσουν 
µελλοντικά την πολιτική των αντιπάλων τους .Αυτή την τακτική είχαν 
ακολουθήσει και στις εκλογές του Νοεµβρίου του 1910 χωρίς τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα και τότε .Η βαθύτερη αιτία ήταν ότι οι 
φιλοβασιλικοί δεν ήθελαν να συµµετάσχουν στη βουλή που επρόκειτο να 
εγκαθιδρύσει το αβασίλευτο 
πολίτευµα .Μάλιστα στις 9/12 του 1923 οι φιλοµοναρχικοί οργάνωσαν 
διαδήλωση στην πρωτεύουσα που εξελίχθηκε σε αιµατηρή σύγκρουση .Από 
την µεριά του ο Βενιζέλος 
δήλωσε πως ούτε εκείνος θα συµµετάσχει στις εκλογές για να µην οξύνει 
την ήδη τεταµένη εσωτερική κατάσταση της χώρας .Ωστόσο 10 µέρες πριν 
την έναρξη της εκλογικής αναµέτρησης οι Φιλελεύθεροι και οι 
∆ηµοκρατικοί αποφάσισαν να καταρτίσουν κοινό σύνδεσµο στην εκλογική 
περιφέρεια Αθηνών-Πειραιώς και να θέσουν την υποψηφιότητα του Ε 
.Βενιζέλου ως επικεφαλούς του συνδέσµου τους  πάρα την προσωπική 
απόφαση του Βενιζέλου να απέχει .Οι εκλογές διεξήχθησαν σε ήρεµο κλίµα 
.Ο πρωθυπουργός της προεκλογικής κυβέρνησης ζήτησε από τον βασιλιά 
Γεώργιο την προσωρινή αναχώρηση του από το κράτος µε σκοπό να 
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αποφευχθούν ταραχές και να αµβλυνθεί η γενικότερα ταραγµένη πολιτική 
κατάσταση . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Συνολικά ψήφισαν 694.448 δηµότες και είχαµε 
αποχή 30% ενώ σε κανονικούς ρυθµούς θα έπρεπε να συµµετάσχουν 
900.000 ψηφοφόροι .Οι Φιλελεύθεροι απέσπασαν 250 έδρες σε σύνολο 398 
.Οι ∆ηµοκρατική Ένωση και ∆ηµοκρατικοί Φιλελεύθεροι κατείχαν µαζί 120 
έδρες .Αναδείχθηκαν ακόµη 7 αντιβενιζελικοί που δεν ακολούθησαν το 
κλίµα αποχής ,3 Αγροτικοί ,3 Μουσουλµάνοι Θράκης ,3 Εβραίοι 
Θεσσαλονίκης ,7 ανεξάρτητοι ∆ηµοκρατικών ,1 βουλευτής από τους 
Σοσιαλιστές ,ο  Ι. Πασαλίδης και 4 ανεξάρτητοι . Η νέα βουλή συνήλθε στις 
2 Ιανουαρίου 1924 .Ύστερα από µικρής διάρκειας πρωθυπουργίας του Γ 
.Καφαντάρη ορκίστηκε πρωθυπουργός ο Α .Παπαναστασίου στις 24 
Μαρτίου του 1924 .Στις 25 Μαρτίου ανακηρύσσεται µε ψήφισµα της 
βουλής ∆ηµοκρατία που επικυρώνεται και µε το δηµοψήφισµα της 13ης  
Απριλίου 1924 .Ο Π .Κουντουριώτης εκλέγεται ως πρώτος Πρόεδρος 
∆ηµοκρατίας .       
