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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ»
Το αντικείµενο της εργασίας είναι η παρουσίαση των κυβερνήσεων της Ελλάδος τα
τελευταία 64 χρόνια, δίνοντας έµφαση στον τρόπο ανάδειξής τους, το έργο τους και τον τρόπο
παύσης καθεµίας από αυτές. Με κριτήριο τη µορφή του πολιτεύµατος και µε σκοπό την, κατά
το δυνατότερο, συγκροτηµένη σύλληψη της διαδοχής των κυβερνήσεων, το θέµα αναλύεται
σε τρία κεφάλαια: το πρώτο αφορά την περίοδο της Β’ Βασιλευόµενης ∆ηµοκρατίας (19351967) και διαχωρίζεται σε υποκεφάλαια, αφενός από τη δικτατορία του Ι. Μεταξά (1936) έως
τη συνταγµατική αναθεώρηση του 1952, κι αφετέρου τη µεταπολεµική περίοδο της
ανασυγκρότησης (1952-1967), το δεύτερο πραγµατεύεται την περίοδο της δικτατορίας των
συνταγµαταρχών (1967-1974) και το τρίτο την περίοδο, την οποία µέχρι σήµερα διανύουµε,
της Γ’ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (1974-…).
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ Β’ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(1935-1967)
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ (1936) ΕΩΣ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 1952
Στη διάρκεια της ανωµάλου περιόδου από την παλινόρθωση του Γεωργίου Β’ έως την
ανάληψη της εξουσίας από τον Παπάγο, σχηµατίστηκαν συνολικά 23 διαφορετικές
κυβερνήσεις, µη συνυπολογιζοµένων των τριών κατοχικών κυβερνήσεων και των
αντιστασιακών κυβερνήσεων του Βουνού. Τις δύο πρώτες φάσεις της περιόδου κατέλαβαν η
µεταξική δικτατορία και η «συµβολική» ή τυπική διακυβέρνηση του Τσουδερού από την
εξορία, κατά την περίοδο της ξενικής κατοχής.
Σύµφωνα µε τον D. H. Close περί το 30% των ανθρώπων που άσκησαν πολιτική εξουσία
ως υπουργοί, κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου ήταν στρατιωτικοί, ενώ οι αµιγώς πολιτικοί
δεν ξεπερνούσαν το 19%, οι υπόλοιποι ήταν τραπεζικοί, δικηγόροι και δηµόσιοι υπάλληλοι.
Έτσι, η επιβολή της µεταξικής δικτατορίας κατέστη δυνατή και από το κλίµα της γενικευµένης
απάθειας και της αδράνειας των πολιτικών δυνάµεων και της κόπωσης της κοινής γνώµης
από τα αδιέξοδα των πολιτικών συγκρούσεων, γεγονός που διευκόλυνε και τη µακρόχρονη
διατήρηση του µεταξικού καθεστώτος.
Από την άλλη πλευρά, η αποκατάσταση της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού µε τη
διενέργεια του 1946 των πρώτων µεταπολεµικών εκλογών, εκτός του αυτοαποκλεισµού µιας
πολιτικής παράταξης, δεν συνοδεύτηκε από την ουσιώδη
ανανέωση του πολιτικού
προσωπικού. Έτσι, στα αµέσως προσεχή χρόνια, στη διάρκεια της πρώτης µεταπολεµικής
Βουλής, πρωταγωνίστησαν κατά βάση τα στελέχη της προπολεµικής πολιτικής ηγεσίας, που
είχαν καταφέρει να επιβιώσουν και να διατηρηθούν έως τότε.
Ως προς τη σταθερότητα του κυβερνητικού µηχανισµού, αρκεί να παρατηρηθεί ότι από την
απελευθέρωση και µετά, σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο από οκτώ χρόνια (1944-1952),
σχηµατίσθηκαν περί τις 20 διαφορετικές κυβερνήσεις, καµία από τις οποίες δεν ξεπέρασε τα
δύο χρόνια κυβερνητικής θητείας, 16 από αυτές δεν συµπλήρωσαν καν το έτος, ενώ 5
παρέµειναν στην εξουσία για διάστηµα µικρότερο κι από 30 ηµέρες. Τελικά ο µέσος όρος
διάρκειας έφτανε µόλις το τετράµηνο.
Κυβέρνηση Ιωάννη Μεταξά
Ο θάνατος του Κ. ∆εµερτζή στα µέσα Απριλίου του 1936 και η συρροή θανάτων πολιτικών
ηγετών1 συνέβαλαν ώστε η χώρα να βρεθεί σε ένα πολιτικό κενό, το οποίο έσπευσε να
καλύψει ο Γεώργιος ο Β΄, διορίζοντας ως πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος
ανακοίνωσε τις προγραµµατικές του δηλώσεις στις 25 Απριλίου 1936. Στη Βουλή, ο

Ιωάννης Μεταξάς & Γεώργιος Β'
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Ο θάνατος του Κουντουριώτη στις 22.8.1935, του Κονδύλη στις 31.1.1936, του Βενιζέλου
στις 18.3.1936, του ∆εµερτζή στις 13.4.1936, του Τσαλδάρη στις 17.5.1936, του
Παπαναστασίου 17.11.1936 και του πρώην Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Αλ. Ζαίµη στις
15.9.1935.
5

Σοφούλης δηλώνει ότι θα δώσει ψήφο εµπιστοσύνης µε επιφυλάξεις, οι Τσαλδάρης και
Θεοτόκης υπόσχονται ψήφο ανοχής, ενώ αρνούνται ψήφο εµπιστοσύνης οι Καφαντάρης,
Παπαναστασίου, Παπανδρέου και Σκλάβαινας2. Έτσι, η Βουλή στις 27 Απριλίου έδωσε ψήφο
εµπιστοσύνης µε 241 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 4 αποχές σε ένα κόµµα που στις τελευταίες
εκλογές είχε λάβει λιγότερο από το 4% των ψήφων. Όσο τα µεγαλύτερα κόµµατα δεν
µπορούσαν να βρουν ένα πεδίο συνεννόησης και να διαµορφώσουν µια βιώσιµη κυβερνητική
πλειοψηφία, ο Ιωάννης Μεταξάς παρέµενε στην εξουσία3. Τελικά στις 22 Ιουλίου οι αρχηγοί
των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων4 Σοφούλης και Θεοτόκης, κατέληξαν σε συµφωνία για το
σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας µε την έναρξη των εργασιών της Βουλής τον προσεχή
Οκτώβριο και ανακοίνωσαν την απόφασή τους στον Γεώργιο, ο οποίος ενηµέρωσε τον
Μεταξά και έδωσε την έγκριση για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας την 4η Αυγούστου, µε
αφορµή τη διενέργεια γενικής απεργίας για την εποµένη, που είχαν εξαγγείλει τα εργατικά
συνδικάτα. Ο Μεταξάς ανέστειλε την ισχύ σειράς άρθρων του Συντάγµατος 1911 περί
ατοµικών δικαιωµάτων και συλλογικών ελευθεριών και διέλυσε τη Γ΄Αναθεωρητική Βουλή5
χωρίς να προκηρύξει νέες εκλογές.
Η ιδιοµορφία της πολιτικής δικτατορίας του «Νέου Κράτους» του Μεταξά ήταν ότι δεν
επιβλήθηκε µε στρατιωτικό πραξικόπηµα, ούτε στηριζόταν σε ένα µαζικό και ισχυρό κόµµα,
όπως σε άλλα οµοειδή καθεστώτα, αλλά βασίστηκε στην βασιλική υποστήριξη και ανοχή σε
συνδυασµό µε την απάθεια και αδράνεια του πολιτικού κόσµου.
Ο Ι. Μεταξάς κυβέρνησε αυταρχικά έχοντας συγκεντρώσει στα χέρια του την εκτελεστική και
νοµοθετική εξουσία, που ασκούσε µε αναγκαστικούς νόµους. Για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της πολιτικής του καθεστώτος ιδρύθηκε υπουργείο για τη δηµόσια ασφάλεια και η
αναδιοργάνωση της µυστικής υπηρεσίας έγινε µε πρότυπο την Γκεστάπο και την Intelligence
Service. Όσο για την πολιτική του µε τον αναγκαστικό νόµο 677/1937 ρύθµισε τα αγροτικά
χρέη, που είχαν συναφθεί ως τον Ιανουάριο του 1935, µε τον αγροτικό νόµο του 1939 έγινε
παραχώρηση ιδιοκτησίας στους γηγενείς ακτήµονες και πρόσφυγες, ενώ στον εξωτερικό
τοµέα επιδίωξε φιλικές σχέσεις µε όλες τις χώρες, καθώς επίσης µε τις βαλκανικές και
συνεργασία, µε σκοπό την αποκατάσταση των σχέσεων µε την Τουρκία.
Η δικτατορία χρονικά συνέπεσε στην τελική της φάση µε την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου, που είχε ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέµβρη του 1939 µε την εισβολή των Γερµανών
στην Πολωνία. Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα κι ενώ την επίθεση
κατά της χώρας ανελάµβανε ο γερµανικός στρατός, ο Μεταξάς πέθανε στα τέλη Ιανουαρίου
του 1941, δίχως προοπτικές διαδοχής ή αντικατάστασής του, για την οποία ο ίδιος δεν είχε
µεριµνήσει.
Έτσι, η µακροβιότερη και πιο ολοκληρωτική δικτατορία που είχε έως τότε γνωρίσει η
Ελλάδα, µια sui generis δικτατορία κατέρρευσε µετά το θάνατο του ίδιου του προσώπου που
την επέβαλλε και την κατάληψη της χώρας από τα γερµανο-ιταλικά στρατεύµατα τον Απρίλιο
του ίδιου χρόνου, 1941.
Κυβέρνηση Αλέξανδρου Κοριζή
Ως διάδοχος του Ιωάννη Μεταξά ορίστηκε από τον Γεώργιο στις 29 Ιανουαρίου του 1941
πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Κοριζής, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και πρώην
υπουργός των κυβερνήσεων Μεταξά, ο οποίος αυτοκτόνησε στις 18 Απριλίου του ίδιου έτους,
ενόσω τα ελληνικά στρατεύµατα υποχωρούσαν στην ισχύ του «Μεγάλου Ράιχ» που
εξαπέλυσε την τελική επίθεση κατά της χώρας στις αρχές Απριλίου 1941.
Κυβέρνηση Εµµανουήλ Τσουδερού
Με την κατάρρευση του ελληνικού µετώπου και την αυτοκτονία του Αλ. Κοριζή,
πρωθυπουργός διορίστηκε στις 20 Απριλίου, ανήµερα την Κυριακή του Πάσχα, ο Εµµανουήλ
Τσουδερός, τραπεζίτης και πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατόπιν ο βασιλιάς
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Ο Σκλάβαινας του παλλαϊκού µετώπου κατήγγειλε τον αντικοινοβουλευτικό τρόπο
καταρτισµού της κυβέρνησης καθώς και ότι στις προγραµµατικές δηλώσεις του ο
πρωθυπουργός, που επανειληµµένα είχε εκφρασθεί υπέρ της δικτατορίας, δεν αναφέρθηκε
στον κοινοβουλευτισµό και στο αν θα τον προασπίσει.
3
Σηµειωτέον ότι µε το Γ΄Ψήφισµα της 29.4.1936 του παρείχαν και την εκτεταµένη νοµοθετική
εξουσιοδότηση για την έκδοση διαταγµάτων κατά την πεντάµηνη διακοπή των εργασιών της
Βουλής, η οποία δεν συνήρθε ποτέ.
4
Του κόµµατος των Φιλελεύθερων και των Λαϊκών
5
Η οποία είχε συνέρθει στις 9 Μαρτίου του 1936
6

