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                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
«Ελληνικές κυβερνήσεις 1940-1974» 
 
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη 
παρουσίαση των ελληνικών κυβερνήσεων κατά την δύσκολη και ταραχώδη για 
τη χώρα περίοδο, 1940-1974. Παρουσιάζονται ο τρόπος ανάδειξης τους, το 
έργο τους σε όλους τους τομείς της ζωής και οι λόγοι παραίτησης τους. Για την 
ευκολότερη μελέτη των κυβερνήσεων η περίοδος αυτή έχει χωριστεί σε 
υποπεριόδους. Πρώτο διάστημα που εξετάζεται είναι η περίοδος από την 
δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά (1936) μέχρι την Συνταγματική αναθεώρηση 
του 1952, περίοδος εξαιρετικά δύσκολη καθώς η χώρα ταλανίζεται από την 
κατοχή των δυνάμεων του άξονα και στην συνέχεια από τον Εμφύλιο Πόλεμο. 
Δεύτερο υπό εξέταση διάστημα είναι η περίοδος ανασυγκρότησης της 
μεταπολεμικής Ελλάδας (1952-1967) που διακόπτεται απότομα από την τρίτη 
περίοδο που είναι η δικτατορία των Συνταγματαρχών (1967-1974). Η 
περίοδος που πραγματεύεται η εργασία τελειώνει με την άφιξη στην Ελλάδα 
του Κ. Καραμανλή και την έναρξη της Γ’ ελληνικής δημοκρατίας.  
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1952 
 
 
Η παραπάνω περίοδος αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη και ανώμαλη εποχή 
για την πολιτική ζωή της Ελλάδος. Αρκεί να σημειωθεί ότι η πολιτική εξουσία 
πέρασε από τα χέρια 24 διαφορετικών κυβερνήσεων συμπεριλαμβανομένων 
και των κατοχικών(Τσολάκογλου,Λογοθετόπουλος,Ράλλης). 
Η εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά κατέστη δυνατή μέσα σε ένα κλίμα 
αστάθειας των πολιτικών πραγμάτων, αδράνειας των πολιτικών δυνάμεων και 
σε μια εποχή όπου η παγκόσμια οικονομική κρίση άρχισε να κάνει αισθητά τα 
αποτελέσματά της και στην Ελλάδα1 .Η χώρα στην περίοδο αυτή ήρθε 
αντιμέτωπη με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Η κατοχή από τις δυνάμεις 
του άξονα επέτεινε την πολιτική κρίση καθώς η χώρα διοικείτο από τρεις 
διαφορετικές πλευρές.Αφενός το καθεστώς που εγκαθίδρυσαν οι κατακτητές, 
τις λεγόμενες κατοχικές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις «κουίσλιγκς»2,αφετέρου, 
τις βασιλικές κυβερνήσεις του εξωτερικού και τις αντιστασιακές οργανώσεις. 
Στη συνέχεια την Ελλάδα ταλάνισε ο εμφύλιος πόλεμος, που προκάλεσε υλικά 
και ηθικά τραύματα ,και το σπουδαιότερο, τεράστιο ιδεολογικό και πολιτικό 
χάσμα στο λαό. 
Μετά από αυτές τις φάσεις κρίσης των δημοκρατικών θεσμών της χώρας (την 
δικτατορία του Μεταξά και τον εμφύλιο πόλεμο), οι Έλληνες συνειδητοποίησαν 
ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της δημοκρατίας ήταν πρώτιστο καθήκον. 
Ωστόσο παρά την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος και του 
κοινοβουλευτικού συστήματος μετά το 1946, η οργάνωση των πολιτικών 
κομμάτων χωρίς σταθερές αρχές και η συνεχής επέμβαση της Αυλής στα 

                                                 
1 Οικονομικό κραχ στην Αμερική που σταδιακά επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες του κόσμου με 
σημαντικές επιπτώσεις στο πολιτικό πεδίο με την εμφάνιση φασιστικών 
καθεστώτων(Ιταλία,Ισπανία,Γερμανία) 
2 Βιτκουιν Κουισλιγκ. Νορβηγός πολιτικός ο οποίος ονομάστηκε πρωθυπουργός της χώρας 
του από τους Γερμανούς. Κατά προέκταση «κουισλιγκς» ονομάστηκαν όλοι οι πρωθυπουργοί 
που διορίστηκαν από Γερμανούς. 
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πολιτικά πράγματα δεν βοήθησαν στη σταθερότητα του κυβερνητικού 
μηχανισμού. 
Δηλωτικό της ασταθούς κατάστασης της περιόδου είναι ότι σε διάστημα 8 
χρόνων(1944-1952) σχηματίστηκαν 20 κυβερνήσεις με διάρκεια θητείας 4 
μήνες κατά μέσο όρο.Αποκορύφωμα είναι το παράδειγμα της κυβέρνησης 
Πουλίτσα που κυβέρνησε για μόλις 12 μέρες(4/4/1946-18/4/1946). 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ (13/4/1936) 
 

Ο Ιωάννης Μεταξάς γεννήθηκε το 1871 στην Ιθάκη. Έλαβε 
μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 ως 
επιτελικός αξιωματικός και τρία χρόνια αργότερα βρέθηκε 
στη θέση του υπαρχηγού του ΓΕΣ. Από νωρίς έδειξε τις 
φιλομοναρχικές και αυταρχικές του τάσεις, με την ενεργή 
συμμετοχή του στο κίνημα των στρατηγών Γαργαλίδη-
Λεοναρδόπουλου. 

   Τα πολιτικά πράγματα την δεκαετία του 1930 ήταν ιδιαίτερα κλονισμένα. Το 
δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1935 από την κυβέρνηση 
Κονδύλη επικύρωσε την πραξικοπηματική αλλαγή του πολιτεύματος 
επαναφέροντας την Δυναστεία. Η κατάσταση οδηγείτο σε αδιέξοδο καθώς στις 
εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 οι δύο μεγάλες παρατάξεις3 αναδείχτηκαν 
σχεδόν ισόπαλες και δεν μπόρεσε καμία να σχηματίσει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση. Έτσι προσωρινή λύση δόθηκε με την υπηρεσιακή κυβέρνηση του 
Κωνσταντίνου Δεμερτζή, στην οποία ο Μεταξάς κατείχε την θέση του 
Υπουργού Στρατιωτικών αλλά και αυτή του αντιπρόεδρου. Ο αιφνιδιαστικός 
θάνατος του Δεμερτζή ανοίγει το δρόμο στο Μεταξά για την πρωθυπουργική 
θέση. Ο Γεώργιος διορίζει τον Μεταξά πρωθυπουργό της χώρας(ενώ είχε 
συγκεντρώσει μόλις το 4% στις εκλογές) προκαλώντας την έκπληξη αλλά και 
την δυσαρέσκεια των άλλων πολιτικών. Παρόλα αυτά ο Μεταξάς στις 25 
Απριλίου ανέγνωσε στην Βουλή τις προγραμματικές του δηλώσεις και δύο 

                                                 
3 Αντιβενιζελική παράταξη 47,6% των ψήφων και 143 έδρες.Βενιζελική παράταξη 45,19% των 
ψήφων και 142 έδρες. 
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μέρες αργότερα λαμβάνει την ψήφο εμπιστοσύνης με 241 ψήφους  υπέρ ,16 
κατά και 4 αποχές .Επιπλέον το αντιπροσωπευτικό σώμα διέκοψε τις εργασίες 
της Βουλής έως τον Σεπτέμβριο και έδωσε εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση να 
εκδίδει νομοθετήματα. Έτσι, ο Μεταξάς παρέμενε στην εξουσία και  
προετοίμαζε την εγκαθίδρυση της δικτατορίας και τη δημιουργία του «Νέου 
Κράτους» .Η αφορμή δόθηκε με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και την 
πανελλαδική απεργία  που είχε προκηρυχτεί για την 5η Αυγούστου 1936. 
   Πράγματι, την 4η Αυγούστου 1936,παρέδωσε προς υπογραφή στον βασιλιά 
δύο διατάγματα με την πρόφαση της προσπάθειας αντιμετώπισης του 
κομμουνιστικού κινδύνου και την αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης. Με το ένα 
ανέστελλε σημαντικά άρθρα του Συντάγματος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ακόμα ,με το δεύτερο διέλυσε την Γ΄ Αναθεωρητική Βουλή, χωρίς την 
προκήρυξη νέων εκλογών. Η αντισυνταγματικότητα των διαταγμάτων ήταν 
προφανής .Ο βασιλιάς υπέγραψε τα διατάγματα καθώς η δικτατορία 
σταθεροποιούσε το θρόνο του. Ακόμα για τον ίδιο τον Μεταξά «Η δικτατορία 
αποτελούσε το καταλληλότερο καθεστώς για την Ελλάδα.»4

Η δικτατορία οδήγησε στην σύλληψη σημαντικών στελεχών του κομμουνισμού 
,με το σύστημα των καταδόσεων του Υπουργού εσωτερικής ασφαλείας 
Μανιαδάκη. Παρόλα τα προβλήματα και τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση Μεταξά 
προχώρησε σε ενέργειες εντυπωσιακές για την κοινή γνώμη σε μια 
προσπάθεια παραπλάνησης από τα ουσιαστικά προβλήματα. Ο Μεταξάς 
εφάρμοσε τον θεσμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1936.Επίσης καθιέρωσε 
τις συλλογικές συμβάσεις, έδωσε δάνεια στους αγρότες και ίδρυσε την 
ελληνική ραδιοφωνία για λόγους μάλλον προπαγανδιστικούς. 
 Η έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και η διαφαινόμενη ιταλική απειλή 
λύτρωσαν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, καθώς παλάτι , κόμματα, και λαός 
απασχολούνταν από τις εξελίξεις και όχι από την εσωτερική κατάσταση της 
χώρας .Από το 1939 και μετά ο Μεταξάς κρατούσε στάση «αψόγου 
ουδετερότητας» μέχρι την 28η Οκτωβρίου 1940 που απηύθυνε την ιστορική 
μονολεκτική απάντηση στις αξιώσεις των Ιταλών.Καθ΄όλη την διάρκεια των 
συγκρούσεων ο Μεταξάς απέφυγε να μεταβεί στο μέτωπο.Πέθανε τον 
                                                 
4 Ήθελε να δημιουργήσει καθεστώς πρόσμιξης ιταλικού φασισμού και γερμανικού 
εθνικοσοσιαλισμού.(Βλ. οι 91 πρωθυπουργοί της Ελλάδος , Ν.Μακρυγιάννη, σελ. 314) 
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Ιανουάριο του 1941,λίγο πριν την Γερμανική επίθεση. Έτσι η διαρκέστερη 
δικτατορία που είχε γνωρίσει ως τότε η χώρα «πέθανε» με το θάνατο του 
Ι.Μεταξά.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΥΖΗ (29/1/1941) 
 
Μετά το θάνατο του Ιωάννη Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941,ο βασιλιάς 
Γεώργιος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση λόγω της κρισιμότητας των 
επιχειρήσεων στο μέτωπο και λόγω της άρνησης όλων να ηγηθούν της 
Κυβέρνησης. Έτσι ανέθεσε την Πρωθυπουργία στον Αλέξανδρο Κορυζή  
διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και πρώην υπουργό των κυβερνήσεων 
Μεταξά,  ο οποίος δέχτηκε όλο το βάρος της αγωνίας για την αναμενόμενη 
γερμανική εισβολή και την κατάρρευση του μετώπου. Στις 18 Απριλίου 1941 
,ημέρα της μεγάλης Παρασκευής, ο Κορυζής αυτοκτονεί, συντετριμμένος από 
την ευθύνη των δραματικών γεγονότων και φοβούμενος ότι αργά ή γρήγορα ο 
πόλεμος θα έφτανε και στην Ελλάδα. 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (21/4/1941) 

 
Ο Εμμανουήλ Τσουδερός γεννήθηκε το 1882 στην Κρήτη. Ήταν 
γνωστός για τα φιλοβενιζελικά του αισθήματα και εξορίστηκε στην Σύρο 
από την κυβέρνηση Μεταξά. Όταν μετά την Γερμανική εισβολή και την 
κατάρρευση του μετώπου , ο στρατηγός Τσολάκογλου υπέγραψε 
συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, ο Γεώργιος βρέθηκε σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση καθώς , ειδικά  μετά την αυτοκτονία του Κορυζή , κανείς  
δεν ήθελε να αναλάβει πρωθυπουργός. Έτσι, ο Γεώργιος καλεί από την 

εξορία τον Τσουδερό γνωρίζοντας ότι είναι ευνοούμενος των Άγγλων. Η κίνηση 
αυτή του βασιλιά , να διορίσει δηλαδή πρωθυπουργό κάποιον με δημοκρατικό 
φρόνημα,  έδειξε την διάθεση του για αλλαγή. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο 
Τσουδερός ο διορισμός του ήταν «πρώτη έμπρακτη βασιλική αποδοκιμασία της 
δικτατορίας»(Τσουδερός, Ιστορικά Αρχεία 1941-1944 τόμος Α’ , 1990 σελ. 1). Στις 
23 Απριλίου Τσουδερός και Βασιλιάς αναχωρούν για την Κρήτη και στις 27  η 
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χώρα υποκύπτει στα γερμανικά στρατεύματα. Πλέον βρίσκεται υπό τριπλή κατοχή 
(Γερμανοί,Ιταλοί,Βούλγαροι).  Από την Κρήτη αναχωρούν τα ξημερώματα της 23ης 
Μαΐου. Καταφεύγουν στην Αλεξάνδρεια και από εκεί στη Ν.Αφρική. Πλέον λοιπόν 
μπορούμε να μιλάμε για μια κυβέρνηση εξορίας η οποία συντελεί στην συνέχεια 
του ελληνικού κράτους και εκτός συνόρων. Στις 2 Ιουνίου ο Τσουδερός 
απομακρύνει από την κυβέρνηση πολλούς μεταξικούς υπουργούς με πρώτο τον 
Μανιαδάκη. Η αναμόρφωση της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 
1941 στο Λονδίνο. Στις 4 Φεβρουαρίου 1942 εκδίδει Συντακτική πράξη με την 
οποία καταργεί τα διατάγματα της 4ης Αυγούστου5 και στη συνέχεια αναχωρεί για 
το Κάιρο. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα δημιουργείται στις 10 Μαρτίου του 1944 
από το Ε.Α.Μ  μια δεύτερη αρχή παράλληλη με την νόμιμη κυβέρνηση του 
Καΐρου. Η ΠΕΕΑ(Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης), με στόχο την 
δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας, περιλάμβανε στους κόλπους της 
σημαντικό αριθμό μη κομμουνιστών και πρόεδρος της ήταν ο καθηγητής 
συνταγματολόγος , Αλέξανδρος Σβώλος Η Εθνοσυνέλευση «Εθνικό Συμβούλιο» 
επικυρώνει την εξουσία της ΠΕΕΑ ως αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης με έδρα 
την Ελλάδα. Μια συντονιστική επιτροπή της ΠΕΕΑ υποβάλλει υπόμνημα στον 
Τσουδερό ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης του .Ο Τσουδερός , κάτω 
από την πίεση των ‘Άγγλων6, αρνείται και ξεσπάει ανταρσία η οποία καταπνίγεται 
από τους Άγγλους. Μετά την κατάπνιξη της ανταρσίας , ο Τσουδερός παραιτείται 
στις 14 Απριλίου 1944. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Έτσι , ο βασιλιάς τώρα θέλει να διαχωρίσει τη θέση από μια δικτατορία της οποίας ήταν ο 
κυριότερος πρωτεργάτης και υπεύθυνος. Βλ. Οι Πολιτικοί θεσμοί σε κρίση , 1922-1974 
Ν.Αλιβιζάτος , σελ. 144 
6 Οι Άγγλοι φοβόντουσαν ότι δεν θα μπορούσαν να ελέγχουν αποτελεσματικά μια κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας (Βλ. Ιστορία νεότερη και σύγχρονη ,Γ’ Λυκείου σελ. 290) 
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ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
 
7Στην εξουσία της κατεκτημένης χώρας οι Γερμανοί φρόντισαν να ορκίσουν 
κυβέρνηση «κουίσλιγκς»8 ,μια κυβέρνηση δοσίλογων, με επικεφαλής τον 
στρατηγό Γ.Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου είχε υπογράψει την συνθηκολόγηση 
της στρατιάς της Ηπείρου στις 20 Απριλίου του 1941.Η χώρα λοιπόν, βρίσκεται 
κάτω από την διοίκηση δύο καθεστώτων. Των κατοχικών κυβερνήσεων και της 
εξόριστης νόμιμης ελληνικής κυβέρνησης. 

Μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 , όταν και απελευθερώθηκε 
η χώρα, σχηματίστηκαν τρεις κατοχικές κυβερνήσεις οι 
οποίες συμμετείχαν στις προσπάθειες των κατακτητών για 
την κατάπνιξη της εθνικής αντίστασης μαζί με τα τάγματα 
ασφαλείας.9

Στις 30 Απριλίου ο Τσολάκογλου σχηματίζει κυβέρνηση.10Το δυσάρεστο είναι ότι 
στην κυβέρνηση δοσίλογων συμμετέχουν και οι πέντε στρατηγοί του αλβανικού 
μετώπου.11Στις 2 Δεκεμβρίου 1942 ο Τσολάκογλου παραιτείται και δίνει την θέση 
του στον μέχρι τότε αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο. Τέλος , στις 7 
Απριλίου αναλαμβάνει ο Ιωάννης Ράλλης.  
Και οι τρεις καταδικάστηκαν, μετά την απελευθέρωση,   από το ειδικό δικαστήριο 
δοσίλογων σε ποινές ισόβιας κάθειρξης.   
 
 
 
 
 
 
                                                 
7Ανεξάρτητα από τις εξόριστες ελληνικές κυβερνήσεις. 
8 Βλ. υποσημείωση 2. 
9 Τάγματα Ασφαλείας. Εκτελεστικό όργανο των Γερμανών επανδρωμένο από Έλληνες.(Βλ. 
Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη , Γ’ Λυκείου, σελ. 283) 
10 Ορκίστηκε στην μεγάλη αίθουσα υποδοχής της Βουλής και ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος 
αρνήθηκε να παραβρεθεί. 
11 Δεμεστίχας, Μπάκας, Μουτούσης, Κατσιμήτρος.( Βλ. Οι 91 πρωθυπουργοί της 
Ελλάδος,σελ.336) 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (14/4/1944) 
 
Μετά την παραίτηση του Εμμανουήλ Τσουδερού12, λόγω της πίεσης 
για την δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας και της ανταρσίας 
που ξέσπασε, την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο Σοφοκλής 
Βενιζέλος, γιος του μεγάλου Ελευθέριου Βενιζέλου που είχε 
διατελέσει υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Τσουδερού. Στην 

κυβέρνηση Βενιζέλου , ορκίστηκαν μόνο δύο υπουργοί. Ο Τζανακάκης(Πρόνοιας 
και εργασίας) και ο ναύαρχος Ι. Δεμεστίχας(Εσωτερικών, Παιδείας, Εμπορικής 
Ναυτιλίας)13. Ο Βενιζέλος ανέλαβε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο , όπου οι 
σχέσεις με τους Βρετανούς ήταν τεταμένες. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ χαρακτηρίζει τον 
Βενιζέλο «ακατάλληλο για την πρωθυπουργία», και πράγματι μετά από δώδεκα 
μέρες  πρωθυπουργίας παραιτείται, μετά την βίαιη καταστολή της εξέγερσης στα 
πλοία του ναυτικού, πού βρίσκονταν στην Αίγυπτο.14Στη συνέχεια αναλαμβάνει ο 
Γ. Παπανδρέου , με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας , στην οποία ο Σ. Βενιζέλος 
είναι αντιπρόεδρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ο ίδιος ο Τσουδερός πρότεινε τον Βενιζέλο. Ωστόσο ο Γεώργιος , από το Λονδίνο που 
βρισκόταν, αρνήθηκε την παραίτηση και ζήτησε να παραμείνει ο Τσουδερός στο αξίωμα του 
μέχρι να φτάσει ο ίδιος στη Μ. Ανατολή. 
13 Βλ. Ιστορία του ελληνικού έθνους , Εκδοτική Αθηνών , σελ. 82 
 
14 Βλ. Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 1940-2004  , Καρυδάκη Γεωργία σελ.7  
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (26/4/1944)
 
Μετά την παραίτηση του Σ. Βενιζέλου το σχηματισμό κυβέρνησης 
αναλαμβάνει ο Γ. Παπανδρέου ,πρώην υπουργός του Ε. Βενιζέλου και 
γνωστός για τα δημοκρατικά του φρονήματα15. Ο Παπανδρέου φτάνει 
στις 15 Απριλίου στο Κάιρο φανερά ευνοημένος από τον 

πρωθυπουργό των Βρετανών, Ουίνστον Τσόρτσιλ, που θεωρούσε ότι ο 
Παπανδρέου μπορούσε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη εκείνη την δύσκολη στιγμή 
στις αντίπαλες παρατάξεις. Έτσι, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ Τσόρτσιλ και 
βασιλιά ,ο Παπανδρέου ορκίστηκε στις 26 Απριλίου χωρίς Υπουργικό Συμβούλιο. 
Μόλις δύο προσωπικότητες θα αναλάβουν κυβερνητικές  θέσεις. Ο ναύαρχος 
Βούλγαρης (Ναυτικών) και ο Γ. Ματζαβινός (το Υφυπουργείο Οικονομικών). 
Αμέσως μετά ο Παπανδρέου έδωσε στην δημοσιότητα τις προγραμματικές του 
δηλώσεις ,οι οποίες αποτελούσαν ουσιαστικά τα θέματα του Συνεδρίου του 
Λιβάνου16, το οποίο έλαβε χώρα το Μάιο του 1944 μετά από εργώδεις 
διαπραγματεύσεις. Τα κύρια θέματα που τέθηκαν στο κείμενο («Εθνικόν 
Συμβόλαιον») ήταν η συγκρότηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας , στην οποία θα 
συμμετείχε και η ΠΕΕΑ ,με σύνθημα «μια Πατρίς , μια Κυβέρνησις ,ένας 
Στρατός».Ακόμα ως στόχος τέθηκε η ανασύνταξη του στρατού, ο αφοπλισμός και 
η ενοποίηση των αντιστασιακών δυνάμεων, η κατάργηση της τρομοκρατίας στην 
ελληνική ύπαιθρο, η υλική αρωγή του ελληνικού λαού και φυσικά η ελευθερία 
.Ακόμη, αποφασίστηκε η τιμωρία των συνεργατών των κατακτητών17. 

                                                 
15 Επιφανής υποστηρικτής παλαιότερα της αβασίλευτης Δημοκρατίας, είχε από το 1943 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ε.Α.Μ αποσκοπούσε στη βίαιη κατάληψη της εξουσίας και 
ότι προείχε η υποστήριξη των αστικών δυνάμεων.Ήταν δεινός αντικομμουνιστής και είχε 
σπεύσει να προειδοποιήσει τους Βρετανούς για τον κίνδυνο κατάληψης της εξουσίας από τους 
κομμουνιστές μετά την Απελευθέρωση. 
16 Στο συνέδριο του Λιβάνου συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων και των 
αντιστασιακών οργανώσεων .Αντιπροσωπεύτηκαν η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, τα αστικά 
πολιτικά κόμματα, ο ΕΔΕΣ η ΕΚΚΑ το ΕΑΜ το ΚΚΕ καθώς και η ΠΕΕΑ. Εξ’ αρχής φάνηκε η 
αντίθεση ανάμεσα στο Ε.Α.Μ και των υπόλοιπων δυνάμεων. 
17 Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ,τόμος ΙΣΤ , Εκδοτική Αθηνών , σελ.82 
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Το πρώτο κλιμάκιο της κυβέρνησης ορκίστηκε στις 24 Μαΐου στο Κάιρο με 
πρωθυπουργό και πρόεδρο Στρατιωτικών τον Γ. Παπανδρέου ,και αντιπρόεδρο 
τον Σ. Βενιζέλο (που δέχτηκε να μετάσχει μετά από βρετανικές πιέσεις).18 Στις 2 
Ιουνίου ακολούθησε η ορκωμοσία του δεύτερου κλιμάκιου που περιλάμβανε τους 
Κανελλόπουλο, Τσάτσο, Καρτάλη, Θεοτόκη .Έμειναν κάποιες θέσεις κενές για να 
δοθούν σε εκπροσώπους του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ όμως, εξέφρασε κάποιες αντιθέσεις 
σχετικά με τις αποφάσεις του συνεδρίου του Λιβάνου και έθεσε προϋποθέσεις 
συμμετοχής στην κυβέρνηση.19Ωστόσο ,αιφνιδιαστικά το ΕΑΜ στις αρχές 
Αυγούστου ανακοίνωσε την πρόθεση του να συμμετάσχει στην κυβέρνηση και 
στις 2 Σεπτεμβρίου ορκίστηκαν οι Σβώλος, Τσιριμώκος, Ασκούτσης, 
Πορφυρογέννης ,Ζεύγος και Αγγελόπουλος. 
Όσον αφορά στο καθεστωτικό η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο Γεώργιος θα 
δεσμευτεί να αποδεχτεί την διενέργεια δημοψηφίσματος πριν την άφιξη του στη 
χώρα. 
Έτσι, στις 18 Οκτωβρίου ο Παπανδρέου και τα μέλη της εθνικής κυβέρνησης 
επέστρεψαν στην Ελλάδα .Ακολούθησαν τα δραματικά γεγονότα του 1944 
γνωστά ως «Δεκεμβριανά» όπου με την άφιξη του Τσόρτσιλ αποφασίστηκε ο 
διορισμός του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού στη θέση του 
Αντιβασιλέα(30/12/1944)και η  αλλαγή κυβέρνησης και πρωθυπουργού. 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (3/1/1945) 
 
Μετά την παραίτηση του Γ. Παπανδρέου ,σχηματίζεται στις 3 Ιανουαρίου του 
1945 κυβέρνηση από τον Νικόλαο Πλαστήρα ,αυτή τη φορά χωρίς την συμμετοχή 
εαμικών στελεχών. Μέσα σε ένα κλίμα εξαιρετικά τεταμένο, λόγω του εμφύλιου 
πολέμου, υπογράφεται στις 12 Φεβρουαρίου 1945 η συμφωνία της Βάρκιζας   η 

                                                 
18 Περιλάμβανε επίσης τους :Γ. Σαρακαλή, Φ.Δραγούμη, Λ.Λαμπριανίδη, Α.Μυλωνά ,Π.Ράλλη. 
19 Οι όροι εκτέθηκαν στις 2 Ιουλίου και περιλάμβαναν την διασάφηση ότι η αναφορά στην 
τρομοκρατία στο συνέδριο δεν αφορούσε τις αντιστασιακές οργανώσεις (Ιστορία του 
Ελληνικού  Έθνους , σελ. 84) 
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οποία έθεσε τυπικά τέρμα στη σύγκρουση20.Η συμφωνία προέβλεπε την 
αποστράτευση του ΕΛΑΣ και της πολιτοφυλακής του και την αυτοδιάλυση του 
μέσα σε δύο εβδομάδες. Επίσης, ΕΑΜ και ΕΛΑΣ έπρεπε να παραδώσουν στην 
κυβέρνηση τις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο τους. Ακόμα θα αιρόταν 
ο στρατιωτικός νόμος και θα αποκαθίσταντο συνταγματικές ελευθερίες όπως η 
ελευθερία του τύπου και των συνδικαλιστικών κινημάτων. Τέλος αποφασίστηκε η 
διενέργεια δημοψηφίσματος για το πολιτειακό ζήτημα και εκλογές για συντακτική 
Βουλή. Ανάμεσα στην πληθώρα πράξεων που εξέδωσε η κυβέρνηση για να 
θεμελιώσει το κύρος της η συμφωνία της Βάρκιζας ήταν το μόνο επίσημο κείμενο 
που συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά ενός προσυντάγματος. Η συμφωνία αυτή 
είχε συνταγματοποιηθεί με ειδική συντακτική πράξη στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως21. Ωστόσο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.22  
Επιπλέον, η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν τραγική. Οι Βρετανοί 
θεωρούσαν τον Πλαστήρα ανίκανο να κυβερνήσει όπως και τους συνεργάτες που 
είχε διορίσει. Τον Απρίλιο του 1945 οι πολιτικοί του αντίπαλοι δημοσιεύουν μια 
επιστολή του23 προς τον Τσουδερό, το 1941, με την οποία εκφράζει την αντίθεση 
του στον πόλεμο με τις δυνάμεις του άξονα. Το γεγονός αυτό ,σε συνάρτηση με 
την αρνητική στάση των Άγγλων προς το πρόσωπο του αλλά και με την αποτυχία 
της συμφωνίας της Βάρκιζας ,τον αναγκάζει να παραιτηθεί.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ (8/4/1945) 
 
Μετά την παραίτηση του Πλαστήρα οι Βρετανοί αναζήτησαν το πρόσωπο που θα 
μπορούσε να ηρεμήσει τα πολιτικά πάθη και να οργανώσει δημοψήφισμα και 
εκλογές. Διόρισαν λοιπόν στις 8 Απριλίου  το ναύαρχο  Πέτρο Βούλγαρη, 

                                                 
20 Τη συμφωνία της Βάρκιζας υπέγραψαν απ’ την πλευρά του ΕΑΜ οι Σιάντος ,Παρτσαλίδης , 
και Τσιριμώκος και από την κυβερνητική πλευρά οι Σοφιανόπουλος, Μακρόπουλος και 
Ράλλης.  
21 Συντακτική πράξη 23 της 23ης Μαρτίου 1945 
22 Βλ. «Οι πολιτικοί θεσμοί σε  κρίση 1922-1974 » ,  Ν. Αλιβιζάτος  σελ.156-157 
 
23 Η επιστολή δημοσιεύτηκε στην φιλομοναρχική εφημερίδα «Ελληνικόν Αίμα» στις 4 Απριλίου 
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επιτρέποντας του να διατηρήσει την στρατιωτική ιδιότητα και δημιούργησε 
κυβέρνηση όπου τα περισσότερα μέλη ήταν αξιωματικοί στρατού και ναυτικού.  
   Στις 11 Μαΐου σχηματίζει επιτροπή «επί των εξωτερικών» για να υπερασπιστεί 
τη χώρα στο επικείμενο συνέδριο ειρήνης24  και να υποστηρίξει της εδαφικές 
αξιώσεις της χώρας25. 
Όσο οι μέρες περνούσαν οι πιέσεις ΗΠΑ και Βρετανίας για την διενέργεια 
εκλογών πριν το δημοψήφισμα κλιμακώνονταν. Το ΚΚΕ ζητούσε αλλαγή της 
κυβέρνησης, καθώς και ο Σοφούλης ο οποίος  στις 5 Αυγούστου ανακοίνωσε ότι 
η χώρα δεν μπορεί να κυβερνάται από υπηρεσιακή κυβέρνηση αλλά απαιτείται 
πολιτική. Ο Αντιβασιλέας Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός αρνήθηκε να αλλάξει την 
κυβέρνηση και έτσι ο Βούλγαρης στις 5 Οκτωβρίου ανακοινώνει ότι οι εκλογές θα 
γίνουν στις 20 Ιανουαρίου του 1946. Αμέσως το ΚΚΕ και οι Φιλελεύθεροι 
ανακοίνωσαν την αποχή τους από τις εκλογές , ενώ παράλληλα ξέσπασαν 
αντιδράσεις από κάθε μερίδα του πολιτικού κόσμου χαρακτηρίζοντας τις εκλογές 
«παρωδία», πραξικόπημα και προσπάθεια διάλυσης της χώρας. Μέσα σ’ αυτό το 
αντιδραστικό κλίμα ο Βούλγαρης παραιτείται στις 9 Οκτωβρίου 1945.  
Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Βούλγαρη έληξε ο Β’ Παγκόσμιος 
πόλεμος με την συνθηκολόγηση της Γερμανίας στις 9 Μαΐου 1945 αλλά και της 
Ιαπωνίας, μετά την ατομική καταστροφή στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι στις 6 
και 9 Αυγούστου 1945. 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (17/10/1945)  

 
Μετά την παραίτηση του Βούλγαρη, ακολούθησε περίοδος 
σύγχυσης καθώς για ένα διάστημα η χώρα δεν είχε 
κυβέρνηση .Στην δυσχερή οικονομική κατάσταση της 
χώρας προστίθετο και ο κίνδυνος τα ένοπλα σώματα της 
Δεξιάς ή της Αριστεράς να επιχειρήσουν να καταλάβουν με 
τη βία την εξουσία. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο   

αρχιεπίσκοπος  και αντιβασιλέας Δαμασκηνός αναλαμβάνει  

                                                 
24 Η επιτροπή απαρτιζόταν από τους: Σοφούλη, Καφαντάρη ,Τσουδερό ,Γονατά, Παπανδρέου 
και Πλαστήρα.  
25 Επέκταση συνόρων προς Β. Ήπειρο και Βουλγαρία , επιστροφή Δωδεκανήσου και Κύπρου. 
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στις 17 Οκτωβρίου την πρωθυπουργία διατηρώντας στην κυβέρνηση σχεδόν 
όλους τους υπουργούς. Η κυβέρνηση του δεν ξεπέρασε σε διάρκεια τις δύο 
εβδομάδες. 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (1/11/1945) 
 