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1926   
 
ΛΟΓΟΙ:     Ο Πάγκαλος µε πραξικόπηµα καταλαµβάνει την εξουσία στις 25 
Ιουνίου του 1925 .Η ανατροπή του προήρθε από τον Γ .Κονδύλη ,τον τότε 
πρωθυπουργό της χώρας ,τον Αύγουστο του 1926 και ζητήθηκε η διεξαγωγή 
εκλογών µέσα σε περιθώριο 45 ηµερών .Η εκλογική αναµέτρηση 
καθορίστηκε για τις 7 Νοεµβρίου του 1926 . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Η προεκλογική εκστρατεία 
πραγµατοποιήθηκε µε τάξη και κατά υποδειγµατικό τρόπο .∆ύο γεγονότα 
όµως αµαύρωσαν την εικόνα των εκλογών .Το πρώτο περιστατικό είναι η 
αντίδραση των αντιβενιζελικών µε αφορµή την εκλογική µεταρρύθµιση .Η 
αντιπολίτευση ζήτησε τότε από τον πρόεδρο της δηµοκρατίας τη παραίτηση 
της κυβέρνησης Κονδύλη ,την επαναφορά του πλειοψηφικού συστήµατος 
και την αναβολή των εκλογών για 15 µέρες .Είναι γεγονός πως στην αρχή η 
εκλογική αναµέτρηση είχε καθοριστεί για τις 24 Οκτωβρίου .Τελικά ο Π 
.Κουντουριώτης δέχτηκε την παραίτηση µόνο όσων υπουργών της 
κυβέρνησης  θα λάµβαναν µέρος στις εκλογές και την δεκαπενθήµερη 
αναβολή της διεξαγωγής της αναµέτρησης για τις 7 Νοεµβρίου .Έκτος από 
αυτό το γεγονός ξεκίνησε κατά τον προεκλογικό αγώνα µια διαµάχη 
ανάµεσα στην εκτελεστική και την δικαστική εξουσία .Ως αφορµή αυτής της 
προσωρινής αντιπαλότητας στάθηκε η επιθυµία υπουργών της δικτατορίας 
πάγκαλου να πολιτευθούν .Ο Κονδύλης µε Συντακτική πράξη στις 11 
Οκτωβρίου απαγόρευσε την υποψηφιότητά τους και τότε οι δικαστές των 
Πρωτοδικείων Αθηνών ,Λαµίας ,Χίου και Έβρου χαρακτήρισαν την 
ενέργεια αυτή αντισυνταγµατική και ανακήρυξαν υποψηφίους τους 
υπουργούς .Τελικά όµως υπερίσχυσε η άποψη της εκτελεστικής εξουσίας 
για την απόρριψη των παγκαλικών από τις υποψηφιότητες παρά τις υπόνοιες 
για παραβίαση του συντάγµατος µε αυτή την ενέργεια . 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Το 1926 έχουµε εκλογική µεταρρύθµιση που 
έγινε µε το νόµο 3363 και η οποία αποτέλεσε έργο του Α .Παπαναστασίου 
.Στο άρθρο 64 αυτού του νόµου καθιερώνεται η επαναφορά της ψηφοφορίας 
µε ψηφοδέλτια ενώ καταργείται οριστικώς η ψηφοφορία µε σφαιρίδιο 
.Ακόµη µέσω του νόµου 3363 ρυθµίζεται το πρώτο αναλογικό σύστηµα 
στην Ελλάδα ,και µάλιστα το αναλογικότερο  που ίσχυσε ποτέ σε 
βουλευτικές εκλογές .Η απλή µέθοδος της αναλογικής περιλάµβανε 
επιεικέστερους όρους για την εισαγωγή ενός κόµµατος στην βουλή .Έτσι 
γίνεται φανερό πως η εκλογική µεταρρύθµιση του 1926 απέβλεπε στο να 
διατηρηθούν τα µικρά κόµµατα στο κοινοβουλευτικό χώρο και να 
εξασφαλιστεί η εκλογή ανεξαρτήτων βουλευτών .Ο εκλογικό νόµος αυτός 
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είχε απώτερο σκοπό να καταπραϋνθούν οι αναταραχές στο πολιτικό κόσµο 
και να συµµετέχουν στις εκλογές οι αντιβενιζελικοί .Η εκλογική 
µεταρρύθµιση σίγουρα απέκτησε κύρος από την απόφαση της κυβέρνησης 