µε την κυβέρνηση αναχώρησαν για την Κρήτη6, ενώ η χώρα υπέκυπτε στην κατοχή των
γερµανικών στρατευµάτων, που στις 27 Απριλίου έφθασαν στην Αθήνα. Η τελική µάχη
εναντίον των Γερµανών δόθηκε στην Κρήτη έναν περίπου µήνα αργότερα και η Ελλάδα
βρέθηκε υπό τριπλή ξενική κατοχή (Γερµανών, Ιταλών και Βουλγάρων), ενώ ο βασιλιάς και η
κυβέρνηση είχαν ήδη αναχωρήσει για την Μέση Ανατολή.
Κατοχικές Κυβερνήσεις (Γ. Τσολάκογλου, Κ. Λογοθετόπουλου, Ι. Ράλλη)
Στην εξουσία της κατακτηµένης χώρας τοποθετήθηκε στις 30 Απριλίου µια κυβέρνηση
δοσίλογων
µε επικεφαλή το στρατηγό Γ. Τσολάκογλου, που είχε υπογράψει τη
συνθηκολόγηση της στρατιάς της Ηπείρου µε τους εισβολείς, στη δεύτερη φάση του πολέµου
(20.4.1941), παρά τις εντολές της κυβερνήσεως και του τότε αρχιστράτηγου Αλ. Παπάγου.
Αντίθετα η επίσηµη κυβέρνηση της χώρας, µαζί µε τα τµήµατα των ενόπλων δυνάµεων, και
κυρίως του Ναυτικού, ακολούθησε τον βασιλέα Γεώργιο Β΄ στο εξωτερικό, αρχικά στην
Αίγυπτο, στη συνέχεια στη Νότιο Αφρική και τέλος στο Λονδίνο τον Σεπτέµβριο του 1941.
Η γερµανική κατοχή διήρκησε έως τις αρχές του Οκτωβρίου 1944, και κατά τη διάρκειά της
σχηµατίσθηκαν τρεις διαφορετικές «κυβερνήσεις δοσίλογων», οι οποίες βρίσκονταν κάτω από
τον έλεγχο των αρχών κατοχή. Την πρώτη κατοχική κυβέρνηση του στρατηγού Γ.
Τσολάκογλου7, διαδέχθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 1942 ο Κ. Λογοθετόπουλος, έως τότε
Υπουργός Παιδείας και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ
τελευταίος κατοχικός πρωθυπουργός ορκίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό στις 7
Απριλίου του 1943 ο Ι. ∆. Ράλλης, ο οποίος παρέµεινε στην εξουσία µέχρι τη 12η Οκτωβρίου
του 1944. Και οι τρεις κατοχικοί πρωθυπουργοί µετά την απελευθέρωση προσήχθησαν
ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστηρίου ∆οσίλογων και καταδικάστηκαν σε ποινές ισόβιας
κάθειρξης8.
Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου
Η εξόριστη κυβέρνηση Τσουδερού δέχθηκε να αντικατασταθεί στο µέλλον, µετά την
απελευθέρωση, από νέα κυβέρνηση «εθνικής συγκεντρώσεως» για τη διενέργεια εκλογών
Συντακτικής Συνελεύσεως, η οποία και θα επέλυνε οριστικά το πολιτειακό ζήτηµα.
Παρά το ότι η κυβέρνηση προσχώρησε στην άποψη, που οµόφωνα προβαλλόταν από τον
πολιτικό κόσµο και τις αντιστασιακές οργανώσεις στην Ελλάδα, ότι η διενέργεια
δηµοψηφίσµατος έπρεπε να προηγηθεί της ενδεχόµενης επιστροφής του βασιλέως, ο
τελευταίο εξακολουθούσε να διατηρεί επιφυλάξεις µόνο σχετικά µε τον ακριβή προσδιορισµό
του χρόνου και του τόπου επιστροφής του, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο λόγο του προς τους
Έλληνες από το ραδιοφωνικό σταθµό του Καίρου (4.7.1943)9.
Εν τω µεταξύ, στις αρχές του Μάρτη του υ 1944 ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του ΕΑΜ, η
Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), ένα είδος προσωρινής κυβέρνησης στις
επαναστατηµένες περιοχές της Ελλάδος, υπό την προεδρία, από τα τέλη Απριλίου και µετά,
του Καθηγητή του Συνταγµατικού ∆ικαίου Αλέξανδρου Σβώλου και µε τη συµµετοχή ακόµα
εννέα «Γραµµατέων» (υπουργών), µεταξύ των οποίων και οι Ηλ. Τσιριµώκος, Αγ.
Αγγελόπουλος και Π. Κόκκαλης10.
Μετά την αναγγελία της ίδρυσης στην Ελλάδα της ΠΕΕΑ και την έναρξη νέων στασιαστικών
κινητοποιήσεων στο στρατό και το ναυτικό της Μέσης Ανατολής, ο Τσουδερός παραιτήθηκε
στις 14 Απριλίου 1944, µετά από τρία χρόνια ιδιότυπης κυβερνητικής θητείας εν εξορία, και
τον διαδέχθηκε ο δευτερότοκος γιος του ιδρυτή των Φιλελευθέρων, Σοφοκλής Βενιζέλος, η
πρωθυπουργική θητεία του οποίου διακόπηκε απότοµα, µόλις 12 µέρες µετά, καθώς
6

Η Κρήτη ήταν το τελευταίο ελληνικό οχυρό, που έµενε ελεύθερο. Στις 20 Μαίου 1941 άρχισε
η επίθεση της αεροπορίας των γερµανικών δυνάµεων, που κράτησε έως τις 29 Μαίου, ενώ
µόλις στις 2 Ιουνίου εκδόθηκε το γερµανικό ανακοινωθέν για την κατάληψή της.
7
Την οποία αρνήθηκε να ορκίσει ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος.
8
Ο Ι. ∆. Ράλλης δεν πρόλαβε να εκτίσει την ποινή του, καθώς πέθανε στα τέλη Οκτωβρίου
του 1946 από καρκίνο.
9
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής εξακολουθούσε να παραµένει
το καθεστωτικό ζήτηµα, η οριστική επίλυση του οποίου δόθηκε πολλά χρόνια αργότερα.
10
Η ίδρυση της ΠΕΕΑ αύξανε τον αριθµό των ελληνικών κυβερνήσεων σε τρεις, εφόσον σε
αυτήν του Καίρου (επίσηµη) προστεθεί η κατοχική στην Αθήνα και αυτή των Βουνών. Η
ΠΕΕΑ είχε ως κύριο στόχο τη διεύρυνση του ΕΑΜ και την ενοποίηση των αντιστασιακών
οργανώσεων, γι΄ αυτό διαλύθηκε έξι µήνες αργότερα, ενώ κάποια από τα µέλη της έλαβαν
µέρος στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Γ. Παπανδρέου.
7

αναγκάστηκε να παραιτηθεί µετά τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης στα πλοία του Ναυτικού,
που βρίσκονταν ελλιµενισµένα στην Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια και Πορτ Σάιντ)11. Το γεγονός αυτό
κόστισε στον Βενιζέλο την ευρύτερη αποδοχή και τη διατήρησή του στην πρωθυπουργία,
αλλά και υπονόµευσε τις προοπτικές της µεταπολεµικής εθνικής συµφιλίωσης.
Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου
Τον Βενιζέλο διαδέχθηκε στις 26 Απριλίου 1944 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος ανέλαβε
µε τη βασιλική και τη συµµαχική έγκριση για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός στην µακρά
πολιτική σταδιοδροµία του µε στόχο τη συµφιλίωση των πολιτικών παρατάξεων, την επίτευξη
εθνικής ενότητας και την οµαλή µετάβαση στη µετακατοχική περίοδο12.
Με το «Εθνικόν Συµβόλαιον», την εθνική συµφωνία, στην οποία κατέληξαν στο Συνέδριο του
Λιβάνου (17-21.5.1944)13 οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών παρατάξεων και των
επαναστατικών οργανώσεων, προσδιορίστηκε ο τρόπος διευθέτησης του πολιτειακού
ζητήµατος και συµφωνήθηκε, µεταξύ άλλων, ότι θα προηγείτο η λαϊκή ετυµηγορία «δια το
πολίτευµα και δια το κοινωνικόν καθεστώς και δια την κυβέρνησιν».
Αµέσως µετά ο Παπανδρέου προσπάθησε να σχηµατίσει µια κυβέρνηση εθνικής ενότητας,
όπως είχε συµφωνηθεί στο Λίβανο, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των πολιτικών
παρατάξεων, γεγονός το οποίο δεν κατέστη δυνατό παρά µόνο αργότερα και εν µέρει14.
Ο Παπανδρέου προσερχόµενος στην Ελλάδα απηύθυνε διάγγελµα («χαιρετισµόν
ελευθερίας») προς τον ελληνικό λαό ζητώντας την παύση της εµφύλιας διαµάχης, που είχε κι
όλα ξεσπάσει, και την υποταγή των ενόπλων δυνάµεων στις διαταγές της κυβερνήσεως,
όπως είχε συµφωνηθεί στη συνάντηση της Καζέρτας15.
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Η καταστολή του κινήµατος ανατέθηκε στον ναύαρχο Π. Βούλγαρη µε κυβερνητική
εξουσιοδότηση, την οποία ενέκριναν και οι Γ. Παπανδρέου και Π. Κανελλόπουλος, ύστερα
από τελεσιγραφική αξίωση του συµµαχικού αρχηγείου, που απειλούσε την καταβύθιση των
πλοίων.
12
Ο Παπανδρέου ανέλαβε αρχικά και για ένα διάστηµα ενός περίπου µήνα ως επικεφαλής
µιας εξαιρετικά ολιγάριθµης κυβέρνησης δύο µόλις µελών, από τον ίδιο κι έναν υφυπουργό
Οικονοµικών, τον Γ. Μαντζαβίνο.
13
Στο ξενοδοχείο «Το ∆άσος της Βουλώνης», που βρίσκεται 14χµ. έξω από τη Βηρυτό,
πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο του Λιβάνου από τις 17 ως τις 20 Μαίου 1944. Στο Συνέδριο
συµµετείχαν: ο Γ. Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, ο Σ. Βενιζέλος, ως εκπρόσωπος του
κόµµατος των Φιλελευθέρων, ο Αλ. Μυλωνάς, ως εκπρόσωπος του Αγροτικού κόµµατος, ο
Π. Κανελλόπουλος, ως εκπρόσωπος του Ενωτικού κόµµατος και αντιπρόσωποι της ΠΕΕΑ,
Σβώλος και Αγγελόπουλος, του ΚΚΕ, Π. Ρούσσος.
14
Από τα «αστικά» κόµµατα συµµετείχαν εκπρόσωποι όλων σχεδόν των αποχρώσεων,
µεταξύ αυτών και οι Σοφ. Βενιζέλος ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, Π. Κανελλόπουλος,
Θ. Τσάτσος, Χρ. Σγουρίτσας, Αλ. Μυλωνάς, Γ. Καρτάλης και Σπ. Θεοτόκης. Οι έξι
εκπρόσωποι του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ, µεταξύ των οποίων και οι Αλ. Σβώλος, Αγ.
Αγγελόπουλος και Ηλ. Τσιριµώκος, έλαβαν µέρος στην κυβέρνηση (επικεφαλής οικονοµικών
υπουργείων) κατόπιν διαβουλεύσεων µε την κεντρική διοίκηση της οργανώσεώς τους στην
Ελλάδα (το ΚΚΕ), µε κάποια καθυστέρηση όµως, από τις αρχές Σεπτεµβρίου και µετά.
Ωστόσο, τρεις µέρες πριν την ολοκλήρωση της συνθέσεως της ελληνικής κυβερνήσεως,
αποχώρησαν οι πολιτικοί Βενιζέλος, Μυλωνάς και Ρέντης (ένα µήνα αργότερα και ο Σπ.
Θεοτόκης), γεγονός που κλόνιζε τον «οικουµενικό» χαρακτήρα της.
15
Κατά το Σύµφωνο της Καζέρτας, που υπεγράφη στην οµώνυµη πόλη της Ιταλίας στις 7
Σεπτεµβρίου 1944, από τον Παπανδρέου και τους εκπροσώπους των επαναστατικών
οργανώσεων στρατηγούς Σαράφη (ΕΛΑΣ) και Ζέρβα (Ε∆ΕΣ) στις 26.9.1944, «όλαι αι
ανταρτικαί δυνάµεις αι δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τας διαταγάς της Ελληνικής
Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος», η οποία και τις έθετε ευθύς αµέσως κάτω από τη γενική
διοίκηση του αρχηγού των συµµαχικών δυνάµεων στην Ελλάδα Βρετανού στρατηγού Σκόµπι.
8

