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Η διαµόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων 
 

∆. ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ∆ΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) Σελ. 89-98 

 

1. Το κόµµα των φιλελευθέρων 

 

Πριν τις εκλογές 8/8/1910 δεν 

υπάρχει κόµµα µεταρρυθµίσεων. 

Φορείς νέων ιδεών: ανεξάρτητοι 

υποψήφιοι. 

Γενικό σύνθηµα: «ανόρθωση» 

Α. υλοποίηση αιτηµάτων συλλαλητηρίων 1909 

Β. επίλυση αγροτικού ζητήµατος. 

Συµµετοχή σοσιαλιστών, εµφάνιση 

«Κοινωνιολογικής εταιρείας» 

Συνασπισµός, συσπείρωση των 

παλαιών κοµµάτων 

Αποτελέσµατα εκλογών: 

211/362 έδρες συνασπισµός παλαιών κοµµάτων. 

29/362 ανεξάρτητοι υποψήφιοι παλαιοκοµµατικοί 

122/362 ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές 

 

Ο Ε. Βενιζέλος (εκλέγεται χωρίς προεκλογική παρουσία) συσπειρώνει τους εκσυγχρονιστές. 

Πρώτη δηµόσια εµφάνιση: οµιλία στο Σύνταγµα 5/9/1910 όπου υποστηρίζει µετριοπαθείς 

µεταρρυθµίσεις. 

Στόχος: εκσυγχρονισµός πολιτικού συστήµατος, εξισορρόπηση διαφορετικών συµφερόντων. 

Βασικές θέσεις: κοινωνική γαλήνη, ελάφρυνση κατώτερων στρωµάτων, εκσυγχρονισµός 

κράτους, στρατιωτικοί εξοπλισµοί. 

Επίσης: αναθεώρηση συντάγµατος (δε θέτει πολιτειακό ζήτηµα) 

Προαναγγελία ίδρυσης κόµµατος. 

 

Παραίτηση ∆ραγούµη (6/10/1910), ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης. 

Πρόβληµα εµπιστοσύνης της Βουλής. 

∆ιάλυση βουλής και προκήρυξη εκλογών (Νοέµβριος 1910) 

Αποχή παλαιών κοµµάτων. 

Φιλελεύθεροι: 307/362 έδρες 

 

1911 (α΄ εξάµηνο) 53 τροποποιήσεις του συντάγµατος 

 Ενίσχυση µοναρχίας (συµµετοχή του βασιλιά στην αναθεώρηση 

 ∆ιασφάλιση διάκρισης εξουσιών 

 Ασυµβίβαστο στρατιωτική ή δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας και βουλευτικής 

 Μονιµότητα δικαστικών και δηµοσίων υπαλλήλων 

 

Ψηφίστηκαν 337 νέοι νόµοι που µεταρρυθµίζουν το δηµόσιο και ιδιωτικό βίο. 

 ∆ηµόσιοι διαγωνισµοί διορισµών. 
 Κανονισµοί εργσίας σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες. 
 ∆ιανοµή γης στη Θεσσαλία. 

 Αναδιοργάνωση τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Απονοµή δικαιοσύνης. 

 Αναθεώρηση κανονισµού Βουλής. 

 

Εκλογές Μαρτίου 1912 

Συµµετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις. 

Φιλελεύθεροι 146 έδρες 

Υπόλοιποι 36 

Εξήγηση: οι καινοτοµίες του Βενιζέλου γέννησαν ελπίδα επίλυσης κοινωνικών προβληµάτων. 
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∆οµή βενιζελικού κόµµατος 

Προσωποπαγές. Ο Βενιζέλος ελέγχει τα πάντα 

(όπως ο Τρικούπης) 

Οι σύνδεσµοι φιλελευθέρων δεν έχουν 

ιδιαίτερο ρόλο 

1912: αναδιοργάνωση του κόµµατος. Ίδρυση 

λέσχης Φιλελευθέρων.  

Οι βενιζελικοί ζητούν ιδεατό κόµµα. 

Ο Βενιζέλος λαµβάνει υπόψη του κοινωνικές 

συνθήκες. 

 

 

2. Τα αντιβενιζελικά κόµµατα 

 

Αντιβενιζελικά κόµµατα αντιπολίτευσης: συντηρητικά χωρίς να θέλουν την κατάσταση που 

επικρατούσε πριν το 1909 

 ∆εν ήθελαν τη διαρκή επέµβαση κράτους 

 ∆εν είχαν µακροπρόθεσµη πολιτική 

 Εξελίχθηκαν σε υπερασπιστές συµφερόντων που κινδύνευαν από την πολιτική των 

φιλελεύθερων. 

 Οδηγούνται σε συνεχώς συντηρητικότερες θέσεις 

 

∆ηµήτρης Ράλλης 

 Αντίθετος προς τον εκσυγχρονισµό. 

 Κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας. 

 Υπέρ της ισχυρής θέσης της Βουλής. 

 Βασιλιάς ως σύµβολο εθνικής ενότητας. 

 Απευθύνεται σε µεσαία και κατώτερα στρώµατα πόλεων και µικροκαλλιεργητές. 

 Ζητά ενίσχυση παραγωγής, θέσεις εργασίας, χρήµατα για εξοπλισµούς, καταπολέµηση 

διαφθοράς και πατρωνίας. 

∆εν έχει συγκροτηµένο πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

Κυριακούλης Μαυροµιχάλης (Εθνικό κόµµα) 

 Συµµετοχή του αρχηγού στα πολιτικά µετά το 1909. 

 Υποστηρίζουν την «Ανόρθωση» 

 

Γενικό σύνθηµα: «ανόρθωση» 

Α. υλοποίηση αιτηµάτων συλλαλητηρίων 1909 

Β. επίλυση αγροτικού ζητήµατος. 