Κονδύλη που την ψήφισε να µην συµµετάσχει στις εκλογές και να διαλυθεί 
το κυβερνών κόµµα µετά την διεκπεραίωση των εκλογών .Μέτρο του 
εκλογικού νόµου που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τα τρία προνοµιούχα 
νησιά (Ύδρα ,Σπέτσες και Ψαρά) θα συνέχιζαν να κατέχουν 7 έδρες στην 
βουλή ,µόνο που η ψηφοφορία εκεί θα γίνονταν µε σφαιρίδια και σύµφωνα 
µε το πλειοψηφικό σύστηµα . 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:      Με το τέλος των εκλογών κανένα κόµµα δεν 
κατείχε την απόλυτη πλειοψηφία ώστε να σχηµατίσει αυτόνοµα κυβέρνηση 
.Αναδείχθηκαν συνολικά 286 βουλευτές .Η Ένωση Φιλελευθέρων ήρθε 
πρώτη µε 108 έδρες ,δεύτερη θέση κατείχε το Λαϊκό κόµµα µε 60 έδρες 
,τρίτο κόµµα αναδείχθηκε αυτό των Ελευθερόφρων µε 52 έδρες και τέταρτο 
το κόµµα της ∆ηµοκρατικής Ένωσης του Α .Παπαναστασίου µε 17 έδρες .Σ 
’αυτό το σηµείο πρέπει να ειπωθεί πως ο νέος εκλογικός νόµος πέτυχε το 
στόχο του και η παρουσία των µικρότερων κόµµάτων όσο και των 
ανεξάρτητων βουλευτών αυξήθηκε σηµαντικά στο κοινοβούλιο .Ενδεικτικά 
µπορούµε να αναφέρουµε µερικά κόµµατα και τον αριθµό των βουλευτών 
που τους εκπροσώπησαν .Έτσι το Ενιαίο Εκλογικό Μέτωπο Εργατών 
,Αγροτών και Προσφύγων απέσπασε 10 έδρες ,το κόµµα Ανεξαρτήτων και 
Προσφύγων του Αριστοµένη Μητσοτάκη 2 έδρες και αυτό του 
Σοφούλη(Φιλελεύθερο Προσφυγικό Κόµµα) 4 έδρες .Με σκοπό την 
δηµιουργία βιώσιµου κυβερνητικού σχήµατος τα τέσσερα πρώτα σε 
κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατα αποφάσισαν να συνεργαστούν παρά το 
γεγονός ότι τα δύο ήταν βενιζελικά και τα άλλα δύο αντιβενιζελικά .Τα 
τέσσερα κυβερνώντα κόµµατα είχαν από κοινού 237  αντιπροσώπους στην 
βουλή ,δηλαδή το 82,86% των εδρών .  
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1928 
 
ΛΟΓΟΙ:       Η οικουµενική κυβέρνηση Ζαΐµη παραιτήθηκε και τα ηνία του 
κράτους ανέλαβε ο Ε .Βενιζέλος ,ο οποίος επέστρεψε στην πολιτική ζωή της 
χώρας και ανέλαβε ενεργή δράση .Η συµπεριφορά του τελευταίου και 
ιδιαίτερα η στάση του απέναντι στον υπουργό οικονοµικών Γ .Καφαντάρη 
συνέβαλε αποφασιστικά στη παραίτηση της κυβέρνησης Ζαΐµη .Ο 
Βενιζέλος επιθυµούσε εκλογές και ανέλαβε την πρωθυπουργία µε σκοπό τον 
σχηµατισµό προεκλογικής κυβέρνησης .Στις 9 Ιουλίου µε προεδρικό 
διάταγµα προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 19 Αυγούστου . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ :     Το κόµµα των Φιλελευθέρων µε αρχηγό 
τον Ε .Βενιζέλο ,το Αγροτικό Εργατικό κόµµα του Α .Παπαναστασίου ,το 
Εθνικό ∆ηµοκρατικό κόµµα µε αρχηγό τον Γ .Κονδύλη ,το κόµµα των 
Συντηρητικών ∆ηµοκρατικών µε επικεφαλή τον Α . Μιχαλακόπουλο και η 
Προοδευτική Ένωση του Κ. Ζαβιτζιάνου αποφάσισαν να συνασπιστούν στις 
εκλογές .Παρόµοια τάση δεν εκδηλώθηκε από τους αντιβενιζελικούς που 