Γεώργιος Παπανδρέου
Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 1944, πέντε µέρες µετά την αποµάκρυνση των Γερµανών, ο
Παπανδρέου επικεφαλής µελών της κυβερνήσεώς του επέστρεψε πανηγυρικά στην Αθήνα κι
η ελληνική σηµαία αναρτήθηκε ξανά στην Ακρόπολη. Η αποτυχία όµως των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ Παπανδρέου και των εκπροσώπων του ΕΑΜ είχε ως συνέπεια να
παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση στις 2 ∆εκεµβρίου τα έξι µέλη που
εκπροσωπούσαν την ΠΕΕΑ, η οποία έκτοτε διαλύθηκε.
Ακολούθησαν τα αιµατηρά επεισόδια και οι συµπλοκές, γνωστά ως «∆εκεµβριανά» και
τελικά µε την έλευση του Τσόρτσιλ στην Αθήνα, παραµονές Χριστουγέννων του 1944,
συµφωνήθηκε ο διορισµός του αρχιεπισκόπου ∆αµασκηνού ως αντιβασιλέως κι η διενέργεια
δηµοψηφίσµατος πριν από την έλευση του Γεωργίου Β΄, αλλά και η αλλαγή κυβερνήσεως και
πρωθυπουργού.
Κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα
Στις 3 Ιανουαρίου 1945 παραιτήθηκε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και σχηµατίστηκε νέα
κυβέρνηση του βετεράνου αρχηγού της επανάστασης του 1922 («µαύρου καβαλάρη») Νικ.
Πλαστήρα, ύστερα από δώδεκα χρόνια απουσίας του στο εξωτερικό. Ο λόγος κι ο στόχος της
κυβερνητικής αλλαγής ήταν η αναζήτηση µιας πιο πλατιάς αντιπροσωπευτικής βάσης της
κυβέρνησης µεταξύ των διαθέσιµων πολιτικών δυνάµεων της χώρας σε αυτές τις κρίσιµες
περιστάσεις.
Μετά την συνοµολόγηση ανακωχής µεταξύ των αντιµαχοµένων (στις αρχές Ιανουαρίου
1945), ο Πλαστήρας, στη σύνθεση της κυβερνήσεως του οποίου δεν συµµετείχαν
εκπρόσωποι του ΕΑΜ, επέτυχε και τη σύναψη της Συµφωνίας της Βάρκιζας λίγο πριν τα µέσα
Φεβρουαρίου 194516, σύµφωνα µε την οποία οι στρατιωτικές δυνάµεις του ΕΛΑΣ θα
αφοπλίζονταν και τα µέλη της θα αµνηστεύονταν για τα πολιτικά αδικήµατα, που είχαν
τελεσθεί κατά το τελευταίο δίµηνο της εµφύλιας διαµάχης, ενώ συµφωνήθηκε η οριστική
διευθέτηση του πολιτειακού ζητήµατος µε δηµοψήφισµα εντός του έτους και η διεξαγωγή
εκλογών για Συντακτική Συνέλευση.
Ο Πλαστήρας δεν κατάφερε να επιβληθεί στις αντιµαχόµενες πλευρές, ούτε να διασφαλίσει
την οµαλή µετάβαση προς µια συνεπή πολιτική και ειρηνική διευθέτηση των διαφορών των
αντιλήψεων και των προσδοκιών.
Κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη
Χάνοντας την υποστήριξη του συµµαχικού παράγοντα, ο Πλαστήρας αναγκάστηκε να
παραιτηθεί στις 8 Απριλίου του 1945, και να αντικατασταθεί από την υπηρεσιακή κυβέρνηση
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Τη Συµφωνία της Βάρκιζας διαπραγµατεύτηκαν και συνήψαν, από της µεν κυβερνητικής
πλευράς, οι υπουργοί Ι. Σοφιανόπουλος, Π. Ράλλης και Ι. Μακρόπουλος, από της ∆ε πλευράς
του ΕΑΜ, οι Γ. Σιάντος, ∆. Παρσταλίδης και Ηλ. Τσιριµώκος.
9

του ναυάρχου Π. Βούλγαρη17. Η κυβέρνηση δεν διεξήγαγε τελικά εκλογές, ανασχηµατίστηκε
στις 11 Αυγούστου 1945 και παραιτήθηκε στις 17 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη
διάρκεια της κυβερνήσεως Βούλγαρη περατώθηκε ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος µε τη
συνθηκολόγηση της Γερµανίας (9.5.1945) και της Ιαπωνίας, µετά τη ρίψη ατοµικής βόµβας
στη Χιροσίµα και στο Ναγκασάκι τρεις µήνες αργότερα (6 και 9.8.1945).
Κυβέρνηση ∆αµασκηνού, Αρχιεπισκόπου
Την µέρα της παραίτησης του Βούλγαρη, 17 Οκτωβρίου 1945, σχηµατίστηκε µια µεταβατική
κυβέρνηση υπό την προεδρία του εκτελούντος χρέη αντιβασιλέα Αρχιεπισκόπου
∆αµασκηνού, ο οποίος διατήρησε σχεδόν όλους τους υπουργούς της προηγούµενης
κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση δεν ξεπέρασε σε διάρκεια τις δύο βδοµάδες έως τα τέλη
Οκτωβρίου.
Κυβέρνηση Παναγιώτη Κανελλόπουλου
Την κυβέρνηση ∆αµασκηνού αντικατέστησε την 1η Νοεµβρίου 1945 νέα κυβέρνηση υπό την
προεδρία του Παν. Κανελλόπουλου, που ανέλαβε ως πρωθυπουργός για πρώτη φορά στην
πολιτική του σταδιοδροµία. Λόγω του τρόπου ανάδειξής της η κυβέρνηση Κανελλόπουλου
παραιτήθηκε µετά από 21 ηµέρες, κι ενώ ο Αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός εξεδήλωσε την
προτίµησή του για το σχηµατισµό µιας κυβέρνησης ευρύτερου πολιτικού φάσµατος.
Κυβέρνηση Θεµιστοκλή Σοφούλη
Την ηµέρα παραίτησης της κυβερνήσεως Κανελλόπουλου (22.11.1945) δόθηκε εντολή της
πέµπτης κατά σειρά κυβέρνησης εντός του 1945 στον Θ. Σοφούλη. Η κυβέρνηση διεξήγαγε
τις πρώτες µεταπολεµικές εκλογές της 31η Μαρτίου 1946, δέκα χρόνια µετά τις τελευταίες στις
26.1.193618.
Οι εκλογές διεξήχθησαν µε το σύστηµα της απλής αναλογικής19 και έλαβαν µέρος 20
κόµµατα και συνδυασµοί20, µε εξαίρεση το ΕΑΜ, το ΚΚΕ και κάποιους κεντρώους πολιτικούς
(Καφαντάρης, Τσουδερός, Καρτάλης και Σοφιανόπουλος). Σε σύνολο 354 εδρών, απόλυτη
πλειοψηφία (55%, 206 έδρες) πήρε ο συνασπισµός Ηνωµένη Παράταξις Εθνικοφρόνων21, 68
έδρες η Εθνική Πολιτική Ένωσις22, 48 το Κόµµα Φιλελεύθερων του Θ. Σοφούλη23, 20 έδρες το
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Στη σύνθεση της κυβερνήσεως αυτής συµµετείχε ως υπουργός για πρώτη φορά στην
πολιτική του σταδιοδροµία ο µετέπειτα Πρόεδρος της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
Κωνσταντίνος Τσάτσος.
18
Από την απελευθέρωση έως την έναρξη των εργασιών της Βουλής του 1946 εκδόθηκαν
συνολικά 115 συντακτικές πράξεις, σύµφωνα µε µια ιδιάζουσα και συνοπτική νοµοθετική
διαδικασία µέσο συντακτικών πράξεων, αναγκαστικών νόµων και διαταγµάτων, που
παράγονταν µε αποφασιστική κυβερνητική πρωτοβουλία κατ’ εφαρµογή της έξωσυνταγµατικής αρχής salus patriae suprema lex. Σηµειωτέον ότι έχοντας περάσει ενάµισης
χρόνος από την απελευθέρωση πρόλαβαν και εναλλάχθηκαν στην εξουσία τουλάχιστον έξι
κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Πλαστήρα, Βούλγαρη, ∆αµασκηνού, Κανελλόπουλου, Σοφούλη).
19
Το εκλογικό αυτό σύστηµα είχε ισχύσει και το 1936, µε τη διαφορά ότι οι έδρες αυξήθηκαν
σε 354, από 300.
20
Οι κοµµατικοί σχηµατισµοί που συµµετείχαν στις εκλογές διαµορφώθηκαν οριστικά µόλις
στις αρχές της ίδιας χρονιάς, αφενός εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατούσε σχετικά µε
τη συµµετοχή στις εκλογές των κοµµάτων της Αριστεράς και αφετέρου εξαιτίας των
προσπαθειών που έγιναν για τη δηµιουργία µιας ευρύτερης συµµαχίας των πολιτικών
δυνάµεων.
21
Η Ηνωµένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ) αποτελούσε συνασπισµό πολλών κοµµάτων
και οµάδων που εξέφραζαν φιλοβασιλικές πολιτικές δυνάµεις µε άξονα το Λαϊκό Κόµµα όπως
είχε διευρυνθεί µετά τις εκλογές το 1936. Η διοικητική της επιτροπή αποτελείτο από τους Κ.
Τσαλδάρη, Ι. Θεοτόκη, Π. Μαυροµιχάλη και Στ. Στεφανόπουλο.
22
Η Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ) αποτελούσε συνασπισµό τριών κοµµάτων: του κόµµατος
βενιζελικών φιλελευθέρων µε αρχηγό τον Σ. Βενιζέλο, του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού
Κόµµατος (∆ΣΚ) µε αρχηγό τον Γ. Παπανδρέου και του Εθνικού Ενωτικού Κόµµατος (ΕΕΚ)
µε αρχηγό τον Π. Κανελλόπουλο κι επιδίωκε να αποσυνδέσει το ζήτηµα του βασιλικού
θεσµού από την εκλογική αναµέτρηση.
23
Το Κόµµα των Φιλελευθέρων µε αρχηγό τον Θ. Σοφούλη ήταν αντίθετο µε την επαναφορά
του βασιλιά και συσπείρωνε τις αντιµοναρχικές πολιτικές δυνάµεις.
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Εθνικόν Κόµµα του Ν. Ζέρβα, 9 η Ένωσις Εθνικοφρόνων, 1 έδρα η Ένωσις Αγροτικών
Κοµµάτων και 2 έδρες ανεξάρτητος συνδυασµός.
Μετά την άνετη πλειοψηφία τους στις εκλογές και την παραίτηση του Σοφούλη, η εντολή
δόθηκε στους ηγέτες του Λαϊκού Κόµµατος, οι οποίοι επιδίωξαν, εν όψει και του πολιτειακού
δηµοψηφίσµατος, το οποίο προσδιορίστηκε να διεξαχθεί στις αρχές του προσεχούς
Σεπτεµβρίου, τη διαµόρφωση µιας κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας µε τη συµµετοχή και
του ίδιου του Σοφούλη, που αρνήθηκε όµως να λάβει µέρος και παραιτήθηκε στις 4 Απριλίου.
Κυβέρνηση Παναγιώτη Πουλίτσα
Στις 4 Απριλίου 1946 σχηµατίζεται κυβέρνηση υπό την προεδρία του Προέδρου του
Συµβουλίου της Επικρατείας Π. Πουλίτσα, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός ως
«πρόσωπο κοινής εµπιστοσύνης» µέχρις ότου ο συνασπισµός των κοµµάτων της
πλειοψηφίας της Βουλής να υποδείξει τον Κ. Τσαλδάρη που εκλέχτηκε αρχηγός του Λαϊκού
Κόµµατος και µε τη συµµετοχή των τεσσάρων ηγετών του Λαϊκού Κόµµατος, αλλά και των
ηγετών της άλλης πτέρυγας των Φιλελευθέρων (Βενιζέλος, Παπανδρέου, Κανελλόπουλος
που συµµετείχαν ως υπουργοί άνευ Χαρτοφυλακίου), καθώς και των Αλεξανδρή και Γονατά.
Το κυβερνητικό αυτό σχήµα δεν διαρκεί περισσότερο από δυο βδοµάδες, καθώς οι ηγέτες
της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (Βενιζέλος, Παπανδρέου, Κανελλόπουλος) παραιτήθηκαν και
απεχώρησαν, διαφωνώντας µε τους χειρισµούς για την επίσπευση του χρόνου διεξαγωγής
του καθεστωτικού δηµοψηφίσµατος, ώστε η κυβέρνηση Πουλίτσα παραιτήθηκε στις 18
Απριλίου.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
Στις 18 Απριλίου 1946 πρωθυπουργός διορίστηκε ο Κ. Τσαλδάρης, ο οποίος στο µεταξύ
εκλέχτηκε αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος, του µεγαλύτερου κόµµατος του συνασπισµού
Ηνωµένη Παράταξις Εθνικοφρόνων, που τελούσε υπό διοικούσα επιτροπή των Π.
Μαυροµιχάλη, Τ. Θεοτόκη και Κ. Τσαλδάρη. Στην κυβέρνηση συµµετείχαν, παρ’ όλα αυτά,
όλοι σχεδόν οι πολιτικοί ηγέτες που είχαν συµπράξει µε την Ηνωµένη Παράταξη των
Εθνικοφρόνων στις εκλογές.
Στης 13 Μαίου άρχισαν οι εργασίες της ∆΄ Αναθεωρητικής Βουλής και η προετοιµασία της
κυβέρνησης για την διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος, παρά τις αντιρρήσεις της
αντιπολίτευσης για αναβολή του µέχρι το 1948. Τελικά το δηµοψήφισµα24 σχετικά µε την
επιστροφή του βασιλιά και τη µορφή του πολιτεύµατος πραγµατοποιήθηκε την 1η
Σεπτεµβρίου 1946, όπου πάνω από 68% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της επανόδου του
Γεωργίου Β΄ και λιγότεροι από 32% κατά. Έτσι, στις 27 Σεπτεµβρίου ο Γεώργιος επέστρεψε
στην Ελλάδα, µετά από πεντέµισι χρόνια απουσίας του στο εξωτερικό, ενώ οι ευθύνες για την
εγκατάσταση της µεταξικής δικτατορίας του 1936 λησµονήθηκαν.
Μετά την επάνοδο του Γεωργίου και την επιστροφή του Τσαλδάρη από τη ∆ιάσκεψη των
Παρισίων, µε την οποία τερµατίσθηκε επίσηµα ο παγκόσµιος πόλεµος25, η κυβέρνηση
ανασχηµατίσθηκε στις 2 Οκτωβρίου αποκτώντας το µέγιστο έως τότε µέγεθός της26.
Εντούτοις η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1947.