Την 1η Νοεμβρίου 1945 ορκίστηκε πρωθυπουργός για πρώτη φορά στην πολιτική 
του σταδιοδρομία ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος αρχηγός του εθνικού ενωτικού 
κόμματος. Λόγω της όξυνσης της πολιτικής κρίσης η Βρετανία στέλνει στην 
Ελλάδα τον υφυπουργό εξωτερικών Έκτορα Μακ Νηλ ο οποίος διατυπώνει μια 
σειρά προτάσεων και ασκεί πίεση για την διενέργεια εκλογών πριν τον Μάρτιο του 
194626.Η ελληνική κυβέρνηση αναστατώθηκε από τις προτάσεις των Βρετανών 
και φοβήθηκε ότι οι ξένες δυνάμεις προσπαθούσαν να υποβάλλουν υπό τον 
έλεγχό τους τη χώρα. Τα πολιτικά πάθη των άλλων αρχηγών, η προτίμηση του 
Δαμασκηνού για την δημιουργία κυβέρνησης ευρύτερου πολιτικού φάσματος και 
η απροκάλυπτη εξωτερική επέμβαση αναγκάζουν τον Κανελλόπουλο σε 
παραίτηση μόλις 21 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ (22/11/1945) 
 
Στις 22 Νοεμβρίου ορκίστηκε από τον αντιβασιλέα, πρωθυπουργός ο 
Θεμιστοκλής Σοφούλης. Η κυβέρνηση του δεν είχε σχηματιστεί πάνω σε 
κομματικές γραμμές αλλά από ένα σύνολο προσωπικοτήτων που θα εκτελούσαν 
το έργο που υπαγόρευαν οι Βρετανοί, και το οποίο κινείτο σε κεντροαριστερές 
βάσεις27.Στις 4 Δεκεμβρίου ο Σοφούλης ανακοινώνει ότι δεν θα γίνουν οι εκλογές  
της 31ης Μαρτίου. Ωστόσο αυτό προκάλεσε την αντίδραση των ΗΠΑ και η 
κυβέρνηση αναγκάστηκε να διενεργήσει τις εκλογές.  
Οι εκλογές διεξήχθησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής και συμμετείχαν 
είκοσι κόμματα και συνδυασμοί , χωρίς την συμμετοχή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Η 
                                                 
26 Βλ. Ιστορία του ελληνικού Έθνους ,Τόμος ΙΣΤ’ Εκδοτική Αθηνών σελ.113 
27 Αποτελείτο από τους: Τσουδερό ,Καφαντάρη, Σοφιανόπουλο, Μυλωνά, Καρτάλη.  
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«Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων» υπό τους Τσαλδάρη, Γονατά και 
Αλεξανδρή ήταν η νικήτρια των εκλογών με 55,1% των ψήφων και 206 έδρες σε 
σύνολο 354 . Η Εθνική Πολιτική Ένωση των Βενιζέλου, Παπανδρέου και 
Κανελλόπουλου συγκέντρωσε το 19,3% και 68 έδρες , το κόμμα Φιλελεύθερων 
του Σοφούλη το 14,4% και 48 έδρες , το Εθνικό κόμμα του Ζέρβα το 6% και 23 
έδρες, 9 η Ένωση Εθνικοφρόνων , μια η ένωση Αγροτικών κομμάτων και 2 έδρες 
ανεξάρτητος συνδυασμός.  
Μετά την άνετη επικράτηση του Λαϊκού κόμματος ο Σοφούλης παραιτείται στις 4 
Απριλίου 1946.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑ (4/4/1946) 
 
Οι εκλογές του Μαρτίου έδειξαν την τεράστια πόλωση μεταξύ Δεξιάς και 
Αριστεράς , με την σαρωτική νίκη της πρώτης και συγκεκριμένα της «Ηνωμένης 
Παράταξης Εθνικοφρόνων». Ωστόσο οι εκλογές δεν έδωσαν λύση στα πολιτικά 
προβλήματα της χώρας. Παρά την φανερή επικράτηση του Λαϊκού κόμματος (που 
συμμετείχε στην ΗΠΕ) ο βασιλιάς διορίζει πρωθυπουργό τον δικαστικό 
Παναγιώτη Πουλίτσα , μέχρι ο Τσαλδάρης να γίνει επίσημα αποδεκτός ως ηγέτης 
του Λαϊκού κόμματος. Ο Πουλίτσας σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση «ευρέως 
Εθνικού Συνασπισμού» που αποτελείται από ηγετικά στελέχη της ΗΠΕ 28,καθώς 
και τους Γ. Παπανδρέου ,Σ. Γονατά, Σ.Βενιζέλο και Α. Αλεξανδρή. 
Ο Πουλίτσας προσπάθησε να επισπεύσει το χρόνο διεξαγωγής του καθεστωτικού 
δημοψηφίσματος ,ενέργεια που ενόχλησε μέλη της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης 
(Παπανδρέου, Κανελλόπουλο, Βενιζέλο) με αποτέλεσμα να παραιτηθούν από την 
κυβέρνηση. Αυτό οδήγησε σε παραίτηση τον ίδιο τον Πουλίτσα που άφησε την 
εξουσία μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες. 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΤΣΑΛΔΑΡΗ (18/4/1946) 

 
Στις 18 Απριλίου ο Τσαλδάρης σχηματίζει κυβέρνηση29  και 
παρουσιάζεται στην Βουλή όπου και παίρνει ψήφο 
εμπιστοσύνης με 190 ψήφους. 
Ο Τσαλδάρης ασχολήθηκε σχολαστικά με την εξωτερική 
πολιτική της χώρας. Τρεις μέρες μετά την εκλογή του 
συμμετέχει με την κυβέρνηση του στο Συνέδριο Ειρήνης και 
αργότερα στο συμβούλιο των Υπουργών εξωτερικών. Εκεί 

υποστήριξε σθεναρά τις ελληνικές εδαφικές  διεκδικήσεις  για την Βόρειο Ήπειρο 
και τα Δωδεκάνησα30 . Ωστόσο η εμπλοκή των ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά 
της χώρας έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και κλιμακώνονταν οι πιέσεις 
για την διενέργεια  δημοψηφίσματος. Στις 18 Απριλίου λοιπόν, γνωστοποιεί σε 
ΗΠΑ και Βρετανία την απόφαση του για δημοψήφισμα και στις 13 Μαΐου 
ανακοινώνεται από τον αντιβασιλέα Δαμασκηνό η τέλεση του την 1η Σεπτεμβρίου 
1946. Στο δημοψήφισμα έλαβαν μέρος 1.700.000 ψηφοφόροι (στους εκλογικούς 
καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 1.900.000), και αποφάσισαν επάνοδο του 
βασιλιά σε ποσοστό 69% έναντι 31% κατά. Στις 28 Σεπτεμβρίου ο Γεώργιος 
επέστρεψε στην Αθήνα.  
Ο Τσαλδάρης πολλές φορές δημιούργησε προϋποθέσεις εξαγγελίας του 
δόγματος Τρούμαν για το σχέδιο Μάρσαλ31 (όπως τον Δεκέμβριο στην διάσκεψη 

                                                 
29 Σχημάτισε κυβέρνηση αποκλειστικά από στελέχη της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων: 
Το Υπουργείο Εξωτερικών διατήρησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ ορκίστηκαν ως 
Υπουργός Εσωτερικών ο Θεοτόκης, Στρατιωτικών-Ναυτικών-Αεροπορίας ο Μαυρομιχάλης, 
Συντονισμού ο Στεφανόπουλος ,Οικονομικών ο Χέλμης , δικαιοσύνης ο Χατζηπάνος και 
Δημόσιας τάξης ο Σπύρος Θεοτόκης.  
30 Ακόμα η Ελλάδα ζήτησε αποζημίωση 700εκατ. δολαρίων από την Βουλγαρία  για τις ζημιές 
που είχε κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής. 
31 Ο Υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρσαλ, προτείνει σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες την προσφορά οικονομικής βοήθειας από μέρους τον ΗΠΑ με κάποιους 
ευνοϊκούς όρους για την χώρα του. 
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του ΟΗΕ ) ,γεγονός που βοήθησε σημαντικά στην οικονομική ανόρθωση της 
Ελλάδας.  
Μετά την επιστροφή του Τσαλδάρη από το συνέδριο ειρήνης του Παρισιού όπου 
αποφασίστηκε επίσημα η λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 32, η κυβέρνηση 
ανασχηματίστηκε (2 Οκτωβρίου) αποκτώντας το μεγαλύτερο έως τότε μέγεθος 
της. Ωστόσο το ασταθές πολιτικό κλίμα και η ρευστότητα της κατάστασης των 
πολιτικών πραγμάτων τον αναγκάζουν σε παραίτηση ,στις 24 Ιανουαρίου του 
1947. 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ (24/1/1947) 
 
Ο Γεώργιος επιδιώκοντας να σχηματίσει κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» για την 
αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων, δίνει εντολή σχηματισμού  
κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 1947 στον Δημήτριο Μάξιμο ,όπου συμμετείχαν 
επτά απ’ τα οκτώ κόμματα της Βουλής. Διορίστηκαν λοιπόν ο Τσαλδάρης ως 
Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών, ο Σοφοκλής Βενιζέλος ως Υπουργός 
άνευ Χαρτοφυλακίου ,ο Παπανδρέου ως Υπουργός Εσωτερικών ,ο Αλεξανδρής 
Δικαιοσύνης ,ο Στράτος Στρατιωτικών ,ο Κανελλόπουλος Ναυτικών, ο Χέλμης 
Οικονομικών, ο Στεφανόπουλος Συντονισμού και ο νέος τότε πολιτικός Κ. 
Καραμανλής, Εργασίας.  
Κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του Μάξιμου κατοχυρώθηκε η ένταξη των 
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα (2 Φεβρουαρίου 1947) και στις 12 Μαρτίου 
αναγγέλθηκε επίσημα το δόγμα Τρούμαν33 και τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο Μάρσαλ  
από το οποίο η χώρα εξασφάλισε τεράστια οικονομικά οφέλη34.Ακόμα , στο 
διάστημα αυτό πέθανε ο Γεώργιος και τον διαδέχτηκε στην βασιλεία ο Παύλος ο 
Α’. Η κυβέρνηση Μαξίμου παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 1947. 

                                                 
32 Διάσκεψη του Παρισιού (Ιούλιος –Οκτώβριος 1946).Εκεί σημειώθηκε η έναρξη του Ψυχρού 
Πολέμου και αποφασίστηκε η ένταξη των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα η οποία επικυρώθηκε 
τον Φεβρουάριο. 
33 Βλ. υποσημείωση 31 
34 Με την ελληνοαμερικανική συμφωνία του Ιουνίου, στην Ελλάδα  έφτασαν συνολικά 3 δις. 
Δολάρια. 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (29/8/1947) 
 
Την κυβέρνηση Μαξίμου διαδέχτηκε στις 29 Αυγούστου του 1947 η κυβέρνηση 
του Λαϊκού κόμματος υπό τον Κ. Τσαλδάρη (αφού διέθετε την πλειοψηφία ) , ο 
οποίος επανήλθε στην πρωθυπουργία μετά από οκτώ μήνες. Ωστόσο λόγω της 
επέμβασης των συμμάχων αλλά και για να πραγματοποιηθεί η ενότητα του 
πολιτικού κόσμου για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου αποφασίζει 
–αν και διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία- να παραδώσει την πρωθυπουργία στον 
αρχηγό της μειοψηφίας Θ. Σοφούλη, θυσιάζοντας κομματικά συμφέροντα και 
προσωπικές του φιλοδοξίες35. 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ (7/9/1947) 
 
Ο Τσαλδάρης παρέδωσε την πρωθυπουργία στον Σοφούλη ο οποίος σχημάτισε 
κυβέρνηση με 10 φιλελεύθερους και 14 λαϊκούς. Συγκεκριμένα,  ο Τσαλδάρης 
ήταν Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών, ο Στεφανόπουλος Συντονισμού, ο 
Χέλμης Οικονομικών , ο Μαυρομιχάλης Εσωτερικών, και ο Ρέντης Δημόσιας 
Τάξης.  
Η κυβέρνηση προσέφερε αμνηστία σε όποιον αντάρτη θα παραδινόταν μέσα σ’ 
ένα μήνα. Ακόμα, διέταξε την απόλυση των πολιτικών κρατουμένων και έκανε 
έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών.  
Η νέα κατάσταση ικανοποιούσε την Ουάσιγκτον και η αμερικανική βοήθεια έδωσε 
μεγάλη αυτοπεποίθηση στον Σοφούλη. 
Η κυβέρνησε ανασχηματίστηκε δύο φορές: στις 18  Νοεμβρίου του 1948 και στις 
20 Ιανουαρίου του 1949. Ωστόσο στις 30 Ιουνίου 1949 η κυβέρνηση αναγκάζεται 
σε παραίτηση μετά από το θάνατο του Σοφούλη σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο 
λόγω των μαχών στα μέτωπα του εμφύλιου.  
 

                                                 
35 Βλ. Οι 91 Πρωθυπουργοί της Ελλάδας 1843-2003, Ν. Μακρυγιάννη σελ.421 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ (30/6/1949) 
 
Μετά τον θάνατο του Σοφούλη αναλαμβάνει να σχηματίσει συμμαχική  κυβέρνηση 
ο Αλέξανδρος Διομήδης ,οικονομολόγος και πρώην συνεργάτης του Βενιζέλου. 
Στην κυβέρνηση συμμετείχαν οι Τσαλδάρης, Κανελλόπουλος, Βενιζέλος, 
Τσάτσος, Μαύρος και Καραμανλής.  
Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Διομήδη, τερματίστηκε ο εμφύλιος 
πόλεμος μετά την ήττα των επαναστατικών στρατευμάτων. Έτσι ,έκλεισε η πιο 
μελανή σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού. Η αδελφοκτονία του εμφυλίου είχε 
βαριές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες για την χώρα και φοβερές 
υλικές αλλά προπάντων ανθρώπινες απώλειες που  θα σημαδέψουν την πορεία 
του ελληνικού έθνους για πολλά ακόμη χρόνια. 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ (6/1/1950)  
Μετά το τέλος του Εμφυλίου η Ελλάδα ξεκινά προσπάθειες για ανασυγκρότηση. 
Πρώτη κίνηση μέσα σε αυτή την προσπάθεια είναι η διενέργεια εκλογών. Ο 
βασιλιάς διορίζει τον Ιανουάριο του 1950 υπηρεσιακή κυβέρνηση με αρχηγό τον 
Ιωάννη Θεοτόκη και με μόνο στόχο την προκήρυξη και διενέργεια των εκλογών 
,που είχαν βαρύνουσα σημασία για την εκλογική νομιμοποίηση του 
αποτελέσματος του Εμφυλίου και ήταν βασικό σημείο για την πολιτική 
ανασυγκρότηση των κομμάτων36. Ο Θεοτόκης προχώρησε αμέσως σε διάλυση 
της Βουλής και προκήρυξε τις εκλογές για τις 19 Φεβρουαρίου 1950 αλλά λόγω 
ορισμένων προβλημάτων37 αποφασίστηκε να τελεστούν στις 5 Μαρτίου 1950.Ο 

                                                 
36 Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τόμος ΙΣΤ’ Εμπειρία Εκδοτική  ,σελ. 173 
37 Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των εκλογών υπήρξαν ορισμένες προσπάθειες για την 
αντισυνταγματική αναβολή τους .Οι προσπάθειες αυτές προέρχονταν κυρίως από πολιτικές 
δυνάμεις που διέθεταν την εύνοια των Ανακτόρων και προέβλεπαν τον αρχιστράτηγο  Παπάγο 
ως μελλοντικό ηγέτη. (Μαρκεζίνης , Πιπινέλης) βλ. Ιστορία Ελληνικού Έθνους τόμος ΙΣΤ’  σελ. 
172. 
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Θεοτόκης επεδίωξε πλειοψηφικό σύστημα χωρίς κομματικά ψηφοδέλτια αλλά 
μετά την αντίδραση των κομμάτων αποφασίστηκε η απλή αναλογική. Ωστόσο στις 
εκλογές κανένα κόμμα δεν κατάφερε να κατακτήσει την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία .Πιο συγκεκριμένα το Λαϊκό κόμμα του Τσαλδάρη συγκεντρώνει το 
18,8% και 62 έδρες .Οι Φιλελεύθεροι του Βενιζέλου το 17,2% και 56 έδρες. Η   
ΕΠΕΚ38  του Πλαστήρα το 16,4% και 45 έδρες, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα (ΔΣΚ) του Γ. Παπανδρέου το 10,7% και 35 έδρες, το εαμογενές αριστερό 
κόμμα Δημοκρατική Παράταξη το 9,7% και 18 έδρες, η Πολιτική Ανεξάρτητη 
Παράταξη39 το 8,2% και 16 έδρες, το Μέτωπο  Εθνικής Αναδημιουργίας ,με κύριο 
κόμμα το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Κανελλόπουλου το 5,3% και 7 έδρες, 3 
έδρες ο συνασπισμός παράταξης αγροτών και εργαζομένων και μια έδρα το Νέο 
κόμμα του Μαρκεζίνη που εκπροσωπήθηκε στο κοινοβούλιο από τον Στράτο. Με 
τις εκλογές της 5ης Μαρτίου αρχίζει και η Α’ Βουλευτική περίοδος.   
Στις 12 Μαρτίου οι τέσσερις αρχηγοί του κέντρου  (Τσουδερός, Πλαστήρας, 
Παπανδρέου, Βενιζέλος) στέλνουν στον βασιλιά πρωτόκολλο κυβερνητικής 
συνεργασίας συμφωνώντας να προτείνουν ως πρωθυπουργό τον Πλαστήρα. Ο 
Βασιλιάς όμως δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Βενιζέλο και η 
κυβέρνηση Θεοτόκη παραιτείται στις 25 Μαρτίου 1950.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (22/3/1950) 
 