παρέµειναν διαιρεµένοι .Ο Καφαντάρης ,οι πολιτικοί του φίλοι και κάποιοι 
δυσαρεστηµένοι φιλελεύθεροι συναθροίσθηκαν αποτελούµενοι το 
Προοδευτικό κόµµα .Ο γενικότερος προεκλογικός αγώνας χαρακτηρίζεται 
από τάξη και ηρεµία ωστόσο ένα δυσάρεστο γεγονός αµαύρωσε το κλίµα 
.Λίγες µέρες πριν την εκλογική αναµέτρηση συνέβη η απαγωγή δύο 
υποψηφίων Ιωαννίνων της παράταξης του Καφαντάρη ,τελικά όµως όλα 
έβησαν καλώς .Σ ’αυτές τις εκλογές έλαβε  για πρώτη φορά µέρος µε την 
επωνυµία Κ.Κ.Ε. και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:    Μετά την διάλυση της βουλή υπό την  
πρωθυπουργία του Ε .Βενιζέλου εκδόθηκαν από την εκτελεστική εξουσία 
νοµοθετικά διατάγµατα τα οποία  προχωρούσαν στην επαναφορά του 
πλειοψηφικού συστήµατος ψηφοφορίας.Τα νοµοθετικά διατάγµατα 
δηµιούργησαν αντιδράσεις και χαρακτηρίσθηκαν από πολλούς ως 
αντισυνταγµατικά λόγω της έλλειψης σχετικής εξουσιοδότησης είτε από το 
Σύνταγµα είτε από την βουλή .Σκοπός της εκλογικής µεταρρύθµισης ήταν 
να αποκτήσει ο Βενιζέλος την απαραίτητη πλειοψηφία για να σχηµατίσει 
κυβέρνηση .Σύµφωνα µε το µέτρο αυτό εκλογικές περιφέρειες για την 
«Παλαιά Ελλάδα» θα ήταν οι επαρχίες ενώ για τις «Νέες Χώρες» τα 
πρωτοδικεία .Συνολικά θα υπήρχαν 98 περιφέρεις ανάµεσα σ ’αυτές τα τρία 
προνοµιούχα νησιά (Ύδρα ,Σπέτσες και Ψαρά),ο εκλογικός σύλλογος 
µουσουλµάνων ,ο εκλογικός σύλλογος Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης και οι 
ξεχωριστοί δήµοι Αθηνών και Πειραιώς . 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Οι εκλογές πραγµατοποιήθηκαν για την ανάδειξη 
συνολικά 250 βουλευτών . Η νίκη των συνασπισµένων κοµµάτων µε αρχηγό 
τον Βενιζέλο ήταν πανηγυρική .Συνολικά τα πέντε συνεργαζόµενα κόµµατα 
απέσπασαν 223 έδρες και ξεχωριστά οι Φιλελεύθεροι ανέδειξαν 170 
βουλευτές ,το Αγροτικό Εργατικό κόµµα του Παπαναστασίου ανέδειξε 20 
,οι Κονδυλικοί 9 ,6 οι Ανεξάρτητοι ∆ηµοκρατικοί και από 5 οι 
Μιχαλακοπουλικοί και Ζαβιτζιανικοί .Το «Προοδευτικό» κόµµα µε 
επικεφαλή τον Καφαντάρη ανέδειξε 3 βουλευτές στο κοινοβουλευτικό 
σώµα. 
Το Λαϊκό κόµµα κατείχε µόλις 19 έδρες και οι «Ελευθερόφρονοι» έπαθαν 
πανωλεθρία εκπροσωπούµενοι από έναν µόνο βουλευτή . 
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932 
 
 
ΛΟΓΟΙ:     Λίγο πριν το τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση Βενιζέλου το 
Μάιο του 1932 παραιτείται για να αναλάβει τα ηνία του κράτους ξανά τον 
Ιούνιο και να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές . 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Είναι γεγονός πως υπάρχει µια τεταµένη 
δυσαρέσκεια προς τους βενιζελικούς που επί τέσσερα περίπου συνεχόµενα 
χρόνια κυβέρνησαν την χώρα .Ο Ε .Βενιζέλος χρησιµοποίησε τότε την 
τακτική εκφοβισµού του εκλογικού σώµατος πως εάν αναλάβουν την 
εξουσία τα πρώην φιλοβασιλικά κόµµατα θα επιδιώξουν την Παλινόρθωση .  