 

Γεώργιος Θεοτόκης 

 Το µετριοπαθέστερο κόµµα 

 Αύξηση εξοπλισµών. 

 Φορολογικές ελαφρύνσεις για µικροεισοδηµατίες. 

 Από το 1909 (κίνηµα στο Γουδί) ως 1915 (συνταγµατική κρίση) το κόµµα του Θεοτόκη έχει 

τη µεγαλύτερη εκλογική βάση, είναι πυρήνας των αντιβενιζελικών. 
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3. Τα αριστερά κόµµατα 

 

Προέρχονται από οµάδες µε σοσιαλιστικές ιδέες. 

Αντιµετωπίζουν προβλήµατα συνεννόησης και συσπείρωσης. 

 

Κοινωνιολογική εταιρεία. 

Αφετηρία αριστεροί διανοούµενοι. 

 Στόχοι: ισότητα ευκαιριών για όλους 

 Κοινωνικοποίηση µέσων παραγωγής 

 ∆ιανοµή αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες 

 Σταδιακή αναµόρφωση οικονοµίας 

 Συνταγµατική µεταβολή 

Ανάγκη οργάνωσης εργατών και ίδρυσης κόµµατος. 

1910 Λαϊκό κόµµα (Αλέξανδρος Παπαναστασίου) 

Εκλογές Νοεµβρίου 1910 εκλέγουν 7 βουλευτές 

 

 

4. α. Ο εθνικός διχασµός (1915-1922) από την παραίτηση Βενιζέλου ως τη συνθήκη Σεβρών 

 

Εκλογές 1912 (Μάρτιος) νίκη Βενιζέλου: Κυριαρχία στην πολιτική. 

 

1913: ο Κωνσταντίνος (αρχιστράτηγος) διαδέχεται το Γεώργιο Α΄. 

 

Ο βασιλιάς αναµειγνύεται στην εξωτερική πολιτική και ενισχύει αντιδηµοκρατικούς 

αξιωµατικούς. 

 

 

Α΄ παγκόσµιος. 

Φιλελεύθεροι: υπέρ της ελληνικής συµµετοχής στο πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ. 

Βασιλιάς και Γενικό επιτελείο: υπέρ της ουδετερότητας. 

Εµµονή του Κωνσταντίνου. 

1915: η κυβέρνηση Βενιζέλου οδηγείται δύο φορές σε παραίτηση.  

 

 Αποχή Βενιζελικών από τις εκλογές µετά τη δεύτερη παραίτηση. 

 Βενιζελικοί: θεωρούσαν όποιον ήταν κατά του πολέµου εχθρό τους. 

 Αντιβενιζελικοί: θεωρούσαν τους βενιζελικούς πράκτορες της ΑΝΤΑΝΤ. 

 Τα δύο κόµµατα οδηγούνται στην πόλωση.  

 Συµµετοχή στην πόλωση και των στρατιωτικών. που δηµιουργούν αντίπαλες 

οργανώσεις. 

 26 Σεπτεµβρίου 1916: ο Βενιζέλος σχηµατίζει κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.  

 

 Συγκρούσεις, εµφύλιος πόλεµος. 
 Οι αντιβενιζελικοί τροµοκρατούν. 
 Ο Βενιζέλος κηρύσσει έκπτωτο το βασιλιά. 

 Ο βασιλιάς υπό την πίεση της ΑΝΤΑΝΤ φεύγει. 

 Ευνοούνται αξιωµατικοί της «εθνικής άµυνας» 

 Ο διχασµός εξαπλώνεται στο στράτευµα. 

 Παρατείνεται η θητεία της βουλής 1915.  
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 Η Ελλάδα στο πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ 

 ∆ιαφωνία αντιβενιζελικών 

 Αποκορύφωµα «εθνικού διχασµού»: 

 1920: Απόπειρα δολοφονίας Βενιζέλου 

 ∆ολοφονία Ίωνος ∆ραγούµη 

 

 

 

4.  β. Ο εθνικός διχασµός (1915-1922) από τη συνθήκη Σεβρών έως την ήττα στη Μ. Ασία 

 

Συνθήκη  Σεβρών (10/08/1920) 

Ελλάδα δύο Ηπείρων και πέντε Θαλασσών. 

 

 Προκήρυξη εκλογών αναθεωρητικής βουλής. 

 Νίκη της ενωµένης Αντιπολίτευσης. 

 Ο Βενιζέλος φεύγει στο εξωτερικό 

 ∆ηµοψήφισµα. 

 Επιστροφή του Κωνσταντίνου 

 Συνεχίζεται η ίδια πολιτική. 

 Κατάρρευση µετώπου και ολοκληρωτική ήττα. 

 

Στις 25/01/1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσεται σε Συντακτική. 

 

 

5. Το σοσιαλιστικό κόµµα 

 

Ανεργία, άθλιες συνθήκες εργασίας και ζωής εργατών:  Έντονη πολιτικοποίηση. 

1918, ίδρυση ΣΕΚΕ. 

Βασικές θέσεις: 

 ∆ηµοκρατία. 

 Εκλογικό δικαίωµα σε γυναίκες. 

 Αναλογικό εκλογικό σύστηµα. 

 Εθνικοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

Εξωτερική πολιτική: 

 Ειρήνη χωρίς προσάρτηση εδαφών. 

 Αυτοδιάθεση των λαών. 

 

ΣΕΚΕ: το πιο οργανωµένο κόµµα. 

Ως το 1919 είναι υπέρ της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. 

Σταδιακά τάσσεται υπέρ της δικτατορίας του προλεταριάτου. 

Το 1924 µετονοµάζεται σε ΚΚΕ 

 