24

∆ηµοψηφίσµατα για το ίδιο θέµα είχαν πραγµατοποιηθεί το 1920, όπου το 98% του
εκλογικού σώµατος τάχθηκε υπέρ της επανόδου του Κωνσταντίνου Α΄, το 1924, όπου το
69.78% τάχθηκε υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας και το 30% υπέρ, και το 1935, όπου του
97.8% τάχθηκε υπέρ της παλινόρθωσης και το 2.13% κατά.
25
Στη ∆ιάσκεψη των Παρισίων (Ιούλιος – Οκτώβριος 1946), µε την οποία επισφραγίστηκε η
λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και σηµειώθηκε η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου,
αναγνωρίσθηκε και η προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα, αλλά απορρίφθηκαν οι
ελληνικές διεκδικήσεις για τη Βόρια Ήπειρο και τη διαρρύθµιση της ελληνοβουλγαρικής
µεθορίου. Η απόφαση για την προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων επικυρώθηκε µε την
ελληνοϊταλική συνθήκη στις αρχές Φεβρουαρίου 1947 κι η επίσηµη τελετή της ενσωµάτωσης
πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα στις αρχές Μαρτίου 1948.
26
Συγκεκριµένα εκτός του πρωθυπουργού, που διατήρησε και την ευθύνη του υπουργείου
των Εξωτερικών, διορίστηκαν 18 ακόµα υπουργοί και 13 υφυπουργοί. Σε έναν επόµενο
µερικό ανασχηµατισµό της κυβερνήσεως, στα τέλη Νοεµβρίου, διορίστηκε για πρώτη φορά
ως Υπουργός Εργασίας ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
11

Κυβέρνηση ∆ηµήτριου Μαξίµου
Σε αντικατάσταση της κυβερνήσεως Τσαλδάρη και σε µια προσπάθεια διεύρυνσης της
βάσης υποστήριξης του καθεστώτος27, διαµορφώθηκε µια «συµµαχική» κυβέρνηση
συνασπισµού του Λαϊκού Κόµµατος και µιας πλευράς των Φιλελευθέρων28 υπό την προεδρία
του ∆. Μαξίµου, η οποία σχηµατίστηκε στις 24 Ιανουαρίου. Στην κυβέρνηση συµµετείχε κι ο
Τσαλδάρης, ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός Εξωτερικών, καθώς και 22
ακόµα υπουργοί και 13 υφυπουργοί29.
Η κυβέρνηση Μαξίµου διατηρήθηκε µέχρι 29 Αυγούστου 1947. Στο διάστηµα αυτό πέθανε ο
Γεώργιος Β΄, την 1η Απριλίου, και τον διαδέχθηκε ο Παύλος Α΄, ενώ σε παγκόσµια κλίµακα
στις 12 Μαρτίου 1947 αναγγέλθηκε το ∆όγµα Τρούµαν για την οικονοµική βοήθεια των ΗΠΑ
στην Ευρώπη και λίγους µήνες αργότερα τέθηκε σε εφαρµογή το Σχέδιο Μάρσαλ κι η
ελληνοαµερικανική συµφωνία του Ιουνίου 1947 για την οικονοµική, πολιτική και τεχνική
αρωγή των ΗΠΑ προς την Ελλάδα. Τα ποσά της αµερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα
έφθασαν συνολικά τα 3 δις. δολάρια την πρώτη µεταπολεµική περίοδο έως τις αρχές της
δεκαετίας του ’60 (ενώ αρχικά, η βοήθεια συνίστατο στη χορήγηση 400 εκατ. δολαρίων σε
Ελλάδα και Τουρκία).
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
Την κυβέρνηση Μαξίµου διαδέχθηκε αυτή του Λαϊκού Κόµµατος υπό τον Κ. Τσαλδάρη, η
οποία παραιτήθηκε στις 7 Σεπτεµβρίου 1947, µετά από επέµβαση του «συµµαχικού
παράγοντα».
Κυβέρνηση Θεµιστοκλή Σοφούλη
Την 7η Σεπτεµβρίου 1947 σχηµατίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας του Λαϊκού Κόµµατος και
των Φιλελευθέρων υπό τον πολιτικό Θ. Σοφούλη, διορίζοντας ως αντιπρόεδρο και υπουργό
Εξωτερικών τον Κ. Τσαλδάρη. Η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου 1949, µετά το
θάνατο του Σοφούλη σε ηλικία 89 ετών, στις 24 Ιουνίου, κι έχοντας µετασχηµατιστεί δύο
φορές στις 18 Νοεµβρίου 1948 και 20 Ιανουαρίου 1949, οπότε και διαµορφώθηκε µια
κυβέρνηση ακόµα ευρύτερης συνεργασίας30. Εν τω µεταξύ, στο διάστηµα αυτό οι πολεµικές
αναµετρήσεις στα µέτωπα του εµφυλίου πολέµου συνεχίζονταν µε ιδιαίτερη οξύτητα.
Κυβέρνηση Αλέξανδρου ∆ιοµήδη
Στις 30 Ιουνίου 1949 κυβέρνηση σχηµατίζει µέχρι τον Ιανουάριο του 1950 ο
εξωκοινοβουλευτικός, παλαιός συνεργάτης του Βενιζέλου, οικονοµολόγος Α. ∆ιοµήδης,
διορίζοντας αντιπροέδρους της κυβερνήσεως µεταξύ άλλων και τους Τσαλδάρη, Βενιζέλο,
Κανελλόπουλο, Καραµανλή.
Στις αρχές φθινοπώρου του ίδιου χρόνου, µετά την ήττα των επαναστατικών στρατευµάτων
και την «προσωρινή» ανακωχή που κήρυξε το ΚΚΕ, έληξε κι ο εµφύλιος πόλεµος, «η πιο
27