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Ο Ε .Βενιζέλος έχοντας αντιληφθεί την πτώση 
της δηµοτικότητας του και θέλοντας να αποφύγει την συντριβή του 
κόµµατος του προέβη σε εκλογική µεταρρύθµιση θεσπίζοντας το νόµο 
5493/1932 .Το µέτρο αυτό που ψηφίστηκε από την βενιζελική 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία όριζε ξανά ως σύστηµα ψηφοφορίας την απλή 
αναλογική .Ο νόµος απέβλεπε στο να διατηρηθούν οι Φιλελεύθεροι στην 
εξουσία .Η απλή αναλογική θα ίσχυε µόνο για αυτή την εκλογική 
αναµέτρηση και στην συνέχεια θα επανέρχονταν το πλειοψηφικό σύστηµα 
,µε αποτέλεσµα να µείνει στην ιστορία ως µεταβατική . 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Τα κόµµατα που διεκδικούν τις κοινοβουλευτικές 
έδρες είναι πάνω κάτω τα ίδια µε αυτά του 1928 .Ο νέος εκλογικός νόµος 
δεν ευνόησε κατά πολύ τα µικρά κόµµατα των οποίων ωστόσο η παρουσία 
κάπως αυξάνεται στην βουλή.Παρά την προσπάθεια του αρχηγού των 
Φιλελεύθερων η αποτυχία είχε επέλθει και δεν απέσπασαν την απόλυτη 
πλειοψηφία ,όπως άλλωστε και κανένα άλλο κόµµα .Αναλυτικά οι 
βενιζελικοί ανέδειξαν συνολικά 131 βουλευτές ,98 εκ των οποίων ήταν 
Φιλελεύθεροι ,15 Προοδευτικοί ,8 Αγροτοεργατικοί ,2 Συντηριτικοί 
∆ηµοκρατικοί ,6 Εθνικοριζοσπαστικοί και δύο ανεξάρτητοι .Αντίθετα οι 
αντιβενιζελικοί κατείχαν αθροιστικά 98 έδρες .Συγκεκριµένα το Λαϊκό 
κόµµα απέσπασε 95 έδρες ενώ οι Ελευθερόφρονες του Μεταξά 3 έδρες . 
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1933 
 
ΛΟΓΟΙ:     Μόλις 5 µήνες και 10 µέρες µετά τις εκλογές του 1932 το 
εκλογικό σώµα καλείται και πάλι στις κάλπες .Η αιτία είναι ότι κανένα 
κόµµα δεν είχε κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών της βουλής στην 
τελευταία εκλογική αναµέτρηση µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να 
σχηµατιστεί βιώσιµη κυβέρνηση .Ο αρχηγός του Λαϊκού κόµµατος µε την 
συνεργασία των Ελευθερόφρονων ,των Εθνικοριζοσπαστικών του Κονδύλη 
και των ανεξάρτητων του Χατζηκυριάκου καθώς και την ανοχή των 
Φιλελεύθερων ,των Προοδευτικών και των Αγροτοεργατικών συγκρότησε 
κυβερνητικό σχήµα .Η κυβέρνηση αυτή ήταν δεδοµένο ότι δεν θα άντεχε 
πολύ µε αποτέλεσµα να καταψηφιστεί στις 16/1 του 1933 .Την προεκλογική 
κυβέρνηση ανέλαβε να σχηµατίσει ο Ε .Βενιζέλος και έµελλε να είναι και η 
τελευταία κυβέρνηση που συγκροτεί στην ζωή του . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Οι ∆ηµοκρατικοί συνασπίστηκαν στον 
«Εθνικό Συνασπισµό» και οι αντιβενιζελικοί µαζί µε τους πολιτικούς τους 
φίλους έκαναν το ίδιο µε την επωνυµία «Ενωµένη Αντιπολίτευση» ,την 
επωνυµία αυτή είχαν χρησιµοποιήσει και το 1920 . 
 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Στις εκλογές αυτού του έτους χρησιµοποιήθηκε 
το εκλογικό σύστηµα του 1928 .Η κατανοµή των εκλογικών περιφερειών 
και το άλλο µέτρο ήταν ακριβώς το ίδιο έκτος του αριθµού των βουλευτών 
που αυτή την φορά ήταν 248 έναντι των 250 του 1928 . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Μετρήθηκαν συνολικά 1.141.333 έγκυροι ψήφοι 
.Πρώτη θέση στην προτίµηση του εκλογικού σώµατος κατέλαβε η 
«Ενωµένη Αντιπολίτευση» µε 136 έδρες η οποία είχε και την απόλυτη 
πλειοψηφία .Το Λαϊκό κόµµα από µόνο του απέσπασε 116 έδρες ,οι 
Εθνικοριζοσπαστικοί 11 ,οι Ελευθερόφρονες 6 και συνεργάστηκαν µαζί 
τους οι Αγροτικοί και ο Χατζηκυριάκος αντίστοιχα µε ένα και δύο έδρες .Οι 
βενιζελικοί κατείχαν 110 κοινοβουλευτικές έδρες .Αναλυτικότερα οι 
Φιλελεύθεροι ανάδειξαν 80 βουλευτές ,οι Αγροτικοεργατικοί 13 ,οι 
Προοδευτικοί 10 ,οι Αγροτικοί του Μυλωνά 5 και οι Συντηρητικοί 
∆ηµοκρατικοί 2 έδρες .  