 Ο  βασιλιάς μετά την αδυναμία των κομμάτων να εξασφαλίσουν την 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία , δίνει πρώτη διερευνητική εντολή στον Τσαλδάρη 
,αρχηγό του πρώτου σε έδρες κόμματος, ο οποίος την κατέθεσε40. Έτσι, η 
δεύτερη εντολή δίνεται στον Βενιζέλο που με την στήριξη του Λαϊκού κόμματος 
και  του κόμματος του  Κανελλόπουλου σχηματίζει κυβέρνηση κεντροδεξιού 

                                                 
38 Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου .Συνεργασία Πλαστήρα-Τσουδερού ως συνασπισμός 
δύο κομμάτων. Στην ΕΠΕΚ είχε συσπειρωθεί το σύνολο σχεδόν της κεντρώας παράταξης 
.Θεωρήθηκε ο μεγάλος νικητής αφού εμφανίστηκε σχεδόν ισοδύναμη με τα δύο παραδοσιακά 
κόμματα. 
39 Συνασπισμός τριών μικρών κομμάτων των Κοτζιά ,Μανιαδάκη, και Τουρκοβασίλη που ήταν 
πολιτικοί κληρονόμοι της μεταξικής δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.  
40 Βλ. Δημητρόπουλος ,Ελληνικές Κυβερνήσεις 1846-2004  
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συνασπισμού στις 22 Μαρτίου ,αθετώντας την συμφωνία του με Πλαστήρα, 
Παπανδρέου, Τσουδερό . Στην κυβέρνηση Βενιζέλου συμμετείχε  ο 
Κανελλόπουλος ως αντιπρόεδρος και υπεύθυνος των στρατιωτικών Υπουργείων.  
Ωστόσο, ο Βενιζέλος δεν κατάφερε να παραμείνει πολύ στην εξουσία. Λόγω 
πιέσεων από την Αμερική η κυβέρνηση παραιτείται πριν εμφανιστεί στην Βουλή, 
στις 15 Απριλίου 1950. 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (15/4/1950) 
 

Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Βενιζέλου, κυβέρνηση 
σχηματίζουν τα κόμματα του κέντρου. Διορίζεται πρωθυπουργός ο 
Πλαστήρας , αντιπρόεδρος και Υπουργός Εσωτερικών ο 
Παπανδρέου ,Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Γαρουφαλλιάς, 
Συντονισμού ο Τσουδερός, και Οικονομικών ο Καρτάλης. Ο 
Σοφοκλής Βενιζέλος αρνήθηκε να συμμετάσχει προσωπικά με 

αποτέλεσμα να δοθούν στους Φιλελεύθερους Υπουργεία δευτερεύουσας 
σημασίας. 
Η κυβέρνηση Πλαστήρα παρέμεινε στην εξουσία μόλις τέσσερις μήνες. Πολλές 
ενέργειες του Πλαστήρα όπως τα μέτρα «ειρηνεύσεως»41, οι δηλώσεις του στην 
Τήνο κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου εναντίον της θανατικής ποινής 
και η άρνηση του για εμπλοκή  της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας42 
προκάλεσαν αντιδράσεις από τον λαό, τα άλλα κόμματα, το παλάτι και τους 
Αμερικάνους. Σαν αποτέλεσμα επήλθε  η πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα στις 
21 Αυγούστου 1950. 
 
 
 
 

                                                 
41 Δυνατότητα αναθεώρησης των αποφάσεων των Έκτακτων Στρατοδικείων και κατάργηση 
του «Οργανισμού Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου». 
42 Βλ. Ελλάς ,η ιστορία και ο πολιτισμός από τις απαρχές μέχρι σήμερα, Εκδοτικός 
Οργανισμός Πάπυρος , σελ.197 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(21/8/1950) 
 
Μετά την πτώση της κυβέρνησης Πλαστήρα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 
δίνεται, για τρίτη φορά, στον Σοφοκλή Βενιζέλο. Όταν εμφανίστηκε στη Βουλή 
στις 13 Σεπτεμβρίου δεν κατάφερε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και προχώρησε 
σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης με την συμμετοχή των Παπανδρέου και 
Τσαλδάρη. Ωστόσο για άλλη μια  φορά η κυβέρνηση διαλύεται στις 3 Νοεμβρίου 
λόγω της αποπομπής του Λαϊκού κόμματος μετά το σκάνδαλο Χατζηπάνου43.Η 
νέα κυβέρνηση του Βενιζέλου παρέμεινε στην εξουσία για ένα χρόνο. Στις 31 
Ιουλίου διαλύει την Βουλή η οποία λίγο πριν είχε ψηφίσει νόμο για να τεθεί σε 
εφαρμογή το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής44.Η διάλυση της Βουλής 
σηματοδοτεί το τέλος της Α’ βουλευτικής περιόδου. 
Ο Βενιζέλος λόγω της πολιτικής αστάθειας που συνέχιζε να ταλανίζει τον τόπο, 
προκηρύσσει εκλογές για τις 9 Σεπτεμβρίου του 1951.Εντωμεταξύ ,ο  Αλέξανδρος 
Παπάγος αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών αποφασίζει να παραιτηθεί 
από την αρχιστρατηγία και να πολιτευθεί και στις 6 Αυγούστου 1951 ιδρύει τον 
ελληνικό συναγερμό όπου προσχώρησαν αυτοδιαλυόμενα το ΛΕΚ και το Νέο 
Κόμμα του Σ. Μαρκεζίνη45. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου λοιπόν, πρώτο 
αναδεικνύεται το κόμμα του Παπάγου ,Ελληνικός Συναγερμός ,με 114 έδρες σε 
σύνολο 258. Ακολουθούν  η ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα46 με 74 έδρες, οι 
Φιλελεύθεροι του Σ. Βενιζέλου47 με 57, η ΕΔΑ με 10 έδρες,  το Λαϊκό κόμμα με 2, 
ο συναγερμός αγροτών και εργαζομένων με μία ,ενώ το κόμμα του Παπανδρέου 

                                                 
43 Αφορούσε στην κατάχρηση 7,5 δισεκατομμυρίων δραχμών από τον Οργανισμό Λιμένος 
Πειραιώς με πρωταγωνιστές στελέχη του Λαϊκού κόμματος.  
44 Με το νόμο 1878/1951 καθιερώθηκε μεικτό εκλογικό σύστημα που έθετε ορισμένους 
φραγμούς καθώς μόνο τα κόμματα που ξεπερνούσαν το 17% θα συνέχιζαν στην Β’ κατανομή 
εδρών.  
45 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις επικείμενες εκλογές προσέδιδε η έντονη κόντρα μεταξύ του 
Παπάγου και των Ανακτόρων .Μάλιστα ο βασιλιάς Παύλος σε συνέντευξη στη «New York 
Times» κατηγορεί ευθέως τον Παπάγο.  
46 Η ΕΠΕΚ αποτελούσε πλέον ενιαίο κόμμα και όχι συνασπισμό. 
47 Στους Φιλελεύθερους είχε προσχωρήσει το Εθνικό Κόμμα  Ελλάδος και ο Τσουδερός με 
ορισμένους βουλευτές του ΔΠΚ καθώς και βουλευτές του ΔΣΚ.   
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καμία. Παρά την ενίσχυση των μεγαλύτερων κομμάτων και τις αλλαγές του νόμου 
1878/195148 κανένα κόμμα δεν συγκέντρωσε ξανά απόλυτη πλειοψηφία.  
  Η κυβέρνηση Βενιζέλου αφού ανασχηματίστηκε δύο φορές και με τις εκλογές 
σηματοδότησε την αρχή της Β’ βουλευτικής περιόδου παραιτήθηκε στις 27 
Οκτωβρίου 1951.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (27/10/1951) 
 
Με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και εφόσον για άλλη μια φορά κανένα κόμμα 
δεν είχε συγκεντρώσει απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο βασιλιάς Παύλος 
ο Α’ πρότεινε την δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού από τα τρία μεγάλα 
κόμματα που επικράτησαν στις εκλογές. Την πρόταση του αυτή αρνήθηκε ο 
Αλέξανδρος Παπάγος ο οποίος ζητούσε την διεξαγωγή νέων εκλογών με 
πλειοψηφικό σύστημα. 
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και μετά την κατηγορηματική άρνηση του Παπάγου παίρνει 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Ν. Πλαστήρας που σχηματίζει κυβέρνηση 
ΕΠΕΚ και κόμματος φιλελεύθερων. Στον σχηματισμό του Πλαστήρα διορίζεται 
αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών ο Σ. Βενιζέλος , Υπουργός Συντονισμού 
ο Καρτάλης και εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Σακελλαρίου.  
   Η κυβέρνηση Πλαστήρα μέσα στον ένα χρόνο στον οποίο κυβέρνησε διεξήγαγε 
σημαντικό έργο στην εσωτερική αλλά και εξωτερική πολιτική.  
Πρώτο μέλημα της νέας κυβέρνησης ήταν η ψήφιση νέου Συντάγματος που 
εκκρεμούσε από το 1949. Έτσι, στις 7 Νοεμβρίου 1951 υποβλήθηκε Σχέδιο 
Ψηφίσματος για την επικύρωση του Σχεδίου Συντάγματος49. Το νέο Σύνταγμα 
αποτελούσε ελαφρώς αναθεωρημένη εκδοχή του Συντάγματος του 1911 και οι 
ελάχιστες καινοτομίες του οδηγούσαν στην αλλοίωση του φιλελεύθερου 
χαρακτήρα του πολιτεύματος. Συντελέστηκε λοιπόν μια συνταγματική 
οπισθοδρόμηση , μια επιστροφή στο Σύνταγμα του 191150. 

                                                 
48 Βλ. υποσημείωση 44 
49 Ο Ελληνικός Συναγερμός αρνήθηκε να αναγνωρίσει αναθεωρητική αρμοδιότητα στη Βουλή 
και αποχώρησε από τις σχετικές συζητήσεις.  
50 Βλ. Γενική Συνταγματική Θεωρία , Α. Δημητρόπουλου Τόμος Α’ σελ. 353 
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Ακόμα ,κατά τη διάρκεια της τελευταίας πρωθυπουργίας του Πλαστήρα η Ελλάδα 
πέτυχε την ένταξη της στο ΝΑΤΟ ,η οποία επικυρώθηκε σχεδόν ομόφωνα από 
την Βουλή τον Φεβρουάριο του 1952. Επίσης ,στην εξωτερική πολιτική ο 
Πλαστήρας επεδίωξε την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Προσπάθησε 
ακόμα να κατευνάσει τις διακρίσεις του Εμφυλίου με σειρά μέτρων που πήρε για 
τα οποία και κατακρίθηκε από την αντιπολίτευση και έδωσε στις γυναίκες το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όχι στις προσεχείς αλλά στις επόμενες 
εκλογές. Η πρωθυπουργία του ,τέλος, σημαδεύτηκε από δυο σημαντικές 
πολιτικές δίκες ,του Μπελογιάννη (ο οποίος και εκτελέστηκε)  και την δίκη των 
Αεροπόρων.     
Η κυβέρνηση στις 22 Αυγούστου 1952 εξακολουθούσε να έχει την εμπιστοσύνη 
της Βουλής. Ωστόσο στις αρχές Σεπτεμβρίου αποφάσισε να πάει σε εκλογές 
ικανοποιώντας έτσι το μόνιμο αίτημα του Συναγερμού. Μετά την ψήφιση του 
εκλογικού νόμου στις 4 Οκτωβρίου η κυβέρνηση δημοσίευσε αμέσως (10/10/52)  
το διάταγμα για την διάλυση της Βουλής και τη διεξαγωγή εκλογών στις 16 
Νοεμβρίου .Την επόμενη η κυβέρνηση Πλαστήρα υπέβαλε την παραίτησή της 
λόγω της δύσκολης και επικριτικής κατάστασης αλλά και λόγω της βαριάς 
ασθένειας του ίδιου του Πλαστήρα51.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ (11/10/1952) 
 
Μετά την παραίτηση του  Πλαστήρα διορίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση με αρχηγό 
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δ. Κουσιόπουλο  που ανέλαβε την διεξαγωγή 
των εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Στην κυβέρνηση συμμετείχαν και οι 
Στασινόπουλος και Ζολώτας.  
Οι εκλογές διεξήχθησαν με πλειοψηφικό σύστημα και αποτελούσαν μια μετωπική 
αναμέτρηση δύο παρατάξεων, του Ελληνικού Συναγερμού και της Ένωσης 
κομμάτων ΕΠΕΚ και Φιλελεύθερων52. Όπως ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα 

                                                 
51 Έπασχε από ημιπληγία και μετά το δεύτερο εγκεφαλικό που υπέστη, καθήκοντα 
πρωθυπουργού ασκούσε ουσιαστικά ο Βενιζέλος. 
52 Ο Ελληνικός Συναγερμός του Παπάγου εκπροσωπούσε το σύνολο της ενιαίας πλέον Δεξιάς 
ενώ η ένωση κομμάτων ΕΠΕΚ- Φιλελεύθεροι συσπείρωνε το σύνολο σχεδόν, των κεντρώων 
πολιτικών δυνάμεων. 
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των εκλογών έδωσε την απόλυτη πλειοψηφία στον Ελληνικό Συναγερμό ο οποίος 
συγκέντρωσε 247 έδρες σε σύνολο 300 ,ενώ  52 συγκέντρωσε  η Ένωση 
Κομμάτων και 2 ο συνδυασμός ανεξάρτητων.  
Έτσι, στις 16 Νοεμβρίου  ξεκινά η Γ’ βουλευτική περίοδος ,και στις 19 του ίδιου 
μήνα παραιτείται η κυβέρνηση Κουσιόπουλου.  
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  1952-1967 
 
Μετά από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα(1940-1952) 
ακολουθεί μια περίοδος ανασυγκρότησης της μεταπολεμικής Ελλάδας που 
οριοθετείται  από την ανάληψη της εξουσίας από τον Παπάγο μέχρι την κατάλυση 
της δημοκρατίας από τους αξιωματικούς το 1967. 
Μέσα στο διάστημα αυτό ο Ελληνικός Συναγερμός και η διάδοχος του ,ΕΡΕ του 
Κ. Καραμανλή, παραμένουν στην εξουσία για περίπου 11 χρόνια αποδεικνύοντας 
έτσι την κυριαρχία της Δεξιάς. Σ’ αυτά τα 15 χρόνια είχαμε 16 κυβερνήσεις και 11 
διαφορετικά πρόσωπα στην εξουσία. Ακόμα σχηματίστηκαν 4 βουλές μετά από 
ισάριθμες εκλογικές αναμετρήσεις. 
Ωστόσο αυτή η ήρεμη και βελτιωμένη κατάσταση δεν θα κρατήσει για πολύ. 
Κοινοβούλιο και Βασιλιάς αποδεικνύονται ανίκανοι να διαφυλάξουν την 
Δημοκρατία η οποία καταλύεται στις 21 Απριλίου 1967, μετά το πραξικόπημα των 
αξιωματικών.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ (19/11/1952) 

 
Στις εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952 ο Ελληνικός Συναγερμός του 
Παπάγου εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία και για πρώτη φορά 
σχηματίζεται σταθερή μονοκομματική κυβέρνηση στη μεταπολεμική 
Ελλάδα. Στις 19 Νοεμβρίου η κυβέρνηση ορκίζεται και διορίζονται οι 
Μαρκεζίνης ως Υπουργός Συντονισμού, Στεφανόπουλος Εξωτερικών,  
και Κανελλόπουλος Άμυνας .Ακόμα το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

δίνεται στον Κ. Καραμανλή και ο Τσουδερός διορίζεται Υπουργός άνευ 
Χαρτοφυλακίου . 
Ο Μαρκεζίνης, ένας απ’ τους στενότερους συνεργάτες του Παπάγου, ως 
Υπουργός Συντονισμού ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα οικονομικά της χώρας. Στις 7 
Ιανουαρίου 1953 προχώρησε στην συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας και της 
Τράπεζας των Αθηνών, δημιουργώντας έτσι ένα πανίσχυρο πιστωτικό ίδρυμα. 
Ακόμα, εξασφάλισε το πρώτο μη αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο και εφάρμοσε 
σχέδιο για ευρωπαϊκές πιστώσεις. Επίσης από την κυβέρνηση Παπάγου έγινε 
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προσπάθεια αύξησης της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής και του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος53.Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Παπάγο 
παρατηρείται έντονη αστυφιλία και ο πληθυσμός της πρωτεύουσας αυξάνεται 
κατά 400.000 , γεγονός που βοήθησε στην γρήγορη ανάπτυξη.  
Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, μετά την υιοθέτηση του σχεδίου Μάρσαλ, ο 
ρόλος της ¨Προστάτιδας Δύναμης¨ δεν άνηκε πια στην Βρετανία αλλά στην 
Αμερική. Η εξέλιξη αυτή επισημοποιήθηκε με την σύναψη διμερούς 
ελληνοαμερικανικής συμφωνίας 54 για την παραχώρηση στρατιωτικών 
διευκολύνσεων και βάσεων στις ΗΠΑ στις 12 Οκτωβρίου 1953. Επίσης ο 
Παπάγος επέδειξε μεγάλο ζήλο στο Κυπριακό ζήτημα  αλλά δυστυχώς είχε να 
αντιμετωπίσει την άρνηση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ,στα μέσα 
Δεκεμβρίου 1954 ,να συζητήσει την ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό55. Από 
τη στιγμή εκείνη  το Κυπριακό θα απασχολεί κάθε κυβέρνηση μέχρι και σήμερα, 
και μάλιστα στάθηκε η αφορμή παραίτησης του Μαρκεζίνη στις 29 Μαρτίου 1954,  
καθώς θεωρούσε λαθεμένους ορισμένους χειρισμούς του Παπάγου πάνω στο 
ζήτημα56.  
Στις 15 Δεκεμβρίου του 1954 ο Παπάγος προχώρησε στον σπουδαιότερο 
ανασχηματισμό καθιερώνοντας δύο θέσεις Αντιπροέδρων τις οποίες κατέλαβαν οι 
Κανελλόπουλος και Στεφανόπουλος εμφανιζόμενοι έτσι ως πιθανοί διάδοχοι του. 
Την 1η Οκτωβρίου 1955 ο βασιλιάς Παύλος ζητάει από τον Παπάγο να 
παραιτηθεί λόγω της άσχημης κατάστασης της υγείας του. Ο τελευταίος αρνήθηκε 
και όρισε ως αναπληρωτή του τον Σ. Στεφανόπουλο. Όμως ο Παπάγος πεθαίνει 
στις 4 Οκτωβρίου και ενώ όλοι περίμεναν ότι θα αναλάβει ο Στεφανόπουλος, ο 
βασιλιάς αιφνιδιάζει δίνοντας εντολή στον Κωνσταντίνο Καραμανλή.  
 