Κατά τον Μαρκεζίνη, η αναγνώριση του πολιτεύµατος και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση
των κοµµουνιστών προϋπέθετε της διεύρυνση της κυβέρνησης προς τις κεντρώες πολιτικές
δυνάµεις. Η πλέον ενδεδειγµένη λύση προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν (οικουµενική)
κυβέρνηση υπό την προεδρία του Σοφούλη, πράγµα όµως που δεν κατέστη δυνατόν παρά
µετά από επτά µήνες.
28
∆εν µετείχε το κόµµα των Φιλελευθέρων υπό τον Θ. Σοφούλη.
29
Στη σύνθεση της («επτακέφαλης») κυβερνήσεως συµµετείχαν, εκτός του Τσαλδάρη, 6
ακόµα πολιτικοί αρχηγοί: Σ. Βενιζέλος, που ορίστηκε κι ως δεύτερος αντιπρόεδρος, Γ.
Παπανδρέου, Π. Κανελλόπουλος, Στ. Γονατάς, Απ. Αλεξανδρής και Ν. Ζέρβας. Η διεύρυνση
ήταν µερική, εφόσον δεν έφθασε µέχρις και της άλλης πλευράς των Φιλελευθέρων, υπό τον
Σοφούλη, αποκλειοµένων εκ προοιµίου των λοιπών δυνάµεων της εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς. Ωστόσο ο αριθµός των µελών της κυβέρνησης έφτασε τα 37.
30
Στην κυβέρνηση αυτή έλαβαν µέρος εκτός του Τσαλδάρη, και οι άνευ Χαρτοφυλακίου: Αλ.
∆ιοµήδης, Σ. Βενιζέλος, Σπ. Μαρκεζίνης, Π. Κανελλόπουλος και Ευ. Αβέρωφ. Ο Γ.
Παπανδρέου δεν έλαβε µέρος σε αυτή την κυβέρνηση, διαφωνώντας µε τις εξουσίες του
αρχιστράτηγου, το ίδιο έκαναν και οι Στ. Γονατάς, Απ. Αλεξανδρής και Ν. Ζέρβας.
Την περίοδο αυτή διαµορφώθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κυβερνητική παράδοση, µε
µορφή µικρού υπουργικού συµβουλίου ένα «Πολεµικό Συµβούλιο», σύµφωνα µε το βρετανικό
υπόδειγµα του War Cabinet, το οποίο απαρτιζόταν από τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο
της κυβερνήσεως και τους αρχηγούς των συνεργαζοµένων κοµµάτων στην κυβέρνηση
(Τσαλδάρη, Βενιζέλο, Μαρκεζίνη και Κανελλόπουλο), ενώ κατά περίπτωση λάµβανε µέρος
και ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάµεων Αλ. Παπάγος.
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σκοτεινή, η πιο µαύρη, η πιο ταπεινωτική περίοδος στη νεοελληνική ιστορία», όπως
χαρακτηριστικά την περιγράφει ο ποιητής Μαν. Αναγνωστάκης31.
Κυβέρνηση Ιωάννη Θεοτόκη
Μετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου και την ολοκλήρωση του έργου της Βουλής του 1946,
που ήδη διένυε το τέταρτο έτος της λειτουργίας της, η «σκοτεινή» δεκαετία του 1940 ( που
ξεκίνησε µε την ιταλική εισβολή τον Οκτώβριο του 1940 και συνεχίστηκε µε τη γερµανική
κατοχή, την αντίσταση και τον εµφύλιο) παρερχόταν µε την παραίτηση της κυβέρνηση
∆ιοµήδη στις αρχές του νέου έτους. Στις 6 Ιανουαρίου σχηµατίστηκε η πρώτη µεταπολεµική
υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την προεδρία του Ι. Θεοτόκη, δευτερότοκου γιου του πρώην
πρωθυπουργού Γ. Θεοτόκη, και µε τη συµµετοχή εξωκοινοβουλευτικών προσωπικοτήτων.
Η κυβέρνηση διέλυσε τη Βουλή, τρεις µήνες πριν την κανονική λήξη της θητείας της και
προκήρυξε εκλογές για τις αρχές Μαρτίου 1950, οι οποίες και διεξήχθησαν την 5η Μαρτίου,
για τελευταία φορά, µε το σύστηµα της απλής αναλογικής32, το οποίο διευκόλυνε τη
συµµετοχή στην εκλογική αναµέτρηση πάνω από 40 κοµµάτων και συνδυασµών, πολλοί από
τους οποίους σχηµατίστηκαν µόλις κατά την προεκλογική περίοδο. Όµως η έντονη διασπορά
της ψήφου και της εκλογικής επιρροής µεταξύ των κοµµάτων (µόνο 10 από τα οποία
µοιράστηκαν τις 250 έδρες της Βουλής) είχε ως συνέπεια την αδυναµία σχηµατισµού
αυτοδύναµης κυβέρνησης, εφόσον κανένα κόµµα δεν κατέκτησε την πλειοψηφία στη Βουλή,
και τη διαµόρφωση πρόσκαιρων και µεταβατικών συµµαχικών κυβερνήσεων, κυρίως από το
πολιτικό χώρο των Φιλελευθέρων. Συγκεκριµένα σε σύνολο 250 εδρών, 62 έδρες πήρε το
Λαϊκό Κόµµα του Κ. Τσαλδάρη, 56 το κόµµα των Φιλελευθέρων του Σ. Βενιζέλου, 45 έδρες η
ΕΠΕΚ33 του Ν. Πλαστήρα (συνασπισµός Πλαστήρα – Τσουδερού), 35 το κόµµα του Γ.
Παπανδρέου34, 18 έδρες ο συνασπισµός ∆ηµοκρατική Παράταξη35, 16 ο συνασπισµός
Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξις36, 7 το Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος του Ν. Ζέρβα, 3 ο
Συνασπισµός Παράταξις Αγροτών και Εργαζοµένων37 και 1 έδρα το Νέον Κόµµα38 του Σπ.
Μαρκεζίνη.

31

Μαν. Αναγνωστάκης, «Μισός αιώνας πνευµατικής παρουσίας», σελ. 45
∆ιατηρήθηκε σε ισχύ η «απλή αναλογική» που είχε εφαρµοστεί και στις εκλογές του 1946,
αλλά µε µειωµένο αριθµό βουλευτών, 250. Πρόταση της κυβέρνησης να ισχύσει πλειοψηφικό
σύστηµα χωρίς κοµµατικά ψηφοδέλτια δεν έγινε δεκτή. Για πρώτη φορά µετά το 1920
δηµιουργήθηκαν ειδικά εκλογικά τµήµατα για τη συµµετοχή των στρατιωτικών στην
ψηφοφορία.
33
Η Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1950 ως
συνασπισµός του Κόµµατος Προοδευτικών Φιλελευθέρων (ΚΠΦ), µε αρχηγό τον Ν.
Πλαστήρα, και του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος (∆ΠΚ), µε αρχηγό τον Εµµ.
Τσουδερό. Το ΚΠΦ ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1949, ενώ το ∆ΠΚ αποτελούσε τη µετεξέλιξη
του Προοδευτικού Κόµµατος µετά το θάνατο του Γ. Καφαντάρη. Με την ΕΠΕΚ
συνεργάστηκαν ακόµα κάποιοι ανεξάρτητοι πολιτευτές µε επικεφαλής τον Γ. Καρτάλη. Κύρια
ιδεολογική αναφορά της ΕΠΕΚ ήταν η επαγγελία της ειρήνευσης και της αλλαγής και κύριο
χαρακτηριστικό της στελέχωσής της ήταν ότι αποτελείτο από πολιτευτές που δεν είχαν άµεση
συµµετοχή στις κυβερνητικές ευθύνες κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου.
34
Το Κόµµα Γ. Παπανδρέου, αποτελούσε µετονοµασία του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού
Κόµµατος, τον τίτλο του οποίου διατηρούσε στην κοινοβουλευτική του εµφάνιση.
35
Η ∆ηµοκρατική Παράταξη (∆Π) ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1950 και αποτελούσε
συνασπισµό της Ένωσης ∆ηµοκρατικών Αριστερών (Εν∆Α), µε αρχηγό τον Ι. Σοφιανόπουλο,
του Κόµµατος Αριστερών Φιλελευθέρων (ΚΑΦ), µε επικεφαλής τους Σταµ. Χατζήµπεη και
Νεόκ. Γρηγοριάδη, και του Σοσιαλιστικού Κόµµατος – ΕΛ∆ (ΣΚ – ΕΛ∆), µε πρόεδρο τον
Αλεξ. Σβώλο.
36
Η Πολιτική Ανεξάρτητος Παράταξη (ΠΑΠ) αποτελούσε συνασπισµό τριών µικρών πολιτικών
σχηµατισµών: του Κόµµατος Εθνικοφρόνων, µε αρχηγό τον Θεοδ. Τουρκοβασίλη, του
κόµµατος Ελληνική Αναγέννηση, µε αρχηγό τον Κων. Μανιαδάκη, και οµάδας ανεξαρτήτων
µε επικεφαλή τον Κων. Κοτζιά. Τα κυριότερα ηγετικά στελέχη της ΠΑΠ ήταν αξιωµατούχοι του
δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου και γι’ αυτό το λόγο είχαν αποκλειστεί από τους
συνδυασµούς της ΗΠΕ στις εκλογές του 1946. Η ΠΑΠ υποστήριζε την κάθοδο του στρατηγού
Παπάγου στην πολιτική.
37
Η Παράταξη Αγροτών και Εργαζοµένων (ΠΑΕ) αποτελούσε συνασπισµό του Συναγερµού
Αγροτών και Εργαζοµένων (ΣΑΕ) µε αρχηγό τον Αλεξ. Μπαλτατζή, και του Εθνικού
Προοδευτικού Αγροτικού Κόµµατος, όπως είχε µετονοµαστεί το κόµµα του Αλεξ. Μυλωνά.
32
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Με τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 αρχίζει και η Α΄ βουλευτική περίοδος, ενώ όσο για τη
διάρκεια της κυβερνήσεως Θεοτόκη έληξε στις 25 Μαρτίου µε την παραίτησή της.
Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου
Από τις εκλογές της 5.3.1950 δεν προήλθε κυβέρνηση απόλυτης πλειοψηφίας. Ο Παύλος
Α΄ αρνήθηκε να δώσει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στα τρία κόµµατα του κέντρου που
πήραν απόλυτη πλειοψηφία, και παρείχε πρώτη διερευνητική εντολή σχηµατισµού
κυβέρνησης στον Κ. Τσαλδάρη, αρχηγό του Λαϊκού Κόµµατος, πρώτου σε κοινοβουλευτική
δύναµη κόµµατος, µε 62 έδρες, ο οποίος τελικά την κατέθεσε. Στη συνέχεια εντολή δίνεται,
πάλι από τον βασιλιά, στον Βενιζέλο, αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναµη
κόµµατος (56 έδρες), τον οποίο στήριξαν το Λαϊκό Κόµµα (62 έδρες) και το Εθνικό Ενωτικό
του Π. Κανελλόπουλου (7 έδρες, 5.2%), ο οποίος και διορίστηκε αντιπρόεδρος της
κυβερνήσεως και επικεφαλής των στρατιωτικών υπουργείων. Αρχικά είχε συµφωνηθεί ο
σχηµατισµός κυβέρνησης συνασπισµού µε τον Πλαστήρα και τον Παπανδρέου, υπό την
προεδρία του Βενιζέλου, η οποία τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε. Η κυβέρνηση Βενιζέλου
σχηµατίστηκε στις 23 Μαρτίου και παραιτήθηκε στις 15 Απριλίου 1950.
Κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα
Η κυβέρνηση συνασπισµού των κεντρώων δυνάµεων υπό τον Πλαστήρα πήρε τη θέση της
παραιτηθείσας κυβερνήσεως Βενιζέλου στις 15 Απριλίου 1950. Στη κυβέρνηση συµµετείχαν
οι Γ. Παπανδρέου, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών, και Εµµ.
Τσουδερός, ως υπουργός Συντονισµού, καθώς και ο Γ. Καρτάλης, ως υπουργός
Οικονοµικών. Ο κυβερνητικός συνασπισµός κατέρρευσε µετά από τέσσερις µήνες και
παραιτήθηκε στις 21 Αυγούστου, εξαιτίας διαφωνιών σχετικά µε την έκταση της ειρήνευσης ή
του κολασµού των ενεχοµένων στα δραµατικά γεγονότα του εµφυλίου πολέµου.
Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου
Τη νέα κυβέρνηση ανέλαβε να σχηµατίσει στις 21 Αυγούστου, για τρίτη φορά ο Βενιζέλος,
επικεφαλής ενός νέου κυβερνητικού συνασπισµού µε τη συµµετοχή του Παπανδρέου, ως
αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, και του Ν. Ζέρβα, ως πρώτο αντιπρόεδρο του Υπουργικού
Συµβουλίου και υπουργό άνευ Χαρτοφυλακίου39.
Η τριµερής και ετερόκλητη κυβερνητική συµµαχία, που διαµορφώθηκε δεν διατηρήθηκε
παρά µόνο για ένα δίµηνο, έως τις 3 Νοεµβρίου, οπότε αποχώρησε και πάλι από τον
κυβερνητικό συνασπισµό το Λαϊκό Κόµµα40. Αρχές Ιουλίου του 1951 απέσυρε κι ο
Παπανδρέου την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση κι αποχώρησε από αυτήν.