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                   ΕΚΛΟΓΕΣ  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1935 
 
ΛΟΓΟΙ:     Την χρονιά του 1935 τα πολιτικά προβλήµατα ήταν αυξηµένα 
,ειδικά µετά τη νέα τροπή που είχε πάρει η πολιτική κατάσταση εξαιτίας του 
κινήµατος της 1ης Απριλίου .Το κίνηµα αυτό είχε υποκινηθεί και οργανωθεί 
από βενιζελικούς ως ύστατη προσπάθεια τους να επανέλθουν στην εξουσία 
και να ισχυροποιήσουν την θέση τους .Απ’ την άλλη πλευρά  η στάση των 
φιλοβασιλικών γίνονταν όλο και περισσότερο προκλητική όµως το 
κυβερνών Λαϊκό κόµµα δεν µπορούσε να αντιδράσει γιατί αποτελούσαν 
βασικό στήριγµά τους .Την 1η Απριλίου ύστερα από πιέσεις των 
αδιάλλακτων αντιβενιζελικών δηµοσιεύτηκαν συντακτικές πράξεις ανάµεσα 
στις οποίες ορίζονταν η διάλυση της βουλής και η προκήρυξη εκλογών για 
τις 19 Μαΐου .Παρατηρούµε λοιπόν µια προσπάθεια του πολιτικού κόσµου 
να επανέλθει στις έντονες αντιθέσεις και τον διχασµό .Η βασική διαφορά 
των δύο αντιτιθέµενων παρατάξεων ήταν το πολιτειακό ζήτηµα ενώ 
µειωµένη ήταν η σηµασία που δίνονταν στα πραγµατικά οικονοµικά και 
κοινωνικά προβλήµατα . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Οι εκλογές του 1935 πραγµατοποιήθηκαν 
µε την αποχή των βενιζελικών ,απόφαση που πάρθηκε από τον ίδιο των 
Βενιζέλο .Το κόµµα του Βενιζέλου µετά από το κίνηµα της 1ης Μαρτίου 
βρέθηκε υπό διωγµό .Στις εκλογές αυτές εκτός από τους Φιλελεύθερους 
µέρος δεν έλαβαν ούτε το Προοδευτικό κόµµα ,ούτε το Αγροτικό και 
Εργατικό κόµµα και το Συντηρητικό αλλά ούτε και  το Αγροτικό του 
Μυλωνά .Οι δυνάµεις των βενιζελικών δεν είχαν προλάβει να ανακτηθούν 
µετά από τις συνέπειες του κινήµατος παρά την αναβολή που δόθηκε στις 14 
Μαΐου για την διεξαγωγή των εκλογών από τον πρωθυπουργό Τσαλδάρη για 
τις 9 Ιουνίου .Βαθύτερη αιτία αποχής των βενιζελικών ίσως ήταν η επιθυµία 
τους να µην συµµετάσχουν στην βουλή που αναµενόταν να προχωρήσει 
στην Παλινόρθωση και συνάµα να διαµορφώσουν καλύτερες περιστάσεις 
για την επανεκλογή τους .Έτσι ουσιαστικά αντίπαλοι στην αναµέτρηση ήταν 
από την µία πλευρά οι Τσαλδάρης και Κονδύλης και από την άλλη ο 
Μεταξάς και οι αδιάλλακτοι φιλοµοναρχικοί .Η συνεργασία Τσαλδάρη και 
Κονδύλη ήταν αναµφισβήτητα περιστασιακή και προσωρινή .Σίγουρο ήταν 
πως οι όλες επικρατούσες συνθήκες δεν επέτρεπαν την γνήσια λαϊκή 
έκφραση που πάνω απ’ όλα επιδίωκε την επικράτηση οµαλότητας .  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες στην Ελλάδα  