 
                                                 
53 Πράγμα που κατάφερε, καθώς το εθνικό εισόδημα από 112 δολάρια το 1951 ανέβηκε στα 
300 το 1956 και συνέχιζε την ανοδική του πορεία μέχρι το 1964. 
54 Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
55 Μάλιστα η στάση που τήρησαν οι χώρες του ΝΑΤΟ (εκτός από την Ισλανδία ) οδήγησε σε 
αντιβρετανικές και αντιαμερικανικές διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις που πολλές φορές 
κατέληξαν σε συγκρούσεις  με την αστυνομία. 
56 Ο Μαρκεζίνης εξ’ αρχής επιθυμούσε το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο όμως δεν του 
δόθηκε. 

 29



ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (6/10/1955) 
 

                                                

Η απρόσμενη απόφαση του βασιλιά να δώσει εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης στον Κ. Καραμανλή προκάλεσε 
πολλές αντιδράσεις57. Θεωρήθηκε εκτροπή από την 
συνταγματική τάξη καθώς η κοινοβουλευτική ομάδα του 

Συναγερμού έπρεπε να επιλέξει τον αρχηγό του κόμματος. Παρόλα αυτά ο 
Καραμανλής σχηματίζει κυβέρνηση στις 6 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα 
παρουσιάζεται στη Βουλή όπου παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από 200 βουλευτές. 
Στην νέα κυβέρνηση διορίζει ως Υπουργό Εξωτερικών τον Θεοτόκη και ως 
Υπουργό Οικονομικών τον Αποστολίδη , αλλά δεν συμμετείχαν οι 
Κανελλόπουλος και Στεφανόπολους οι οποίοι αποχώρησαν από την παράταξη.  
Στις 19 Δεκεμβρίου εγκρίνεται από την κυβερνητική πλειοψηφία  νέος εκλογικός 
νόμος που υποστήριζε σύστημα ¨πλειοψηφικό με περιορισμένη εκπροσώπηση 
μειοψηφίας¨ 58.Μετά την ψήφιση του νόμου ο Καραμανλής στις 4 Ιανουαρίου 
1956 ανακοινώνει την ίδρυση της ΕΡΕ και προσδιορίζει εκλογές για τις 19 
Φεβρουαρίου 1956. Αυτόματα ο Ελληνικό Συναγερμός παύει να υπάρχει καθώς η 
πλειοψηφία των βουλευτών του προσχώρησαν στην ΕΡΕ59 και η κυβέρνηση στις 
11 Ιανουαρίου παραιτείται.  
Οι εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου ανέδειξαν νικητή την ΕΡΕ60 με 47.38% των 
ψήφων και 165 έδρες, ενώ η ΔΕ (Δημοκρατική Ένωση) αν και συγκέντρωσε 

 
57 Ο Γ. Παπανδρέου επέκρινε δριμύτατα την επιλογή του βασιλιά και την χαρακτήρισε 
«παραβίαση των κοινοβουλευτικών θεσμών» όπως είχε κάνει νωρίτερα και ο Θεοτόκης. Βλ. Οι 
ελληνικές κυβερνήσεις 1843-2004 Α. Δημητρόπουλος. 
58 Νόμος 3457/1955 .Προέβλεπε ότι στις περιφέρειες που εξέλεγαν μέχρι 3 βουλευτές ως 
εκλογικό σύστημα οριζόταν το πλειοψηφικό, στις περιφέρειες που εξέλεγαν από 4 έως 10 
βουλευτές οριζόταν το πλειοψηφικό με περιορισμένη εκπροσώπηση του δεύτερου κόμματος ή 
συνασπισμού ,ενώ στις περιφέρειες που εκλέγονταν πάνω από 10 οι έδρες κατανέμονταν 
αναλογικά μεταξύ των δύο πρώτων εκλογικών σχηματισμών.  
59 ΕΡΕ: Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση. Η περίοδος της ίδρυσης της ΕΡΕ είναι πολύ τεταμένη 
για τα πολιτικά πράγματα και προκαλούνται πολλές ζυμώσεις. Τον Δεκέμβριο του 1955 
Βενιζέλος και Παπανδρέου σχηματίζουν ενιαίο φορέα και η ΕΔΑ και το ΔΚΕΛ σχημάτισαν την 
Εθνική Κίνηση Αλλαγής.  
60 Η νίκη της ΕΡΕ ήταν ένα είδος δικαίωσης για τον βασιλιά μετά τις επικρίσεις για τον 
διορισμό Καραμανλή. 
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μεγαλύτερο ποσοστό (48.2%) ,λόγω του εκλογικού συστήματος απέσπασε μόλις 
132 έδρες. Στις 29 Φεβρουαρίου ο Καραμανλής σχημάτισε την δεύτερη 
κυβέρνηση του ,πολύ πιο ανανεωμένη από την πρώτη. Ο Ράλλης ανέλαβε 
Υπουργός Συντονισμού και Έργων ,ο Παπαληγούρας Υπουργός Εμπορίου και 
συμμετείχαν ακόμα οι Αβέρωφ, Τσάτσος και  Κασιμάτης.  
Στα εξωτερικά ζητήματα, το σπουδαιότερο που απασχολούσε όλη τη χώρα ήταν 
το Κυπριακό. Η κρίση άρχισε με τον εξορισμό του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες τον 
Μάρτιο του 1956 και κορυφώθηκε με την εκτέλεση των αγωνιστών Καραολή και 
Δημητρίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Καραμανλής απομακρύνει τον Υπουργό 
Εξωτερικών ,Θεοτόκη ,και την θέση του καταλαμβάνει ο Αβέρωφ. Οι άμεσοι 
στόχοι της κυβέρνησης ήταν η απελευθέρωση του Μακαρίου και η εξασφάλιση 
αμερικανικής μεσολάβησης για μια συμβιβαστική λύση.  
Στην εσωτερική πολιτική η κυβέρνηση στράφηκε στην ανόρθωση της οικονομίας , 
στην αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας ,στη νομισματική σταθερότητα , 
στις επενδύσεις και στα δημόσια έργα. 
Τον Ιανουάριο του 1958, ο Καραμανλής διατυπώνει ένα εκλογικό νομοσχέδιο που 
καθιέρωνε το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Με το προτεινόμενο σύστημα 
διαφώνησε πρώτος ο Ράλλης ο οποίος παραιτήθηκε και στη συνέχεια 
ακολούθησαν ο Παπαληγούρας και δεκατρείς ακόμα βουλευτές.  
Για την αντιμετώπιση της πολιτικής κρίσης61 ο Καραμανλής στις 2 Μαρτίου 1958 
ζήτησε την άμεση διάλυση της Βουλής , την διενέργεια εκλογών και υπέβαλλε την 
παραίτηση της κυβέρνησης του.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (5/3/1958) 
 
Ο βασιλιάς Παύλος ,μετά την παραίτηση του Καραμανλή, ανέθεσε την δημιουργία 
εξωκοινοβουλευτικής κυβέρνησης στον πρόεδρο του ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, Κ. Γεωργακόπουλο με σκοπό την διεξαγωγή εκλογών. Η νέα 

                                                 
61 Πολλοί πολιτικοί επεδίωκαν στην δημιουργία κυβέρνησης ευρύτερου συνασπισμού την 
προεδρία της οποίας θα αναλάμβανε ο Κανελλόπουλος ή ο Αποστολίδης. Πρωταγωνιστικό 
ρόλο στους σχεδιασμούς αυτούς διαδραμάτισε ο Βενιζέλος καθώς και ανακτορικοί 
παράγοντες.  
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κυβέρνηση παρουσιάστηκε στη Βουλή  στις 12 Μαρτίου 1958, όπου πήρε ειδική 
ψήφο εμπιστοσύνης από την ΕΡΕ τους Φιλελεύθερους και τους βουλευτές που 
είχαν αποχωρήσει από την ΕΡΕ. Αμέσως η κυβέρνηση  έθεσε στην Βουλή το 
ζήτημα του νέου εκλογικού νόμου (3822/1958) που υποστήριζε το σύστημα  
«ενισχυμένη αναλογική»62.Στις 2 Απριλίου λήγει η Δ’ βουλευτική περίοδος. 
    Οι εκλογές διενεργήθηκαν στις 11 Μαΐου 1958. Το εκλογικό αποτέλεσμα 
εξασφάλισε στην ΕΡΕ εύκολη κοινοβουλευτική πλειοψηφία συγκεντρώνοντας το 
41% και 171 έδρες. Η ΕΔΑ63 αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με 24,42% 
και 79 έδρες. Τρίτο ήρθε το κόμμα των Φιλελεύθερων64 με 20,67% και 36 έδρες , 
η ΠΑΔΕ65 τέταρτη με 10,62% και 10 έδρες και το Λαϊκό κόμμα του Τσαλδάρη,  
πέμπτο με 2,94% και 4 έδρες. 
Έτσι στις 17 Μαΐου παραιτείται η κυβέρνηση Γεωργακόπουλου για να δώσει την 
θέση της στον Κ. Καραμανλή.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (17/5/1958)  
 
Στις 17 Μαΐου αναλαμβάνει για άλλη μια φορά πρωθυπουργός ο αρχηγός της 
ΕΡΕ Κ. Καραμανλής ο οποίος σχημάτισε νέα κυβέρνηση στους κόλπους της 
οποίας εντάσσεται ως αντιπρόεδρος τον Ιανουάριο του 1959 ο –μέχρι τότε 
πολέμιος του Καραμανλή- Π. Κανελλόπουλος. Οι Αβέρωφ (Εξωτερικών), 
Μακρής( Εσωτερικών) και Τσάτσος (Προεδρίας)  διατηρούν τα Υπουργεία τους, 
ενώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. 

                                                 
62 Ο νέος νόμος προέβλεπε την παραχώρηση των εδρών σε δύο κατανομές με αυστηρούς 
φραγμούς για τη συμμετοχή ενός κόμματος στη Β’ κατανομή .Έτσι το σύστημα αυτό ενίσχυε 
την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του πρώτου κόμματος. Βλ. «Ιστορία του ελληνικού 
Έθνους» τόμος ΙΣΤ’ Εκδοτική Αθηνών σελ. 198  
63 Η ΕΔΑ ήταν η έκπληξη των εκλογών με πρόεδρο τον Πασαλίδη και κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο τον Ηλιού .Αποτελούσε πλέον ενιαίο κομματικό οργανισμό. 
64 Το κόμμα των Φιλελεύθερων με συναρχηγούς τους Παπανδρέου και Βενιζέλο.  
65 Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση. Στην  ΠΑΔΕ συμμετείχαν το κόμμα των 
Προοδευτικών (Μαρκεζίνης), το κόμμα αγροτών εργαζομένων του Μπαλτατζή ,η ΕΠΕΚ με 
αρχηγό τον Παπαπολίτη και το ΔΚΕΛ του Αλαμανή.  
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Ακόμα, υπουργός Συντονισμού ορίστηκε ο Πρωτοπαπαδάκης, Οικονομικών ο 
Παπακωνσταντίνου, Εμπορίου ο Δερτιλής και Βιομηχανίας ο Μάρτης. 
Η βασικότερη προτεραιότητα της κυβέρνησης Καραμανλή είναι  η επίλυση του 
Κυπριακού. Προβαίνει λοιπόν, τον Φεβρουάριο του 1959 στην υπογραφή της 
συμφωνίας  Ζυρίχης-Λονδίνου η οποία αναγνώριζε την ανεξαρτησία της Κύπρου 
αλλά παραχωρούσε στην τουρκική μειονότητα αρκετές εξουσίες. Για το λόγο αυτό 
ο Καραμανλής επικρίθηκε από μερίδα της αντιπολίτευσης. Στις 16 Αυγούστου του 
1959 η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητη δημοκρατία με πρώτο  πρόεδρο τον 
αρχιεπίσκοπο Μακάριο.  
Η δεύτερη μείζονος σημασίας κίνηση στην οποία προέβη η κυβέρνηση 
Καραμανλή ήταν η σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν τον Ιούλιο του 1959 και 
ολοκληρώθηκαν στις 30 Μαρτίου 1961.Η επικύρωση της συμφωνίας έγινε από 
την ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο του 1962 και άρχισε να ισχύει την 1η 
Νοεμβρίου 1962 για να καταλήξει είκοσι χρόνια αργότερα (πάλι επί Κ. 
Καραμανλή) στην πλήρη ένταξη της χώρας.  
Μετά την εκλογή της ΕΔΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε δημιουργηθεί ένα 
χάσμα ανάμεσα στην Δεξιά και την Αριστερά. Οι πολιτικές έριδες ήταν πολλές και 
όλα οδηγούσαν στην διεξαγωγή των εκλογών νωρίτερα. Ακόμα οι σχέσεις του 
Καραμανλή με τα Ανάκτορα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Μέσα σ’ αυτό το 
κλίμα λοιπόν ,ο Καραμανλής μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας των εκλογών 
για τις 29 Οκτωβρίου 1961, παραιτείται στις 20 Σεπτεμβρίου.  
 