38

Το Νέο Κόµµα (ΝΚ) µε αρχηγό τον Σπ. Μαρκεζίνη, που είχε ιδρυθεί στις 10.2.1947 είχαν
προσχωρήσει 18 βουλευτές της ΗΠΕ (κυρίως του ΛΚ) που όλοι σχεδόν είχαν εκλεγεί για
πρώτη φορά το 1946 και ήταν ηλικίας περίπου 40 ετών. Το ΝΚ υποστήριζε τη δηµιουργία
κοµµατικού σχηµατισµού µε επικεφαλής τον Αλεξ. Παπάγο.
39
Μια από τις ιδιοµορφίες της 28µελούς κυβερνήσεως Βενιζέλου ήταν και ο διορισµός 8
Υπουργών άνευ Χαρτοφυλακίου στους οποίους, ωστόσο, ανατέθηκαν καθήκοντα
υφυπουργών συγκεκριµένων υπουργείων. Στην κυβέρνηση συµµετείχε και ο Κ. Καραµανλής,
ως υπουργός Εθνικής Αµύνης, υπουργείο το οποίο είχε προκύψει από τη συγχώνευση των
τριών στρατιωτικών υπουργείων µε τον α.ν. 1431 του Απριλίου 1950, επί της προηγούµενης
κυβερνήσεως Βενιζέλου, µε πρώτο υπουργό τον ίδιο τον Βενιζέλο. Η πρόταση για τη
συγχώνευση Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας σε ενιαίο υπουργείο είχε διατυπωθεί ήδη
από το 1936 από τον Παπάγο, ο οποίος προέβλεπε τη συγχώνευση ακόµα και των
οργανισµών των διαφόρων σωµάτων, που δεν έγινε τελικά δεκτό τότε, παρά την αποδοχή της
πρόταση από τον Μεταξά, λόγω των αντιδράσεων του Ναυτικού.
40
Το Λαϊκό Κόµµα δεν απέφυγε, µάλιστα, τη διάσπαση, εφόσον περί τους 25 βουλευτές, µε
επικεφαλής τον Στ. Στεφανόπουλο και µε τη συµµετοχή των µετέπειτα πρωθυπουργών Κ.
Καραµανλή και Γ. Ράλλη, αποχώρησαν από αυτό και συγκρότησαν ανεξάρτητη
κοινοβουλευτική οµάδα, η οποία συνενώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 1951 µε την οµάδα
βουλευτών του Π. Κανελλόπουλου και διαµορφώθηκε ένα νέο κόµµα, το Λαϊκό Ενωτικό, µε
δικέφαλη ηγεσία και ισότιµους συναρχηγούς τους Στεφανόπουλο και Κανελλόπουλο, και
ανερχόµενο ισχυρό παράγοντα τον Κ. Καραµανλή.
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Η Βουλή διαλύθηκε πρόωρα στις 30 Ιουλίου 1951 και σηµατοδοτώντας την λήξη της Α΄
βουλευτικής περιόδου, η οποία ανέδειξε πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις και προκήρυξε νέες
εκλογές για τις αρχές του Σεπτεµβρίου41.
Οι εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951 διεξήχθησαν από την κυβέρνηση Βενιζέλου, έχοντας
ωστόσο διορίσει στα υπουργεία ∆ικαιοσύνης, Εθνικής Αµύνης, Εσωτερικών και Γενικής
∆ιοικήσεως Βορείου Ελλάδος υπηρεσιακούς υπουργούς, σύµφωνα µε ένα µικτό εκλογικό
σύστηµα µιας µορφής ενισχυµένης αναλογικής42, εφόσον µόνο τα κόµµατα εκείνα που
ξεπερνούσαν το 17% των ψήφων λάµβαναν µέρος στη δεύτερη κατανοµή των εδρών. Στις
εκλογές αυτές έλαβαν µέρος 9 µόνο κόµµατα, γεγονός που φανερώνει τον βαθµό
συσπείρωσης των πολιτικών δυνάµεων. Έτσι σε σύνολο 258 εδρών ο Ελληνικός
Συναγερµός43 του Αλ. Παπάγου πήρε σχετική πλειοψηφία 114 εδρών (36.5% των ψήφων), η
ΕΠΕΚ44 του Ν. Πλαστήρα 74 έδρες (23.4% των ψήφων), 57 το Κόµµα των Φιλελευθέρων45
του Βενιζέλου (19% των ψήφων), 10 έδρες πήρε η Ε∆Α46 (περίπου 10% των ψήφων), 2
έδρες το Λαϊκό Κόµµα47 του Κ. Τσαλδάρη (6.6% των ψήφων), 1 ο Συναγερµός Αγροτών και
41

Αµέσως µετά την προκήρυξη των εκλογών, ο Παπάγος, που είχε παραιτηθεί νωρίτερα από
το αξίωµα του αρχιστρατήγου, ίδρυσε (κατά το πρότυπο του στρατηγού Charles de Gaulle
στη Γαλλία) αιφνιδιαστικά στις αρχές Αυγούστου 1951 ένα νέο σχηµατισµό, τον «Ελληνικό
Συναγερµό», στον οποίο προσχώρησαν πολλά πρώην στελέχη του Λαϊκού Κόµµατος, του
κόµµατος του Παπανδρέου και κυρίως του νεοσύστατου Λαϊκού Ενωτικού Κόµµατος, που
αποτέλεσε και τη βάση του Συναγερµού.
Τον ίδιο καιρό, στις αρχές Αυγούστου, ιδρύθηκε ως νέος κοµµατικός φορέας η Ενιαία
∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α), µε πρόεδρο τον Ι. Πασαλίδη, η οποία αποτέλεσε έκτοτε το
νόµιµο πολιτικό φορέα στον οποίο εντάχθηκαν οι οπαδοί του εκτός νόµου ΚΚΕ, καθώς και
άλλων συγγενών δυνάµεων της ευρύτερης Αριστεράς.
42
Με τον ν. 1878/1951 που ψηφίστηκε λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή καθιερώθηκε για πρώτη
φορά στην χώρα ένα µικτό εκλογικό σύστηµα («ενισχυµένης αναλογικής») που το βασικότερό
του χαρακτηριστικό ήταν οι φραγµοί που έθετε για την είσοδο των κοµµάτων στη Β’ κατανοµή
(17% ή 20% αν επρόκειτο για συνασπισµούς) και οι οποίοι οδηγούσαν στον αποκλεισµό των
µικρών κοµµατικών σχηµατισµών. Στόχος ήταν η εξασφάλιση αναλογικής κατανοµής των
εδρών µεταξύ δύο ή τριών εκλογικών σχηµατισµών που συµµετείχαν στην Β’ κατανοµή και η
υποαντιπροσώπευση της Αριστεράς.
43
Ο Ελληνικός Συναγερµός (ΕΣ) µε αρχηγό τον Αλεξ. Παπάγο άρχισε να µορφοποιείται µε τη
διάσπαση του ΛΚ τον Νοέµβριο του 1950 και την αποχώρηση 27 βουλευτών του µε
επικεφαλή τον Στεφ. Στεφανόπουλο. Στις 22 Ιανουαρίου 1951 οι βουλευτές, µαζί µε το ΕΕΚ,
ίδρυσαν το Λαϊκό Ενωτικό Κόµµα (ΛΕΚ), που είχε συναρχηγούς τους Στεφ. Στεφανόπουλο
και Παν. Κανελλόπουλο. Με την προκήρυξη των εκλογών ο Παπάγος ανακοίνωσε την
απόφασή του να πολιτευτεί και λίγες µέρες µετά (6.8.1951) ίδρυσε τον ΕΣ στον οποίοι
προσχώρησαν αυτοδιαλυόµενα το ΛΕΚ και το ΝΚ.
44
Η ΕΠΕΚ µε αρχηγό τον Ν. Πλαστήρα αποτελούσε πλέον ενιαίο κόµµα, κι όχι συνασπισµό.
45
Στο Κόµµα των Φιλελευθέρων (ΚΦ) µε αρχηγό τον Σ. Βενιζέλο, είχαν προσχωρήσει τον
Αύγουστο του 1950 το Εθνικό Κόµµα Ελλάδος και τον Ιούλιο του 1951 ο Εµµ. Τσουδερός µε
ορισµένους βουλευτές και πολιτευτές του ∆ΠΚ (που αποχώρησαν από την ΕΠΕΚ). Επιπλέον,
είχαν προσχωρήσει αρκετοί βουλευτές του ∆ΣΚ και οι οµάδες του Γ. Βαρβούτη, Γ. Μελά, Απ.
Παγκούτσιου και Ν. Παπαδόπουλου.
46
Η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) µε πρόεδρο τον Ι. Πασαλίδη δηµιουργήθηκε την 1η
Αυγούστου 1951 ως συνασπισµός των πολιτικών σχηµατισµών: της Κίνησης του
∆ηµοκρατικού Συναγερµού, που είχε ιδρυθεί τις παραµονές των δηµοτικών εκλογών του
Απριλίου 1951 από στελέχη που ανήκαν ή συνεργάζονταν στενά µε τον ΚΚΕ, του Κόµµατος
Αριστερών Φιλελευθέρων, µε αρχηγούς τους Σταµ. Χατζήµπεη και Νεοκ. Γρηγοριάδη, του
∆ηµοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόµµατος, µε αρχηγό τον Μιχ. Κύρκο, της ∆ηµοκρατική
Ενώσεως, µε επικεφαλή τον Στυλ. Κρητικά και της Ενώσεως ∆ηµοκρατικών Αριστερών, µε
επικεφαλής τον Ιωαν. Κοκορέλη. Το σύνολο των εκλεγέντων βουλευτών της Ε∆Α ήταν
φυλακισµένοι ή εξόριστοι, και µετά την ακύρωση της εκλογής τους αντικαταστάθηκαν από
άλλους πολιτικούς του ιδίου κόµµατος. Η Ε∆Α εκπροσωπούσε το ίδιο πολιτικό φάσµα, µε
αυτό που κάλυπταν τα κόµµατα που συµµετείχαν ή συνεργάζονταν µε το ΕΑΜ, µέχρι τα τέλη
του 1947.
47
Το Λαϊκό Κόµµα (ΛΚ) µε αρχηγό τον Κ. Τσαλδάρη, παρά τη διάσπασή του το Νοέµβρη του
1950, εξακολουθούσε να συσπειρώνει σηµαντικό τµήµα από τα στελέχή του, έχοντας όµως
χάσει την ευρύτητά του. Με το ΛΚ συνεργάστηκαν και συµµετείχαν στις εκλογές του 1950 οι:
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Εργαζοµένων του Αλ. Μπαλτατζή και καµία έδρα το κόµµα του Γ. Παπανδρέου (2.1% των
ψήφων).
Παρά την ενίσχυση των µεγαλύτερων κοµµάτων και πάλι δεν αναδείχθηκε αυτοδύναµη
κυβερνητική πλειοψηφία, ούτε σχηµατίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας, αφού τα δύο
µεγαλύτερα κόµµατα δεν επεδείκνυαν την ανάλογη διάθεση.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου ανασχηµατίστηκε δύο φορές, την πρώτη στις 13 Σεπτεµβρίου και τη
δεύτερη στης 3 Νοεµβρίου 1950 και παραιτήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, έχοντας οδηγήσει στην
έναρξη της Β΄ βουλευτικής περιόδου µε την διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Σεπτεµβρίου
1951.
Κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα
Στις 27 Οκτωβρίου 1951 παραιτείται η κυβέρνηση του Βενιζέλου και σχηµατίζεται η
κυβέρνηση συνασπισµού του Ν. Πλαστήρα, µετά από άρνηση του Αλ. Παπάγου, αρχηγού της
σχετικής πλειοψηφίας να λάβει µέρος σε κυβέρνηση συνασπισµού. Υπό την προεδρία του
Πλαστήρα και τη συµµετοχή του αρχηγού των Φιλελευθέρων Σ. Βενιζέλου, που ανέλαβε ως
αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συµβουλίου και υπουργός Εξωτερικών, και του ναύαρχου Αλ.
Σακελαρίου ως «τοποτηρητή των ανακτόρων» και υπουργός Εθνικής Αµύνης, ο οποίος όµως
παραιτήθηκε από τη θέση του πέντε µήνες αργότερα, στα τέλη Μαρτίου 1952, κι
αντικαταστάθηκε από τον Γ. Μαύρο.
Παρά την περιορισµένη πλειοψηφία στην οποία στηριζόταν η κυβέρνηση και παρά την
κλονισµένη υγεία του Πλαστήρα48 λήφθηκαν στο διάστηµα αυτό µέτρα ιδιαίτερης σηµασίας για
την πολιτική ζωή της χώρας, εκ των οποίων και η ψήφιση του νέου Συντάγµατος του 1952
(παρά την έντονη διαφωνία της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, η οποία απεχώρησε από τη
Βουλή κατά την ψηφοφορία), η ένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ (18.2.1952), που είχε
συµφωνηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, η απόλυση 5.500 περίπου πολιτικών
κρατουµένων αλλά και η εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη, του «ανθρώπου µε το γαρύφαλλο»,
και τριών ακόµα συντρόφων του (30.3.1952), η θέση σε ισχύ του νέου δηµοσιοϋπαλληλικού
κώδικα (τον Μάιο 1952) και η σύσταση του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµοσίων Υπηρεσιών
(ΑΣ∆Υ), ως εγγυητή και θεµατοφύλακα των διατάξεων του κώδικα, η αναγνώριση του
δικαιώµατος των γυναικών να εκλέγουν και να εκλέγονται, που ίσχυσε όχι στις προσεχείς,
αλλά στις επόµενες εκλογές.
Έναν σχεδόν χρόνο µετά τον σχηµατισµό της κυβέρνηση Πλαστήρα, στις 11 Οκτωβρίου
1952 η κυβέρνηση παραιτήθηκε, η Βουλή διαλύθηκε και προκηρύχθηκαν εκλογές.
Κυβέρνηση ∆ηµήτριου Κιουσοπούλου
Το υπηρεσιακό κυβερνητικό σχήµα υπό την προεδρία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ∆.
Κιουσοπούλου, στη σύνθεση του οποίου συµµετείχαν ως υπηρεσιακοί υπουργοί οι Μιχ.
Στασινόπουλος, µετέπειτα πρώτος προσωρινός πρόεδρος της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, και
Ξεν. Ζολώτας, µετέπειτα πρωθυπουργός της τελευταίας «οικουµενικής» κυβερνήσεως
(23.11.1989-11.4.1990), αντικατέστησε την παραιτηθείσα κυβέρνηση Πλαστήρα και διεξήγαγε
τις εκλογές της 16ης Νοεµβρίου 1952.
Οι εκλογές διεξήχθησαν σύµφωνα µε ένα ιδιόµορφο πλειοψηφικό σύστηµα «στενοευρείας»
εκλογικής περιφέρειας49 και πήρε το χαρακτήρα µετωπικής αναµέτρησης µεταξύ των δύο
κυριότερων κοµµάτων. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν πρώτο κόµµα µε απόλυτη πλειοψηφία το