στις οποίες εφαρµόστηκε το πλειοψηφικό σύστηµα σε συνδυασµό µε ευρεία 
περιφέρεια .Σύµφωνα µε αυτό το µέτρο λοιπόν εκλογική περιφέρεια ήταν ο 
νοµός και µόνο ο δήµος Αθηναίων παρέµενε ως ξεχωριστός .Τα τρία νησιά 
(Ύδρα ,Σπέτσες και Ψαρά) έχαναν µε συντακτική πράξη  το εκλογικό 
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προνόµιο τους όπως ακόµη και οι σύλλογοι Μουσουλµάνων Θράκης και 
Ισραηλιτών Θεσσαλονίκης . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Η αποχή των βενιζελικών συµβάλει αποφασιστικά 
στην επιτυχή πρόγνωση των αποτελεσµάτων .1 .029.196 ήταν τα έγκυρα 
ψηφοδέλτια .Αναδείχθηκαν συνολικά 300 βουλευτές και αδιαφιλονίκητος 
νικητής ήταν ο συνασπισµός Τσαλδάρη και Κονδύλη ,οι οποίοι απέσπασαν 
άνετα την απόλυτη  
πλειοψηφία .Οι φιλοβασιλικοί κατείχαν µόλις 7 έδρες και τις άλλες 6 
απέσπασε ο ανεξάρτητος Φ .∆ραγούµης και οι πολιτικοί του φίλοι .                
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           ΕΚΛΟΓΕΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1936 
 
ΛΟΓΟΙ:     Μετά τις εκλογές του 1935 η ρήξη δεν άργησε να επέλθει στο 
κοινοβούλιο µε αφορµή το πολιτειακό ζήτηµα .Υπήρχαν τρεις 
προτεινόµενες λύσεις εκ µέρους του κυβερνητικού συνασπισµού .Κάποιοι 
υποστήριζαν πως θα έπρεπε να διατηρηθεί το πολίτευµα της αβασίλευτης 
δηµοκρατίας ,άλλοι πάλι επηρεαζόµενοι από τους αδιάλλακτους 
φιλοµοναρχικούς επιθυµούσαν την πραξικοπηµατική ανόρθωση του βασιλιά 
ενώ οι περισσότεροι ήταν υπέρ της διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος .Τελικά 
µετά το πραξικόπηµα της 10ης Οκτωβρίου και το δηµοψήφισµα  της 3ης  
Νοεµβρίου του 1915 ,στο οποίο η ετυµηγορία του λαού ήταν υπέρ της 
βασιλευόµενης δηµοκρατίας ,η άφιξη του βασιλιά στην Αθήνα 
πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νοεµβρίου .Αποφασιστική κίνηση στην οποία 
έπρεπε η βουλή στη συνέχεια να προβεί ήταν η αναθεώρηση του 
Συντάγµατος .Έτσι µε βασιλικό διάταγµα στις 17 ∆εκεµβρίου ορίστηκαν 
εκλογές για τις 26 Ιανουαρίου του 1916 . 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ:     Η προεκλογική κυβέρνηση αυτής της 
εκλογικής αναµέτρησης ήταν υπηρεσιακή µε πρωθυπουργό τον Κ 
.∆εµερτζή20.Σε αντίθεση µε τις εκλογές του 1935 οι βενιζελικοί θα 
λάµβαναν µέρος στην αναµέτρηση .Συνολικά συµµετείχαν 14 κόµµατα 
.Φαίνεται να υπάρχει κυρίως εκ µέρους του βασιλιά διάθεση εξοµάλυνσης 
των πρόσφατων πολιτικών παθών και όλοι απέβλεπαν στο σχηµατισµό 
βιώσιµης κυβέρνησης. 