 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΒΑ (20/9/1961) 
 
Μετά την παραίτηση του Καραμανλή αναλαμβάνει η υπηρεσιακή κυβέρνηση του 
αρχιστράτηγου  Κ. Δόβα να οδηγήσει την χώρα στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 
1961. Την ημέρα που ανακοινώθηκε η διεξαγωγή των εκλογών ανακοινώθηκε και 
η ενοποίηση των κεντρώων κομμάτων και ο σχηματισμός της Ένωσης Κέντρου 
(ΕΚ) με πρόεδρο των Γ. Παπανδρέου.  
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Ωστόσο παρά την συσπείρωση των κομμάτων του κέντρου στις εκλογές η ΕΡΕ 
του Καραμανλή για άλλη μία φορά εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία με 50,8%66 
και 176 έδρες. Στην δεύτερη θέση αναδείχτηκε ο συνασπισμός της ΕΚ και του 
κόμματος προοδευτικών  με 33.7% και 100 έδρες και τέλος η ΕΔΑ ,που 
συμμετείχε στις εκλογές με την μορφή συνασπισμού κομμάτων ως 
Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος (ΠΑΜΕ) συγκέντρωσε το 14,6% και 
24 έδρες.  
Μετά την διεξαγωγή των εκλογών, έχοντας ολοκληρώσει το έργο της , η 
κυβέρνηση Δόβα παραιτείται στις 4 Νοεμβρίου.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (4/11/1961) 
 

Αμέσως μετά τα εκλογές ο Καραμανλής σχηματίζει την τέταρτη 
κατά σειρά κυβέρνηση του. Σ’ αυτή συμμετέχουν ο 
Κανελλόπουλος ως Αντιπρόεδρος, ο Αβέρωφ ως υπουργός 
Εξωτερικών ,ο Πρωτοπαπαδάκης ως υπουργός Εθνικής 
Άμυνας. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνεται στον Ράλλη , 
Δικαιοσύνης στον Παπακωνσταντίνου και Προεδρίας στον 

Μακρή.  
Κρίσιμο ζήτημα κατά την μετεκλογική περίοδο ήταν η έντονη αμφισβήτηση του 
αποτελέσματος των εκλογών από την ΕΚ και την ΕΔΑ, τις οποίες ο Παπανδρέου 
χαρακτήρισε ¨εκλογικό πραξικόπημα¨. Η αμφισβήτηση αυτή συνεχίστηκε σε όλη 
την διάρκεια της διακυβέρνησης Καραμανλή ,δημιουργώντας σοβαρά πολιτικά 
προβλήματα και πολιτική οξύτητα. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ήρθαν να προστεθούν η 
κλιμάκωση των αγροτικών, φοιτητικών και εργατικών κινητοποιήσεων καθώς και 
οι άσχημες σχέσεις Καραμανλή –Ανακτόρων για τις οποίες κάνει λόγο και ο ίδιος: 
 « Αι σχέσεις μου με τον βασιλέα ήσαν αγαθαί μέχρι της παραιτήσεως μου 
(…).Δεν δύναται όμως να λεχθεί το ίδιον διά την βασίλισσαν και τον διάδοχον , 
των οποίων αι εχθρικαί διαθέσεις ήρχισαν να εκδηλούνται περίπου από το 1961 

                                                 
66 Θεωρήθηκε εκλογικός θρίαμβος καθώς συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία και στο 
εκλογικό σώμα για πρώτη φορά μετά το 1928.  

 34



,όπως προκύπτει από πολλά και χαρακτηριστικά περιστατικά.»67Οι σχέσεις 
εντάθηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο βασιλιάς επισκέφθηκε την Αγγλία παρά την 
διαφωνία του Πρωθυπουργού68.Αυτή η διαφωνία στάθηκε απλά η αφορμή καθώς 
οι δύο άνδρες διαφωνούσαν και σε άλλα πολύ πιο κρίσιμα θέματα. Επίσης ο 
Καραμανλής ζήτησε την διεξαγωγή εκλογών τις οποίες ο βασιλιάς του αρνήθηκε. 
Ο Καραμανλής μετά από αυτά τα περιστατικά επέλεξε να παραιτηθεί στις 11 
Ιουνίου 1963 και αναχώρησε για την Ζυρίχη για ένα διάστημα αναθέτοντας την 
εκπροσώπηση της ΕΡΕ στους Κανελλόπουλο, Ροδόπουλο  και Παπαληγούρα.   
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΙΠΙΝΕΛΗ (19/6/1963) 
 
Μετά την παραίτηση του Καραμανλή σχηματίζεται πολιτική υπηρεσιακή και 
μεταβατική κυβέρνηση από τον Παναγιώτη Πιπινέλη ,μετά από υπόδειξη του ίδιου 
του Καραμανλή. Η κυβέρνηση εμφανίζεται στην Βουλή και παίρνει ψήφο 
εμπιστοσύνης από την ΕΡΕ και τον Σ. Βενιζέλο.  
Στις 17 Ιουλίου 1963 καταθέτει εκλογικό νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται 
ελαφρώς το σύστημα της «ενισχυμένης αναλογικής»69 και καθόρισε και την 
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για τις 3 Νοεμβρίου 1963. 
Ωστόσο, ο Γ. Παπανδρέου θεωρούσε την παραίτηση της κυβέρνησης Πιπινέλη 
απαραίτητη για την διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών. Έτσι , η κυβέρνηση Πιπινέλη 
αναγκάστηκε σε παραίτηση, μετά από τις έντονες πιέσεις από την ΕΚ και τον 
Παπανδρέου, στις 28 Σεπτεμβρίου, μετά τη λήξη της ΣΤ’ βουλευτικής περιόδου 
στις 26 του ίδιου μήνα. 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αρχείο, Γεγονότα και Κείμενα , Τόμος 6, σελ. 32  
68 Ο Καραμανλής διαφωνούσε καθώς ήταν πιθανό να αποτελέσει αφορμή εκδηλώσεων 
εναντίον του βασιλικού ζεύγους από Έλληνες και Κύπριους. 
69 Νόμος 4322/1963  
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (28/9/1963) 
 
Λίγες ώρες αργότερα από την παραίτηση της κυβέρνησης Πιπινέλη στις 28 
Σεπτεμβρίου ο βασιλιάς διορίζει υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου Στυλιανό Μαυρομιχάλη, η οποία έπρεπε να διενεργήσει τις εκλογές 
της 3ης Νοεμβρίου 1963. 
Στις εκλογές του Νοεμβρίου , που μάλλον περιέπλεξαν παρά έλυσαν τα 
προβλήματα, την πρώτη θέση κατέλαβε η Ένωση Κέντρου του Γ. Παπανδρέου 
που συγκέντρωσε 42% και 138 έδρες ,χωρίς να καταφέρει απόλυτη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ακολουθούσαν η ΕΡΕ του Καραμανλή με 39,4% και 
132 έδρες και η ΕΔΑ με 14,3% και 28 έδρες. Αρκετά πιο πίσω με 3,7% και μόλις 2 
έδρες  ήταν το κεντροδεξιό Κόμμα των Προοδευτικών του Μαρκεζίνη. Φάνηκε 
λοιπόν η τεράστια ενδυνάμωση των κομμάτων του κέντρου και η κατακόρυφη 
πτώση της ΕΡΕ.  
Μετά την διεξαγωγή των εκλογών και της έναρξης έτσι της Ζ’ βουλευτικής 
περιόδου η υπηρεσιακή κυβέρνηση Μαυρομιχάλη παραιτήθηκε.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (8/11/1963) 
 
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το πολιτικό σκηνικό άλλαξε άρδην. Ο 
Γ. Παπανδρέου ήταν μεν ο νικητής , δεν είχε όμως συγκεντρώσει απόλυτη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρόλα αυτά ζητούσε την εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης70.Ο Καραμανλής, από την Ζυρίχη όπου βρισκόταν, ζήτησε από 
τον βασιλιά Παύλο να μην αναθέσει την πρωθυπουργία στον Παπανδρέου. 
Ωστόσο, στις 8 Νοεμβρίου η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου ορκίζεται μετά 
από εντολή του βασιλιά ο οποίος ενήργησε μάλλον αντισυνταγματικά καθώς 
δεν εξάντλησε τον κύκλο των διερευνητικών εντολών που όφειλε. Ωστόσο στο 
Σύνταγμα του 1952 προβλεπόταν ο διορισμός κυβέρνησης σχετικής 
πλειοψηφίας . Ήταν προφανές ότι η κυβέρνηση είχε μεταβατικό χαρακτήρα 
λόγω της αδυναμίας της να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή.  

                                                 
70 Δεν επιθυμούσε την στήριξη ούτε της ΕΔΑ που την έδινε προθύμως, ούτε της ΕΡΕ.  
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Βασικά στελέχη της κυβέρνησης ήταν ο Βενιζέλος στις θέσεις του 
Αντιπροέδρου αλλά και το Υπουργού Εξωτερικών ,ο Μαύρος ως Υπουργός 
Συντονισμού ,ο Μητσοτάκης Οικονομικών και ο Παπανικολόπουλος Εθνικής 
Άμυνας. Ακόμα συμμετείχαν οι Α. Νιόβας, Ι. Ζίγδης, Σ. Αλλαμάνης και Δ. 
Παπασπύρου.  
Στην εσωτερική πολιτική η κυβέρνηση Παπανδρέου πήρε μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής και φιλελευθερισμού της δημοκρατίας ώστε να διευρύνει 
περισσότερο την εκλογική της βάση. Έτσι, προσέφερε δωρεάν παιδεία , 
διπλούς μισθούς σε δικαστικούς και υπαλλήλους τραπεζών και προχώρησε σε 
διαγραφή των αγροτικών χρεών. Ακόμη, πήρε κάποια μέτρα άρσης των 
συνεπειών του Εμφυλίου, όπως απελευθέρωση ορισμένων κρατουμένων.  
Στην εξωτερική πολιτική υπήρξε ραγδαία επιδείνωση στις σχέσεις Ελλάδας –
Τουρκίας με αποτέλεσμα να φτάσουν οι δύο χώρες λίγο πριν τον πόλεμο.  
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η ΕΡΕ άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα κόπωσης και 
κρίσης η οποία κορυφώθηκε μετά την παραίτηση του Καραμανλή και την  
αντικατάσταση του από τον Κανελλόπουλο. Στις 20 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση 
Παπανδρέου εμφανίζεται στη Βουλή και παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης, με την 
στήριξη της ΕΔΑ και πρώην βουλευτών της ΕΡΕ (167 θετικές ψήφοι). Ωστόσο 
ο Παπανδρέου, γνωστός για τα αντικομμουνικά του αισθήματα δεν δέχεται την 
στήριξη της Αριστεράς  και στηριζόμενος στο καλό κλίμα που επικρατούσε στο 
κόμμα του, ζητά την διάλυση της Βουλής και την διεξαγωγή εκλογών. Ο 
βασιλιάς δέχεται το αίτημα του και ο Παπανδρέου παραιτείται στις 30 
Δεκεμβρίου. Λόγω της μικρής διάρκειας διακυβέρνησής της, η κυβέρνηση 
ονομάστηκε «κυβέρνηση των πενήντα ημερών». 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (30/12/1963) 
 
Μετά την παραίτηση του Παπανδρέου και την αποτυχία του Κανελλόπουλου, 
που  το κόμμα του ήταν δεύτερο , να σχηματίσει κυβέρνηση, σχηματίζεται 
υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την προεδρία του υποδιοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας, Ιωάννη Παρασκευόπουλο. Η κυβέρνηση είχε σαν αποστολή την 
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διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών που ορίστηκαν για τις 16 Φεβρουαρίου 
1964 με το εκλογικό σύστημα του 1963.  
Στις εκλογές του Φεβρουαρίου (τις τελευταίες πριν από την δικτατορία των 
Συνταγματαρχών) οι κινήσεις του Γ. Παπανδρέου δικαιώθηκαν. Η ΕΚ πέτυχε 
τον μεγαλύτερο θρίαμβο –από το 1928- στον κεντρώο πολιτικό χώρο. 
Συγκέντρωσε ποσοστό 52,7% και 171 έδρες71, εξασφαλίζοντας έτσι την 
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Ακολουθούσαν ,σε μεγάλη απόσταση, ο 
συνασπισμός της ΕΡΕ με το Κόμμα Προοδευτικών με 35,3% και 107 έδρες και 
τελευταία η ΕΔΑ με 11,8% και 22 έδρες.   
Στις 17 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου παραιτείται για να 
δώσει την θέση της στον θριαμβευτή Γ. Παπανδρέου. 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (19/2/1964)  
 
Η νέα, αυτοδύναμη κυβέρνηση ορκίστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1964. Ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός διατήρησε το Υπουργείο Παιδείας ,ο Γαρουφαλιάς της 
Άμυνας, ο Κωστόπουλος των Εξωτερικών, ο Μαύρος του Συντονισμού ,ο 
Μητσοτάκης το Οικονομικών και ο Τούμπας το Εσωτερικών. Επίσης ο 
σαρανταπεντάχρονος γιος του πρωθυπουργού, Α. Παπανδρέου,  κατείχε την 
θέση του Υπουργού Προεδρίας .Το πανηγυρικό κλίμα σκίασε ο θάνατος του Σ. 
Βενιζέλου και ένα μήνα μετά(6 Μαρτίου) ο θάνατος του βασιλιά Παύλου από 
την επάρατη νόσο.  
Ο Παπανδρέου στις 14 Μαρτίου προκάλεσε αντιδράσεις, όταν πρότεινε για 
πρόεδρο της Βουλής τον φιλικό στα Ανάκτορα Γ. Αθανασιάδη- Νόβα, αντί του 
εαμικής προέλευσης Η. Τσιριμώκου . Στην Βουλή την πρώτη φορά ο Νόβας 
πήρε μόνο 136 ψήφους72 και την δεύτερη φορά  166 ,οπότε και εκλέχτηκε.  
Η κυβέρνηση ,τους μήνες που έμεινε στην εξουσία ,προχώρησε σε κατάργηση 
αυταρχικών θεσμών ,σε φιλολαϊκές πολιτικές και άρση πολλών συνεπειών του 
Εμφυλίου , όπως την απελευθέρωση κομμουνιστών κρατουμένων.  

                                                 
71 Για πρώτη φορά εκλέγεται βουλευτής Αχαΐας ο Α. Παπανδρέου.  
72 30 ψηφοδέλτια έγραφαν τη λέξη Δημοκρατία ,εκφράζοντας έτσι την κρίση της εποχής. 
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Σημαντικά βήματα έγιναν στην παιδεία. Δηλωτική αυτού, είναι η απόφαση του 
Πρωθυπουργού να αναλάβει ο ίδιος αυτό το Υπουργείο. Ο Παπανδρέου 
αύξησε την υποχρεωτική παιδεία από 6 σε 9 χρόνια , καθιέρωσε την Δημοτική 
και ίδρυσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ακόμα συμπεριέλαβε στο Υπουργείο 
εξέχουσες προσωπικότητες όπως τον Λ. Ακρίτα (υφυπουργός) και τον Ε. 
Παπανούτσο (Γενικός Γραμματέας). 
Μεγάλη προσπάθεια έγινε και στην Οικονομία όπου αρμόδιος Υπουργός ήταν 
ο Κ. Μητσοτάκης. Προσπάθησε να διατηρήσει τη νομισματική σταθερότητα και 
να δημιουργήσει ένα δικαιότερο δημοσιονομικό σύστημα. Ανάμεσα στα μέτρα 
που εφαρμόστηκαν ήταν η μείωση του φόρου εισοδήματος, η αύξηση των 
μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων  και η άρση των περιορισμών στις 
πιστώσεις. 
Στην εξωτερική πολιτική αξιοσημείωτη είναι η επιδείνωση των σχέσεων 
Ελλάδας Τουρκίας ,κυρίως για το κυπριακό, το καλοκαίρι του 1964. Τον 
Αύγουστο, οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου. 
Το κλίμα μέσα στο κόμμα, ωστόσο, δεν ήταν το καλύτερο δυνατό καθώς η 
ιδεολογική και πολιτική συνοχή της ΕΚ  ήταν πολύ χαλαρή. Ακόμα υπήρχαν 
έντονες κόντρες και συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ πολιτικών με πιο 
χαρακτηριστική την κόντρα Κ. Μητσοτάκη- Α. Παπανδρέου. Μέσα στο 
αρνητικό κλίμα ήρθε να προστεθεί και η υπόθεση «Ασπίδα»73 ,που ενέπλεκε 
τον Α .Παπανδρέου. Παρόλο που αποδείχτηκε η μη ανάμειξη του Α. 
Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος ζητά την παραπομπή της υπόθεσης στο 
Στρατοδικείο. Από αυτό το σημείο ξεκινάει μια έντονη διαμάχη μεταξύ 
πρωθυπουργού και βασιλιά. Όταν ο Παπανδρέου προσπάθησε να επιφέρει 
ορισμένες αλλαγές στο στράτευμα συνάντησε την άρνηση του Υ. Εθνικής 
Άμυνας, Π. Γαρουφαλιά , που είχε κάλυψη από τα Ανάκτορα. Στην πρόταση 
του Παπανδρέου στον βασιλιά για διαγραφή του Γαρουφαλιά και ανάληψη απ’ 
τον ίδιο του Υπουργείο Άμυνας, ο Κωνσταντίνος απάντησε αρνητικά εφόσον 
γίνονταν ακόμα έρευνες για την συμμετοχή του Α. Παπανδρέου στην υπόθεση 

                                                 
73 Ασπίδα: Μια υποτιθέμενη συνωμοτική οργάνωση Αριστερών αξιωματικών που δρούσε 
στους κόλπους του στρατεύματος με φερόμενο ως εμπνευστή της τον Α .Παπανδρέου. Ο 
τύπος της Δεξιάς και η Αντιπολίτευση εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά και του Ανδρέα αλλά 
και του Γιώργου Παπανδρέου.  
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Ασπίδα. Η απάντηση του βασιλιά προκάλεσε την προφορική παραίτηση του 
Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965 και έτσι ο βασιλιάς αντιτάσσεται στην 
θέληση λαού και Βουλής επιβάλλοντας έτσι ένα είδος βασιλικού 
πραξικοπήματος.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ- ΝΟΒΑ  (15/7/1965) 
 
Μια ώρα μετά την προφορική παραίτηση του Γ. Παπανδρέου ,ο βασιλιάς 
διορίζει πρωθυπουργό τον Γ. Αθανασιάδη –Νόβα, μαζί με τους Ι. Τούμπα και 
Σ. Κωστόπουλο, ως υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας 
αντίστοιχα.  Λίγες ώρες αργότερα η κυβέρνηση συμπληρώθηκε από τους Κ. 
Μητσοτάκη, Γ. Μπακατσέλο, Δ. Παπασπύρου και Σ. Αλλαμανή. Αυτή η 
κυβέρνηση ήταν η πρώτη από τις κυβερνήσεις «αποστασίας», που έμελλε να 
οδηγήσουν τη χώρα σε πολλά δεινά.   
Η ξαφνική πολιτική αλλαγή προκάλεσε τις αντιδράσεις του Παπανδρέου και 
του ελληνικού λαού. Οι μεγάλες πολιτικές αναταραχές που ξέσπασαν είναι 
γνωστές με τον όρο Ιουλιανά.  
Η κυβέρνηση εμφανίστηκε στη Βουλή στις 30 Ιουλίου και στις 5 Αυγούστου 
έγινε η κρίσιμη ψηφοφορία που αποτέλεσε ήττα για την κυβέρνηση και για τον 
θρόνο. Πιο συγκεκριμένα, συγκέντρωσε 167 αρνητικές ψήφους έναντι 131 
θετικών74. Πριν την παραίτηση της κυβερνήσεως δόθηκε διερευνητική εντολή 
στον Στεφανόπουλο. Η κοινοβουλευτική ομάδα αρνήθηκε την εντολή και η 
κυβέρνηση Νόβα παραιτήθηκε στις 20 Αυγούστου 1965. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Εναντίον της κυβέρνησης  ψήφισαν 145 βουλευτές της ΕΚ και 22 της ΕΔΑ ενώ υπέρ της 25 
βουλευτές της αντιηγετικής ομάδας της ΕΚ ,98 της ΕΡΕ και 8 του κόμματος των 
Προοδευτικών.  
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ(20/8/1965) 
 

Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Νόβα αναλαμβάνει ο 
εαμικής προέλευσης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ηλίας 
Τσιριμώκος και σχηματίζει την δεύτερη κυβέρνηση αποστασίας 
στις 20 Αυγούστου, χωρίς την συμμετοχή του Μηστοτάκη, 
παρόλο που είχε πριν καταδικάσει την ανάλογη προσπάθεια του 
Νόβα.  