Θ. Τουρκοβασίλης, Κ. Μανιαδάκης, Αρ. ∆ηµητράτος, Ι. Μπερνίτσας, Α. Φωστερίδης και Γ.
Γρίβας. Το ΛΚ διαµορφώθηκε ουσιαστικά σε ένα συνασπισµό πολιτικών οµάδων που ήταν
αντίθετες µε την κάθοδο του Α. Παπάγου στην πολιτική.
48
Μετά το δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις αρχές Μαρτίου 1952, καθήκοντα
«πρωθυπουργεύοντος» ασκούσε ο αντιπρόεδρος Σ. Βενιζέλος.
49
Με τον ν. 2228/1952 που ψηφίστηκε λίγες µέρες πριν διαλυθεί η Βουλή επαναφέρεται σε
ισχύ, µε ορισµένες τροποποιήσεις, το πλειοψηφικό σύστηµα που ίσχυσε στις εκλογές του
1928 και 1933. Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο διαφοροποιηµένος επιλεκτικός τρόπος
καθορισµού των εκλογικών περιφερειών, «στενή» περιφέρεια στην «Παλαιά Ελλάδα» και
«ευρεία» στις «νέες χώρες». Ακόµα, µε το νέο εκλογικό νόµο οι γυναίκες δεν µπορούσαν να
ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώµατα που τους είχε αναγνωρίσει ο ν. 2159/52 και
καταργήθηκαν οι ειδικές διευκολύνσεις για τη συµµετοχή στην ψηφοφορία των στρατιωτικών
και των δηµοσίων υπαλλήλων.
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κόµµα του Αλ. Παπάγου, Ελληνικό Συναγερµός50, το οποίο πήρε σε σύνολο 300 εδρών 247,
ενώ ο συνασπισµός «Ένωσις Κοµµάτων»51 (Πλαστήρας, Βενιζέλος, Σβώλος) πήρε µόλις 52
έδρες και ο συνδυασµός ανεξάρτητων 2.
Η έναρξη της Γ’ βουλευτικής περιόδου άρχισε στις 16 Νοεµβρίου 1952 και η κυβέρνηση
Κιουσόπουλου παραιτήθηκε στις 19 του µηνός.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (19521967)
Από τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος του 1952 και την ανάληψη της εξουσίας από τον
Παπάγο έως την κατάλυση της δηµοκρατίας από το στρατιωτικό πραξικόπηµα των
συνταγµαταρχών σχηµατίσθηκαν 16 διαφορετικές κυβερνήσεις και 4 διαφορετικές Βουλές,
που προέκυψαν από ισάριθµες εκλογικές αναµετρήσεις, και εναλλάχθηκαν στην εξουσία 12
φυσικά πρόσωπα, που ανέλαβαν το αξίωµα του πρωθυπουργού52. Όλες οι κυβερνήσεις
αυτής της περιόδου σχηµατίστηκαν στα πλαίσια της ίδιας Βουλής του 1964 οδηγώντας το
δόγµα «της σταθερότητας των κοινοβουλίων» έναντι της θεσµικής αστάθειας των
κυβερνήσεων, σε ακραίες συνέπειες.
Τελικά, οι κυριότεροι παράγοντες της πολιτικής ζωής κατά τη µεταπολεµική περίοδο, ο
βασιλιάς, ο στρατός και το κοινοβούλιο, δεν κατάφεραν να διαφυλάξουν την ακεραιότητα του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αλλά αντίθετα κατέστησαν δυνατή και τη σχετικά εύκολη
κατάλυσή του από τους πραξικοπηµατικούς αξιωµατικούς της 21ης Απριλίου 1967.
Κυβέρνηση Αλέξανδρου Παπάγου
Στις 19 Νοεµβρίου 1952 σχηµατίστηκε η κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερµού του Αλ.
Παπάγου, η οποία στηριζόταν σε µια εξαιρετικά ενισχυµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και
διήρκεσε περί τα τρία χρόνια, µέχρι το θάνατο του Αλ. Παπάγου στις 4 Οκτωβρίου 1955,
οπότε δύο µέρες µετά, στις 6 Οκτωβρίου η κυβέρνηση παραιτήθηκε. Μέλη της ήταν µεταξύ
άλλων και οι Σ. Μαρκεζίνης, ως Υπουργός Συντονισµού κι επικεφαλής του οικονοµικού
επιτελείου, Τ. Στεφανόπουλος, ως Υπουργός Εξωτερικών, Π. Κανελλόπουλος, ως Υπουργός
άνευ Χαρτοφυλακίου και ο Κ. Καραµανλής, ως Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων και
Συγκοινωνίας.