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:     Ο εκλογικός νόµος του 1932 που όριζε την απλή 
αναλογική ως τρόπο ψηφοφορίας επανήλθε στο εκλογικό προσκήνιο . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:     Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.274.002 και στην 
διεξαγωγή της αναµέτρησης πήρε µέρος το 20,86% του πληθυσµού .Οι 
εκλογές ολοκληρώθηκαν και κανένα κόµµα δεν εξασφάλισε την 
απαιτούµενη πλειοψηφία αντίθετα οι δύο αντίπαλοι πολιτικοί κόσµοι 
ισοψήφησαν  µε διαφορά µίας έδρας .Συγκεκριµένα οι βενιζελικοί κυρίως 
υποστηρίχθηκαν από την Νέα Ελλάδα και συνολικά ανέδειξαν 142 
βουλευτές ,εκ των οποίων 126 ήταν Φιλελεύθεροι ,11 άνηκαν στο 
∆ηµοκρατικό Συνασπισµό και στους αυτόνοµους συνδυασµούς του 
Αγροτικού ∆ηµοκρατικού Κόµµατος Κέρκυρας και Ηπείρου ,3 βουλευτές 
προέρχονταν από την Παλαιοδηµοκρατική Ένωση Κρήτης  και τέλος ένας 
ήταν ανεξάρτητος προερχόµενος από το κύκλο των βενιζελικών .Από την 
πλευρά τους οι αντιβενιζελικοί ψηφίσθηκαν κατά κύριο λόγο από την 
Παλαιά Ελλάδα όπως συνηθίζονταν και απέσπασαν 143 έδρες .Αναλυτικά 
                                                           
20 Καθηγητής αστικού δικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών . 
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το Λαϊκό κόµµα έλαβε 72 έδρες ,η Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση 60 
έδρες ,οι Ελευθερόφρονες 7 και το Μεταρρυθµιστικό Εθνικό κόµµα 4 .Ο 
χώρος της αριστεράς εκπροσωπήθηκε από το Παλλαϊκό Μέτωπο το οποίο 
απέσπασε 15 έδρες . 
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                                            ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
         Σ ’αυτό το σηµείο της εργασίας θα άξιζε να αναφερθούµε ιδιαίτερα 
σε µια εκλογική αναµέτρηση που θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε το 
γενικότερο πλαίσιο των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα αλλά και την 
µετέπειτα πορεία της χώρας .Αυτή η εκλογική αναµέτρηση δεν είναι άλλη 
από την τελευταία του µεσοπολέµου που πραγµατοποιήθηκε στις 26 
Ιανουαρίου του 1936 .Οι εκλογές αυτές σήµαναν το τέλος µίας εποχής κατά 
την οποία κυριάρχησε η µακροχρόνια αντιπαλότητα ανάµεσα σε δύο 
πολιτικούς κύκλους (βενιζελικοί-αντιβενιζελικοί) χωρίς κανείς να επιδιώξει 
ουσιαστική αντιµετώπιση των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων 
του λαού .Η όλη πολιτική κατάσταση συνέβαλε ώστε αυτά τα χρόνια να µην 
εξελιχθούν οι δυνατότητες της χώρας όσο θα έπρεπε .Το αποτέλεσµα ήταν 
στις 4 Αυγούστου του 1936 να έχουµε επιβολή δικτατορίας ύστερα από 
συνεργασία του Γεώργιου Β΄ και του δικτάτορα Ι .Μεταξά .Η επιβολή  
ολοκληρωτικών καθεστώτων ήταν µια τάση της εποχής εξαπλωµένη σε 
πολλά κράτη της Ευρώπης .Υπό αυτού λοιπόν του αστυνοµικού καθεστώτος 
έφτασε στην Ελλάδα η µάστιγα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου . 
 
 
           Μέσα σ ’αυτά τα 40 χρόνια(1900-1940) ,στα οποία αναφέρεται η 
παρούσα εργασία , διεξήχθησαν συνολικά 16 εκλογικές αναµετρήσεις .Κάθε 
µια εκλογική αναµέτρηση πιάνει το σφυγµό της εποχής και µας δίνει την 
δυνατότητα να αντιληφθούµε το κυρίαρχο κάθε φορά πολιτικό παιχνίδι ,τις 
κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις και τις πολιτικές ζυµώσεις .Το κυριότερο 
συµπέρασµα που βγαίνει κάνοντας µια αναδροµή σε όσα γράφτηκαν είναι 
ότι µέσα από την ανάλυση των εκλογών διαπιστώνουµε την σταδιακή 
επικράτηση ,παρά τα τυχόν προβλήµατα ,του κοινοβουλευτικού συστήµατος 
και των αρχών του στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα. 
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