Η κυβέρνηση εμφανίζεται στην Βουλή στις 25 Αυγούστου και τρεις μέρες 
αργότερα καταψηφίστηκε από το κοινοβούλιο με 159 αρνητικές έναντι 135 
θετικών. Υπήρξαν επίσης 6 αποχές. Η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 17 
Σεπτεμβρίου 1965.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (17/9/1965) 
 
Ο Κωνσταντίνος ,μετά την νέα αποδοκιμασία των βασιλικών χειρισμών, δεν 
άλλαξε τακτική. Αρνήθηκε να καταφύγει ,στην συνταγματικά ορθή, διάλυση της 
Βουλής και σε εκλογές και σχημάτισε τρίτη κυβέρνηση «αποστατών». 
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά την σύγκληση του συμβουλίου του στέμματος, 
αποφασίστηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλο με 
την κοινοβουλευτική στήριξη της ΕΡΕ και των Προοδευτικών. Στις 24 
Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε στην Βουλή και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 152 
υπέρ έναντι 148 κατά. Στην περίοδο της διακυβέρνησης του Στεφανόπουλου , 
τα μέλη της ΕΚ που είχαν αποχωρήσει μαζί με τους Νόβα, Τσιριμώκο και 
Στεφανόπουλο, σχημάτισαν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κέντρο (ΦΙ.ΔΗ.Κ) με 
πρόεδρο τον Στεφανόπουλο. Παρά την προεδρία του η κυβέρνηση του δεν 
διέφερε από τις άλλες καθώς όταν διορίστηκε δεν ήταν αρχηγός κόμματος. 
Μέσα στο ταραγμένο πολιτικό κλίμα η κυβέρνηση Κανελλόπουλου έμεινε στην 
εξουσία 15 μήνες και άφησε ουσιαστικό έργο σε πολλούς τομείς της δημόσιας 
ζωής. Παρατηρήθηκε σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών και 
προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης με την Τουρκία. Παρόλα αυτά τον  
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Δεκέμβριο του 1966 η ΕΡΕ απέσυρε την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση 
και στις 22 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση Στεφανόπουλου παραιτήθηκε.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (22/12/1966) 
 
Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Στεφανόπουλου και διορίστηκε 
υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Ι. Παρασκευόπουλο, μετά από μυστική 
συμφωνία Παπανδρέου –Κανελλόπουλου75. Η κυβέρνηση αυτή θα 
αναλάμβανε να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές με απλή αναλογική τον Μάιο 
του 1967.  Τον Ιανουάριο του 1967 η κυβέρνηση εμφανίστηκε στην Βουλή και 
έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 215 θετικές ψήφους, προερχόμενες από τα δύο 
μεγάλα κόμματα.  
Ωστόσο ,στις 3 Απριλίου 1967 η δικομματική συναίνεση διακόπτεται μετά από 
διαφωνία των δυο κομμάτων σχετικά με την άρση ή μη της ασυλίας των 
βουλευτών μετά την διάλυση της Βουλής και μέχρι την εκλογή νέας. Μπροστά 
σ αυτό το νέο πολιτικό αδιέξοδο η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου αναγκάζεται 
να παραιτηθεί.  
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ(3/4/1967) 
 
Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο ο βασιλιά προέβη σε μια πολυσυζητημένη 
κίνηση. Αναθέτει την πρωθυπουργία στον αρχηγό της ΕΡΕ ,Π. Κανελλόπουλο, 
η κυβέρνηση του οποίου θα αναλάμβανε την διεξαγωγή των εκλογών στις 28 
Μαΐου 1967. Στην αμιγώς κομματική κυβέρνηση συμμετείχαν οι 
Παπαληγούρας ως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Τσάτσος ως υπουργός 
Δικαιοσύνης, ο Θεοτόκης Εσωτερικών, ο Ράλλης Δημοσίας Τάξεως και ο 
Πιπινέλης Συντονισμού.  

                                                 
75 Στην συμφωνία ΕΡΕ –ΕΚ αντέδρασε ο Ανδρέας Παπανδρέου , επικεφαλής της αριστερής 
πτέρυγας της Ένωσης Κέντρου, λόγω της δέσμευσης του Γ. Παπανδρέου να μην συνεργαστεί 
μετεκλογικά με την ΕΡΕ.  
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Η κίνηση αυτή του βασιλιά , φανερά αντίθετη με την λαϊκή επιταγή της 16ης 
Φεβρουαρίου 1964, προκάλεσε την αντίδραση όλων των κομμάτων ,εκτός της 
ΕΡΕ, με αποτέλεσμα ο Κανελλόπουλος να μην καταφέρει να πάρει ψήφο 
εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ο Κανελλόπουλος προχώρησε στην διάλυση 
της Βουλής ,στις 14 Απριλίου και η χώρα ετοιμαζόταν για τις εκλογές της 28ης 
Μαΐου που όμως δεν έγιναν ποτέ. Η θητεία της κυβερνήσεως διακόπηκε 
απότομα το βράδυ της 20ης προς 21ης Απριλίου μετά την κατάλυση του 
κοινοβουλευτικού συστήματος και το πραξικόπημα των συνταγματαρχών.  
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Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ 1967-1974  

  
Όσο η χώρα περνούσε από πολιτική κρίση, με τις κυβερνήσεις αποστασίας να 
διαδέχονται η μία την άλλη, οι δυνάμεις ανωμαλίας έκαναν σχέδια 
συνταγματικής εκτροπής και κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, με 
ολέθριες συνέπειες για το μέλλον του τόπου.  
Στις 2 τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967 οι άνδρες της ΕΣΑ του 
συνταγματάρχη Ιωάννη Λαδά, συνέλαβαν το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. 
Εφαρμόζοντας το σχέδιο «Περικλής» έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα 
υπουργεία, τον ΟΤΕ ,τη Βουλή και τα Ανάκτορα. Εγκέφαλοι του 
πραξικοπήματος ήταν οι συνταγματάρχες Γεώργιος  Παπαδόπουλος και 
Νικόλαος Μακαρέζος και ο ταξίαρχος Στυλιανός Παττακός οι οποίοι 
εγκαταστάθηκαν στο Πεντάγωνο. Στις 7 το πρωί συνάντησαν τον βασιλιά 
Κωνσταντίνο ζητώντας του να ορκίσει την κυβέρνησή τους. Ο βασιλιάς 
δέχτηκε να συμβιβαστεί με τους συνωμότες νομιμοποιώντας τους έτσι 
απέναντι στις ξένες κυβερνήσεις. Με το βασιλικό διάταγμα 280 της 21ης 4/1967 
τέθηκε σε εφαρμογή ο στρατιωτικός νόμος με τον οποίο καταλύονταν όλες 
σχεδόν οι διατάξεις του Συντάγματος και η χώρα κηρυσσόταν σε κατάσταση 
πολιορκίας. Αμέσως, παραβιάζοντας την βασιλική αρχή του 
κοινοβουλευτισμού, ορίστηκε κυβέρνηση με αρχηγό τον μη στρατιωτικό Κ. 
Κόλλια.  
Μέσα σε αυτό το δύσκολο διάστημα των επτά χρόνων, άλλαξαν τέσσερις  
κυβερνήσεις ,μέχρι την θριαμβευτική  επιστροφή του Κ. Καραμανλή το 1974 
και την εδραίωση του αβασίλευτου δημοκρατικού πολιτεύματος.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ (22/4/1967) 
 
Στις 22 Απριλίου 1967 διορίζεται κυβέρνηση υπό τον φιλοβασιλικό, πρώην 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κόλλια. Η κυβέρνηση του 
αποτελεί την πρώτη κυβέρνηση που σχηματίζεται μετά την κατάλυση του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και ουσιαστικά αποτελεί προκάλυμμα για την 
τριανδρία Παπαδόπουλου, Παττακού και Μακαρέζου. Την ίδια μέρα ο Κόλλιας 
με ραδιοφωνικό διάγγελμα κατηγορεί τους πολιτικούς για προδοσία του 
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Έθνους και υποστηρίζει ότι πλέον, με το νέο καθεστώς ,δεν θα υπήρχαν 
Δεξιοί, Κεντρώοι και Αριστεροί αλλά μόνο Έλληνες.  
Στη νέα κυβέρνηση ο Παπαδόπουλος είχε την θέση του υπουργού Προεδρίας, 
ο Μακαρέζης Συντονισμού και ο Παττακός Εσωτερικών. Ακόμη, διορίστηκε και 
ο Πιπινέλης μετά από πιέσεις του βασιλιά ,ως υπουργός Εξωτερικών.  Την 
ουσιαστική πολιτική εξουσία είχε το «Επαναστατικό συμβούλιο»76 16μελές 
μετά την προσθήκη και του συνταγματάρχη Καρύδα.  
Στην εξωτερική πολιτική το Νοέμβριο του 1967, η κυβέρνηση απέσυρε την 
στρατιωτική μεραρχία από την Κύπρο γεγονός που δυσχέρανε ακόμα 
περισσότερο τα πράγματα εκεί.  
Στο εσωτερικό ,η κυβέρνηση προχωρούσε σταδιακά στην κατάλυση όλο και 
περισσότερων ελευθεριών εδραιώνοντας έτσι ένα φασιστικό στρατιωτικό 
καθεστώς. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο βασιλιάς άλλαξε την στάση του κι 
προσπάθησε να καταλύσει το δικτατορικό καθεστώς. Ωστόσο η μάχη του 
νεαρού μονάρχη με τους έμπειρους στρατιωτικούς ήταν άνιση. Ο 
Κωνσταντίνος για να εκδηλώσει το αντιπραξικόπημα του στηρίχτηκε στο 
ναυτικό και στην αεροπορία όπου ακόμα υπήρχαν πολλά φιλοβασιλικά 
στοιχεία. Έτσι, στις 13 Δεκεμβρίου απηύθυνε διάγγελμα προς τον ελληνικό 
λαό, κάνοντας έκκληση για ανατροπή του καθεστώτος. Ωστόσο το διάγγελμα 
δεν μεταδόθηκε σε όλο το εθνικό δίκτυο παρά μόνο στην Λάρισα. Έτσι, η 
προσπάθεια του Κωνσταντίνου απέτυχε εφόσον ήταν ανοργάνωτη και 
αργοπορημένη, και ο ίδιος έφυγε για την Ρώμη, όπου και εγκαταστάθηκε. Μαζί 
του έφυγε και ο Πρωθυπουργός η κυβέρνηση του οποίου δεν επιβίωσε από το 
βασιλικό κίνημα ,που μπορεί να έληξε άδοξα, τάραξε όμως τα θεμέλια της 
δικτατορίας. 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Ωστόσο, ο Παπαδόπουλος προσπαθούσε το Επαναστατικό συμβούλιο να συνέρχεται 
αρκετά αραιά και μόνο για τα πολύ σημαντικά θέματα, ώστε η εξουσία να συγκεντρώνεται όλο 
και περισσότερο στα χέρια της τριανδρίας.  
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (13/12/1967) 
 
Μετά την φυγή του βασιλιά το καθεστώς των συνταγματαρχών ασκεί απόλυτη 
εξουσία και εφόσον πια εξέλιπαν οι λόγοι της πολιτικής κάλυψης την 
πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Η βασιλεία δεν 
καταργήθηκε αλλά διορίστηκε ως αντιβασιλέας ο Γ. Ζωιτάκης. Στην κυβέρνηση 
συμμετείχαν οι Παττακός, ως υπουργός Εσωτερικών και Αντιπρόεδρος, ο 
Μακαρέζος ως υπουργός Συντονισμού και ο Πιπινέλης ως υπουργός 
Εξωτερικών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός διατήρησε τα υπουργεία Προεδρίας και 
Εθνικής Άμυνας.  
Στις 13 Αυγούστου 1968 έχουμε την πρώτη ουσιαστική εκδήλωση κατά της 
χούντας. Ο Αλέκος Παναγούλης, στέλεχος της ΕΔΗΝ ,επιχείρησε την 
ανατίναξη του αυτοκινήτου του Γ. Παπαδόπουλου . Ο Παναγούλης 
συνελήφθη, υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια και καταδικάστηκε σε ισόβια 
ποινή. Επίσης, στις 3 Νοεμβρίου του 1968 η κηδεία του Γ. Παπανδρέου, όπου 
συμμετείχαν χιλιάδες λαού, υπήρξε η πρώτη μαζική εκδήλωση ενάντια στην 
δικτατορία. Εντωμεταξύ, στις 29 Σεπτεμβρίου 1968 διενεργήθηκε 
δημοψήφισμα για την ψήφιση νέου Συντάγματος, με το οποίο οι στρατιωτικοί 
ανάγονταν επισήμως ως ρυθμιστικός παράγοντας της ζωής της χώρας. Το 
αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο καθώς το 92% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ 
του Συντάγματος. Ταυτόχρονα είχε ανασταλεί κάθε πολιτική δραστηριότητα και 
συνέχιζε να ισχύει ο στρατιωτικός νόμος.  Τον Μάρτιο του 1972, σημειώθηκαν 
σοβαρές ανακατατάξεις στους κόλπους του καθεστώτος καθώς ο 
Παπαδόπουλος  αναλαμβάνει αντιβασιλέας ενώ ταυτόχρονα διατελεί χρέη 
υπουργού Εξωτερικών, Άμυνας, προέδρου της Βουλής και Πρωθυπουργού.  
Στην οικονομική ζωή της χώρας, η αρχική ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια της 
χούντας δεν άφησε να φανεί η πραγματική καταστροφή, που έγινε αισθητή το 
1972 με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 30%77 . 

                                                 
77 Από αυτήν την οικονομική κατάσταση ευνοήθηκαν οι μεγάλες ξένες εταιρείες καθώς και 
ισχυροί ελληνικοί οικονομικοί παράγοντες όπως πχ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που 
ανακήρυξε τον Παπαδόπουλο ισόβιο πρόεδρο της σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Βλ. Ελλάς , 
Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος  τόμος δεύτερος , σελ. 208 
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Κατά το 1973 η λαϊκή αντίδραση ενάντια στην δικτατορία αρχίζει να μεγαλώνει 
με πρώτους συμμετέχοντες σε αυτή τους φοιτητές , οι οποίοι διαδήλωναν 
στους δρόμους ζητώντας ελεύθερη άσκηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
και κατάργηση των στρατιωτικών επιτρόπων στα ΑΕΙ. Έτσι 3000 φοιτητές  
προχώρησαν στην κατάληψη της Νομικής Σχολής Αθηνών, στις 23 
Φεβρουαρίου. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το κίνημα στο πολεμικό 
ναυτικό και την ανταρσία του αντιτορπιλικού «Βέλος», οδήγησε την κυβέρνηση 
Παπαδόπουλου σε μια επιφανειακή φιλελευθεροποίηση.  
Ο Παπαδόπουλος προέβη στην κατάργηση της μοναρχίας και ανήγγειλε την 
εγκαθίδρυση «Κοινοβουλευτικής Προεδρικής Δημοκρατίας» . Ακόμη, 
υποσχέθηκε την διενέργεια εκλογών μέσα στο 1974.Ο ίδιος αναγορεύτηκε 
«Πρόεδρος της Δημοκρατίας»78 . Στο δημοψήφισμα που έγινε τον Ιούλιο του 
1973  ναι ψήφισε το 78,4% και όχι το 21.6% για την έγκριση των παραπάνω 
ενεργειών. Ο Παπαδόπουλος προχώρησε σε άρση του νόμου περί πολιορκίας 
και σε παροχή αμνηστίας στους πολιτικούς κρατούμενους, χωρίς αυτό να 
σημαίνει εγκαθίδρυση τη δημοκρατίας και όλων των ελευθεριών. Εντωμεταξύ ο 
δικτάτορας αναζητούσε ένα πολιτικό στήριγμα που το βρήκε στο πρόσωπο 
του Σπύρου Μαρκεζίνη ,στον οποίο ανατέθηκε η δημιουργία της πρώτης 
κυβέρνησης μετά το δημοψήφισμα.  
 
 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (8/10/1973) 
 

Ο Παπαδόπουλος επεδίωκε να αναθέσει σε κάποιον το 
πρωθυπουργικό αξίωμα για να μπορεί να ασκεί ο ίδιος 
καλύτερα την εξουσία του. Επέλεξε λοιπόν τον 
Μαρκεζίνη, ο οποίος συμφώνησε να συνεργαστεί μαζί 

του. Έτσι η κυβέρνηση Μαρκεζίνη ορκίστηκε στις 8 Οκτωβρίου 1973 . Η 
σύντομη πρωθυπουργία του Μαρκεζίνη διακόπηκε απότομα από τα γεγονότα 

                                                 
78 Το Σύνταγμα του 1973 προέβλεπε και αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας.  
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του Νοεμβρίου που  έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της 
χώρας . 
   Το κλίμα οξύνθηκε από τις 4 Νοεμβρίου, στο μνημόσυνο του Γ. Παπανδρέου 
όταν οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι άρχισαν να διαδηλώνουν κατά του 
καθεστώτος. Στις 15 Νοεμβρίου εκατοντάδες φοιτητές κατέλαβαν το κτήριο του 
Πολυτεχνείου στην Αθήνα και πανεπιστημιακά κτήρια στην Θεσσαλονίκη. Οι 
φοιτητές χρησιμοποίησαν ασύρματο για να παρακινήσουν το λαό σε εξέγερση. 
Στις 16 Νοεμβρίου σημειώθηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και 
στις 17 ,μετά από εντολή του Παπαδόπουλου να εισβάλει ο στρατός στο 
κτήριο, ένα άμα μάχης γκρέμισε την πύλη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 
άνθρωποι και 1028 να τραυματιστούν.  
Στις 25 Νοεμβρίου ο Παπαδόπουλος ανατράπηκε από τον ταξίαρχο Ιωαννίδη , 
διοικητή της ΕΣΑ, ο οποίος απομάκρυνε τον Μαρκεζίνη, επέβαλλε δεύτερη 
δικτατορία και όρισε ως ¨Πρόεδρο Δημοκρατίας¨ τον 
αντιστράτηγο Φ. Γκιζίκη. 
 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (25/11/1973) 
 
Η νέα κυβερνητική ομάδα, σαφώς πιο αδιάλλακτη από την προηγούμενη, 
διόρισε αμέσως κυβέρνηση με επικεφαλής τον υπουργό των κυβερνήσεων 
Παπαδόπουλου, Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο.  
Προκειμένου μα αποσπάσει την προσοχή του λαού από τα εσωτερικά 
προβλήματα, το καθεστώς επέλεξε την οδό την αντιπαράθεσης με την 
Τουρκία. Παράλληλα, οι σχέσεις Ιωαννίδη-Μακαρίου επιδεινώθηκαν όταν ο 
Μακάριος ζήτησε την ανάκληση 650 Ελλήνων αξιωματικών από τη εθνική 
φρουρά της Κύπρου ,υποστηρίζοντας ότι διατηρούσαν δεσμούς με την ΕΟΚΑ 
Β’79.Στις15 Ιουλίου 1974 μονάδες της κυπριακής εθνοφρουράς και του 
ελληνικού στρατού που βρίσκονταν στην Κύπρο, εκτελώντας εντολές από την 
Αθήνα, εξαπέλυσαν πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, καταλαμβάνοντας 

                                                 
79 Βλ. Ελλάς τόμος δεύτερος, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, σελ. 210 

 48

http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1/v=2/SID=e/l=IVI/SIG=12enttffr/*-http%3A/www.amphitheatro.gr/pics/interviews/papachristou/papachristou5.jpg


κυβερνητικά κτήρια και βομβαρδίζοντας το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Μακάριος 
διέφυγε στο Λονδίνο. Αυτά τα γεγονότα είχαν οδυνηρές συνέπειες καθώς στις 
20 Ιουλίου τουρκικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη βόρεια ακτή της 
Κύπρου, κατέλαβαν την Κερύνεια και εγκατέστησαν προγεφύρωμα ανατολικά 
και δυτικά της πόλης. 
Το καθεστώς της χούντας στην Ελλάδα μετά από αυτά τα περιστατικά, είχε 
καταρρεύσει. Έτσι , στις 23 Ιουλίου ο Γκιζίκης καλεί σε σύσκεψη οκτώ 
πολιτικές προσωπικότητες της εποχής80 προκειμένου να βρεθεί λύση πριν την 
καταστροφή. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε σχηματισμός κυβέρνησης από τους 
Κανελλόπουλο (ως εκπρόσωπο της ΕΡΕ) και Μαύρο (ως εκπρόσωπο της 
Ένωσης Κέντρου). Τελικά όμως, αποδέχτηκαν την πρόταση του Αβέρωφ για 
επιστροφή από το εξωτερικό του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Καραμανλής 
έφτασε από την Γαλλία την πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου μέσα σε 
πρωτοφανές κλίμα ενθουσιασμού, καθώς έληξε η επτάχρονη δικτατορία και 
άρχιζε η περίοδος της Γ’ ελληνικής δημοκρατίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 
80 Καλεί τους: Κανελλόπουλο, Μαύρο, Αβέρωφ, Μαρκεζίνη ,Στεφανόπουλο, Νόβα, 
Γαρουφαλιά και Ζολώτα.  

 49



ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Η περίοδος της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας ξεκινάει από την Μεταπολίτευση 
και την θριαμβευτική άφιξη του Καραμανλή στην Ελλάδα και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. Είναι μια περίοδος εξαιρετικής πολιτικής σταθερότητας όπου οι 
δημοκρατικοί θεσμοί και οι δημοκρατικές αξίες εδραιώνονται. Η Ελλάδα μέσα 
σε αυτό το διάστημα καταφέρνει πολλά στον εσωτερικό αλλά και εξωτερικό 
τομέα. Εδραιώθηκε το αβασίλευτο δημοκρατικό πολίτευμα , ξεπεράστηκαν οι 
διχασμοί του παρελθόντος και η χώρα ανανεώθηκε και εκσυγχρονίστηκε. 
Τέλος οι κυβερνήσεις ήταν πολύ λιγότερες, πράγμα που φανερώνει την 
σταθερότητα των πολιτικών πραγμάτων.  
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (24/7/1974) 
 
Το απόγευμα της 24ης Ιουλίου ορκίστηκε το πρώτο κλιμάκιο της νέας 
κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κ. Καραμανλή. Αντιπρόεδρος και 
υπουργός Εξωτερικών ορίστηκε ο αρχηγός της ΕΚ Γ. Μαύρος , υπουργός 
Συντονισμού ο Ξ. Ζολώτας, Εθνικής Άμυνας ο Ε. Αβέρωφ ΚΑΙ Εσωτερικών ο 
Γ. Ράλλης. Το δεύτερο κλιμάκιο ορκίστηκε στις 27 Ιουλίου. Στην κυβέρνηση 
δεν συμμετείχαν οι Κανελλόπουλος (μετά από άρνηση του) ,Παπανδρέου,  
Μητσοτάκης και τα κόμματα της Αριστεράς.  
Το βασικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Καραμανλή ήταν 
η δραματική κατάσταση στην Κύπρο. Στις 30 Ιουλίου, στην Γενεύη, 
αποφασίστηκε κατάπαυση του πυρός. Οι Τούρκοι ωστόσο στις αρχές του 
Αυγούστου παραβίασαν την συμφωνία και μέχρι της 16 του ίδιου μήνα 
κατείχαν το 40% της Κύπρου.  
Στον εσωτερικό χώρο πρώτο μέλημα του Καραμανλή ήταν η αποκατάσταση 
του πολιτεύματος και η διενέργεια εκλογών και δημοψηφίσματος. Έτσι, στις 
αρχές Οκτωβρίου ανήγγειλε εκλογές για τις 17 Νοεμβρίου του 1974 και 
δημοψήφισμα για τις 8 Δεκεμβρίου 1974. Εντωμεταξύ προχώρησε σε 
απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και επανέφερε το Σύνταγμα του 
1952. 
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Στις εκλογές ,ο Καραμανλής με το νέο κόμμα του «Νέα Δημοκρατία» 
συγκέντρωσε το πρωτοφανές 54,37% και 220 έδρες. Από τα άλλα κόμματα η 
ΕΚ συγκέντρωσε 20,42% ενώ το νεοσύστατο ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου το 
13,58%. Τέλος, η ενιαία Αριστερά συγκέντρωσε το 9,45%81.Ακολούθησε το 
δημοψήφισμα για την μορφή του πολιτεύματος με το οποίο το 69,20% τάχθηκε 
υπέρ της εγκαθίδρυσης Αβασίλευτης Δημοκρατίας και κατά της επαναφοράς 
της μοναρχίας . Στις 11 Δεκεμβρίου 1974 ο Φ. Γκιζίκης παραιτήθηκε από 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προσωρινός Πρόεδρος ανέλαβε ο Μ. 
Στασινόπουλος .Η κυβέρνηση προχώρησε στην δίκες των Απριλιανών και στις 
23 Αυγούστου το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη σε θάνατο των 
Παπαδόπουλου ,Παττακού και Μακαρέζου82. Στις 11 Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ το 
νέο Σύνταγμα κύριο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν η ενίσχυση της 
εκτελεστικής εξουσίας και της κυβέρνησης σταθερότητας. Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας εξελέγη στις 19 Ιουνίου ο Κ. Τσάτσος.  
Από το 1974 και μετά η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε σοβαρό και 
συγκροτημένο έργο σε εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το 1977  έγιναν 
εκλογές όπου νίκησε ξανά η ΝΔ με ποσοστό 41,68%. Το Μάιο του 1979 
υπογράφη  η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και το 1980 ο Καραμανλής 
παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία μεταπηδώντας στο αξίωμα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Εντωμεταξύ ο Καραμανλής είχε νομιμοποιήσει το ΚΚΕ στις 22 Σεπτεμβρίου. 
82 Η κυβέρνηση μετέτρεψε την θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη παρά τις αντιδράσεις της 
Αντιπολίτευσης.  
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                      ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μέσα σε ένα διάστημα 34 χρόνων που εξετάσαμε,  η πολιτική εξουσία της 
Ελλάδας πέρασε από 43 διαφορετικές κυβερνήσεις83, αριθμός δηλωτικός της 
πολιτικής αστάθειας της εποχής και της αδυναμίας σχηματισμού σταθερής 
κυβέρνησης. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξαν πολλοί παράγοντες, 
σημαντικότερος των οποίων ήταν η παρουσία του βασιλιά στα πολιτικά 
πράγματα και η έντονη ανάμειξη του, μέχρι και το δημοψήφισμα του 1974. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα των αρνητικών συνεπειών της ανάμειξης του 
βασιλιά είναι η έντονη κόντρα του Παύλου και αργότερα του Κωνσταντίνου  με 
τους σπουδαίους πολιτικούς άνδρες της εποχής, Καραμανλή  και 
Παπανδρέου, που τους ανάγκασε σε παραίτηση , αλλά και η στάση του 
Κωνσταντίνου στο πραξικόπημα του Απριλίου. Ακόμα στην πολιτική αστάθεια 
συνέβαλε σημαντικά και ο Εμφύλιος πόλεμος που γέμισε το λαό μίσος και 
δίχασε βαθιά τον πολιτικό κόσμο. Ωστόσο πρέπει να παρατηρηθεί, η επιβίωση 
της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας παρά τις 2 δικτατορίες που πέρασε 
η Ελλάδα (του Μεταξά το 1936 και την επτάχρονη των Συνταγματαρχών) και 
την εδραίωση τελικά ενός πραγματικού δημοκρατικού πολιτεύματος με αξίες 
και αρχές που εκφράστηκαν με τον καλύτερο τρόπο στο Σύνταγμα του 1975. 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Δηλαδή ο μέσος όρος «ζωής» κάθε κυβέρνησης ήταν περίπου ένας χρόνος και δύο μήνες.  
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                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η  ιστορία των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1940 έως το 1974   χωρίζεται σε 4 
περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινά με  την δικτατορία που επέβαλλε ο Ιωάννης 
Μεταξάς το 1936 και εκτείνεται  μέχρι την συνταγματική αναθεώρηση του 1952 
από την κυβέρνηση Πλαστήρα . Κύρια γεγονότα της περιόδου είναι η δικτατορία 
του Μεταξά, η κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα, ο εμφύλιος πόλεμος  και η 
συμφωνία της Βάρκιζας, οι πρώτες εκλογές, μετά την κατοχή, τον Μάρτιο του 
1946, όπου αναδείχθηκε πρώτη η Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων με αρχηγό 
τον Τσαλδάρη ,και η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1952. Πρωταγωνιστές της 
περιόδου ήταν οι Μεταξάς, Τσουδερός, Βενιζέλος, Παπανδρέου, Πλαστήρας, 
Τσαλδάρης και Σοφούλης. Η δεύτερη περίοδος αποτελεί περίοδο 
ανασυγκρότησης της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μέσα στο διάστημα αυτό κύρια 
γεγονότα είναι η επικράτηση του Παπάγου με το κόμμα του «Ελληνικός 
Συναγερμός», η  εμφάνιση στην πολιτική ζωή του  Κ. Καραμανλή ο οποίος ιδρύει 
την ΕΡΕ, ενώ από τα κεντρώα κόμματα και τον Παπανδρέου ιδρύεται η ΕΚ. Αυτή 
η περίοδος τελειώνει απότομα με την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος 
από τους Συνταγματάρχες , στις 23 Απριλίου 1967. Πρωτεργάτες αυτής της 
κίνησης ήταν οι Παπαδόπουλος, Παττακός και Μακαρέζος. Η δικτατορία διήρκησε 
7 χρόνια, αφού τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου εξανάγκασαν τους δικτάτορες  
να παραιτηθούν από την εξουσία. Το 1974 λοιπόν, επιστρέφει ο Κ. Καραμανλής 
και αρχίζει η τέταρτη περίοδος, όπου εδραιώνεται η δημοκρατία και αποχωρεί ο 
βασιλιάς, μετά από απόφαση του λαού. Η υπό εξέταση περίοδος λοιπόν, παρά 
τις δυσκολίες, τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο για τους δημοκρατικούς θεσμούς 
και για την μετέπειτα πορεία της χώρας.  
 
                                         

                                    SUMMARY 
 
The history of the Greek governments from 1940 to 1974 is separated in four 
periods. The first period begins in 1936, with the dictatorship that Ioannis 
Metaxas imposed and comes up to 1952 with the revision of the constitution, 
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made by the government of Plastira. Main events of this period are: the 
dictatorship of Metaxas, the Second World War, the civil war and the agreement 
of Varkiza, the elections of March 1946, when Tsaldaris was elected with the 
party of the Nationalists and finally the revision of the constitution in 1952. 
Protagonists of the period were Metaxas, Tsouderos, Venizelos, Papandreou, 
Plastiras, Tsaldaris end Sofoulis. The second period is a period of rehabilitation 
in post war years. Main events of this period are: the victory of Papagos with his 
party “Hellinikos Synagermos” (Greek Rally), in the 1952 elections and the 
appearance of K. Karamanlis in the political life with ERE, the party he 
established. Also, from the central parties Papandreou establishes EK. This 
period ends suddenly with the abolition of democracy from the army forces on 
April 23rd 1967. The prime movers of this act were Papadopoulos, Pattakos and 
Makarezos. The dictatorship lasted 7 years, as they were obliged to be 
withdrawn due to the tragic events of Cyprus. So, in 1974 Karamanlis comes 
back and the fourth period starts during which democracy is totally reestablished. 
The king leaves, after the plebiscite of 1974. To sum up, the examined period, 
although rough, ends in a good way as it gives the best conditions for democracy 
to be held and for the further progress of the country.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56