50

Ο Ελληνικός Συναγερµός (ΕΣ) µε αρχηγό τον Α. Παπάγο εµφανίστηκε διευρυµένος σε
σχέση µε τις εκλογές του 1950, καθώς στο διάστηµα που είχε µεσολαβήσει από τον
Σεπτέµβριο του 1951, είχαν προσχωρήσει στον ΕΣ οι περισσότεροι και σηµαντικότεροι
πολιτευτές που είχαν παραµείνει στο ΛΚ ή είχαν συνεργαστεί µε αυτό στις εκλογές του 1951.
Ως ανεξάρτητοι συνεργαζόµενοι µε τον ΕΣ ήταν µεταξύ άλλων ο Γ. Παπανδρέου, κάποιοι
πολιτευτές του Συναγερµού Αγροτών και Εργαζοµένων (ΣΑΕ), κυρίως στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, και ένας µεγάλος αριθµός πολιτευτών της παράταξης µε επικεφαλή
τον Εµµ. Τσουδερό. Η οριστική µορφή που πήρε ο ΕΣ κάλυπτε όλο σχεδόν τον εύρος που
είχε επιδιωχθεί να δοθεί στην «κίνηση Παπάγου» ήδη από το 1949.
51
Με την Ένωση Κοµµάτων Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου (ΕΠΕΚ) και Κόµµατος
Φιλελευθέρων (ΚΦ), των Νικ. Πλαστήρα και Σοφ. Βενιζέλου, αντίστοιχα, συνεργάστηκαν το
ΛΚ, µε αρχηγό τον Κ. Τσαλδάρη, το Σοσιαλιστικό Κόµµα – ΛΕ∆ (ΣΚ-ΕΛ∆), µε πρόεδρο τον
Αλεξ. Σβώλο, και ορισµένοι πολιτευτές του Συναγερµού Αγροτών Εργαζοµένων (ΣΑΕ).
Συνολικά η Ένωση Κοµµάτων παρουσίασε 299 υποψηφίους, εκ των οποίων 151 ανήκαν
στην ΕΠΕΚ, 126 στο ΚΦ, 15 στο ΛΚ, 2 στο ΣΚ-ΕΛ∆, 2 στο ΣΑΕ και 3 ήταν ανεξάρτητοι.
52
Στους υπολογισµούς περιλαµβάνονται και οι 5 υπηρεσιακές κυβερνήσεις και οι 4
υπηρεσιακοί πρωθυπουργοί αυτής της περιόδου. Ανήκει στα πολιτικά παράδοξα αυτής της
περιόδου το γεγονός ότι τρεις κατ’ αρχήν υπηρεσιακές κυβερνήσεις (Γεωργακοπούλου,
Παρασκευοπούλου, Πιπινέλη) έλαβαν ψήφο εµπιστοσύνης στη Βουλή για την εκπλήρωση
κάποιου ειδικού σκοπού, ενώ δύο αµιγώς πολιτικές κυβερνήσεις (Νόβα, Τσιριµώκου) δεν
έλαβαν ψήφο εµπιστοσύνης και κατέπεσαν, ενώ µια τρίτη επίσης αµιγώς πολιτική κυβέρνηση
µειοψηφίας (Κανελλοπούλου) δεν προσήλθε καν στη Βουλή για να λάβει ψήφο εµπιστοσύνης,
αλλά παύθηκε διά της βίας από τη δικτατορία.
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Αλέξανδρος Παπάγος, 1952
Η κυβέρνηση στο διάστηµα αυτό, επιδίωξε την βελτίωση της οικονοµίας της Ελλάδος και την
ανάπτυξή της, στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε µε τον διπλασιασµό της αγροτικής παραγωγής,
την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής και τον πολλαπλασιασµό του εθνικού
εισοδήµατος53, ενώ η µέση ετήσια αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήµατος ήταν της τάξεως του
5.5% και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξανόταν ετησίως µε ρυθµό 6.2%. Οι ταχύτερα
αναπτυσσόµενοι κλάδοι της οικονοµίας ήταν οι οικοδοµές, οι κατασκευές, το εµπόριο, η
ναυτιλία, οι µεταφορές, οι επικοινωνίες και η βιοµηχανία.
Συνέπεια των γρήγορων ρυθµών ανάπτυξης ήταν η µαζική µετανάστευση και συγκέντρωση
πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην πρωτεύουσα, όπου ο συνολικός
πληθυσµός αυξήθηκε κατά 400.000.
Όσον αφορά τέλος την εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αντιµετώπιση
του Κυπριακού. Σύµφωνα µε το δηµοψήφισµα της 15ης Ιανουαρίου 1950 το 96% του
ελληνικού πληθυσµού και το 80% του συνόλου τάχθηκε υπέρ του τερµατισµού της
αγγλοκρατίας και της ενώσεως της µεγαλονήσου µε την Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά η Αγγλία
αρνήθηκε τη χορήγηση της ανεξαρτησίας και απέρριψε το αίτηµα της ελληνικής κυβερνήσεως
να συζητηθεί το θέµα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή
Μετά το θάνατο του Παπάγου κι ενώ εκκρεµούσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του
οµάδος, δίνεται µε βασιλική πρωτοβουλία τον Κωνσταντίνο Καραµανλή η εντολή
σχηµατισµού κυβερνήσεως και το δικαίωµα διαλύσεως της Βουλής, εάν δεν ελάµβανε ψήφο
εµπιστοσύνης. Έτσι, ο διορισµός του Καραµανλή έγινε τον Οκτώβριο του 1955 πριν
προλάβουν οι βουλευτές του κόµµατος να αναδείξουν νέο αρχηγό κι ενώ υπήρχε ήδη
αναπληρωτής πρωθυπουργός, όπως και δύο αντιπρόεδροι και πρωτόκολλο βουλευτών του
Ελληνικού Συναγερµού.
Η βασιλική σπουδή για τον ορισµό εντολοδόχου πρωθυπουργού επικρίθηκε απτό η θεωρία
ως συνταγµατικά επισφαλής κι αµφισβητούµενη, καθώς «ο διορισµός προκαταβολικώς ως
Πρωθυπουργόν εν εκ των στελεχών του κόµµατος τούτου, ο Βασιλεύς διορίζει πράγµατι τον
νέον αρχηγόν του κόµµατος», όπως παρατηρεί ο καθηγητής Αριστόβουλος Μάνεσης, το
οποίο αποτελεί επιβίωση «µοναρχικών αντιλήψεων και συνηθειών, ανεπιτρέπτων και
απαραδέκτων εντός της ισχυούσης δηµοκρατικής συνταγµατικής τάξεως»54.
Συνέπεια της πράξεως αυτής ήταν η πρακτική αποχώρηση από τον Ελληνικό Συναγερµό
του Σ. Στεφανόπουλου, ο οποίος εκ των υστέρων σύστησε ξανά το Λαϊκό Κοινωνικό Κόµµα.
Εν τω µεταξύ, ο Καραµανλής στις 21 Νοεµβρίου 1955 εισήγαγε στη Βουλή ένα νέο εκλογικό
σύστηµα ,το οποίο και ψηφίστηκε55, στις 4 Ιανουαρίου 1956 ίδρυσε την Εθνική Ριζοσπαστική
53

Συγκεκριµένα η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 100% και το εθνικό εισόδηµα από τα 112
δολάρια κατά κεφαλήν το 1951 ανέβηκε στα 300 το 1956 και ξεπέρασε τα 500 το 1964.
54
Μάνεσης, «Αι Εγγυήσεις Τηρήσεως του Συντάγµατος, ΙΙ», σελ. 210
55
Ο νέος εκλογικός νόµος 3457/1955 κατάργησε τον νόµο 2800/1954, που καθιέρωνε το
πλειοψηφικό σύστηµα σε 14 µείζονες εκλογικές περιφέρεις στις οποίες διαιρήτο η χώρα, και
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Ένωση (ΕΡΕ)56 και διεξήγαγε τις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου, έχοντας ανασχηµατίσει,
όµως, την κυβέρνηση µε υπηρεσιακούς υπουργούς στα υπουργεία ∆ικαιοσύνης, Εθνικής
Αµύνης, Εσωτερικών και Βορείου Ελλάδος στις 11 Ιανουαρίου 1956 και λήγοντας, µε τον
τρόπο αυτό, την Γ’ βουλευτική περίοδο.
Στις εκλογές η ΕΡΕ συγκέντρωσε 47.3% των ψήφων και 165 έδρες, ενώ η ∆ηµοκρατική
Ένωση57 περιορίστηκε στις 132 έδρες, αν και συγκέντρωσε το 48.1% των ψήφων, λόγω του
εκλογικού συστήµατος58. Μετά τη νίκη στις εκλογές και τη διασφάλιση και της λαϊκής
εµπιστοσύνης ο Καραµανλής ανασυνέθεσε την κυβέρνησή του, περιλαµβάνοντας τους Κ.
Παπακωνσταντίνου, Π. Παπαληγούρα, Γ. Ράλλη, Ε. Αβέρωφ, Κ. Τσάτσο και την Λίνα
Τσαλδάρη, σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού Π. Τσαλδάρη, ως υπουργό Κοινωνικής
Προνοίας. Έχοντας αποκαταστήσει ένα κλίµα εµπιστοσύνης και κυβερνητικής σταθερότητας,
έθεσε σε ισχύ ένα διαφορετικό σύστηµα επιλογής των αντιπροσώπων σε 41 εκλογικές
περιφέρειες, κατά πλειοψηφία στις µικρότερες από αυτές που εξέλεγαν µέχρι 3 βουλευτές,
κατά περιορισµένη πλειοψηφία σε εκείνες που εξέλεγαν µέχρι 10 βουλευτές και αναλογικά
µεταξύ των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων σε εκείνες που αναδείκνυαν πάνω από 10
βουλευτές. Ο νόµος προέβλεπε επίσης ότι το δεύτερο κόµµα (ή συνασπισµός) θα είχε
δικαίωµα στη διανοµή εδρών µίας εκλογικής περιφέρειας µόνο αν θα συγκέντρωνε 15%
τουλάχιστον (ή 25% στην περίπτωση συνασπισµού) των ψήφων και στη συγκεκριµένη
περιφέρεια σε ολόκληρη τη χώρα. Με την επινόηση αυτή το εκλογικό σύστηµα λειτουργούσε
τελικά ως αµιγές πλειοψηφικό και ταυτόχρονα ως ανασταλτικός µηχανισµός για την
αντιπροσώπευση της Ε∆Α και των µικρών εκλογικών σχηµατισµών. Ενδιαφέρον τέλος
παρουσιάζουν και κάποιες άλλες ρυθµίσεις του νόµου: ο καθορισµός των βουλευτικών εδρών
κάθε περιφέρειας µε βάση την απογραφή του 1940, οι ειδικές διευκολύνσεις για την
ψηφοφορία των στρατιωτικών και δηµοσίων υπαλλήλων και η καθιέρωση της µονοσταυρίας,
που επιτρέπει την ακριβή µέτρηση της εκλογικής επιρροής των πολιτευτών και κατά συνέπεια
την µελέτη των κατά τόπους πελατειακών δικτύων.
56
Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) µε αρχηγό τον Κ. Καραµανλή είχε κύριο κορµό της
τη µεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΣ, ο οποίος έπαψε αυτόµατα να υπάρχει. Στην
ΕΡΕ προσχώρησαν πολιτευτές και στελέχη από το ΚΦ, Ευ. Αβέρωφ, Κ. Τσάτσος, Γρ.
Κασιµάτης, ∆. Μακρής, Αυγ. Θεολογίτης, και οι Βορειοελλαδίτες πολιτευτές που είχαν
αποκλειστεί τον 1952 από τους συνδυασµούς του ΕΣ επειδή ανήκαν στην «οµάδα
Καραµανλή», Ν. Μάρτης, Ν. Ζαρντινίδης, Απ. Αηδονάς, Γ. Ανδρεάδης. Εκτός ΕΡΕ παρέµεινε
η ηγεσία του ΕΣ, Π. Κανελλόπουλος, ο οποίος συνεργάστηκε ως ανεξάρτητος, Στεφ.
Στεφανόπουλος, που ίδρυσε δικό του κόµµα, και ο Εµµ. Τσουδερός, ο οποίος αποχώρησε
από την πολιτική. Η ΕΡΕ αποτέλεσε έτσι µετεξέλιξη του ΕΣ, µε ριζική όµως αλλαγή της
ηγετικής του οµάδας και τονίζοντας την ανάγκη υπέρβασης του ∆ιχασµού.
57
Η ∆ηµοκρατική Ένωση (∆Ε) µε αρχηγό τον Γ. Παπανδρέου, συστάθηκε στις 17 Ιανουαρίου
1956 ως συνασπισµός δύο πολιτικών συσπειρώσεων, του ∆ηµοκρατικού Κέντρου (∆Κ) και
της Εθνικής Κινήσεως Αλλαγής (ΕΚΑ). Το ∆ηµοκρατικό Κέντρο είχε δηµιουργηθεί στις
2.12.1955, ύστερα από συµφωνία σύµπραξης του ΚΦ και της Φ∆Ε, και κάλυπτε (µε τη
συνεργασία της ΕΠΕΚ και του ΚΑΕ) ένα φάσµα αµιγώς κεντρώων πολιτικών δυνάµεων. Η
Εθνική Κίνηση Αλλαγής συγκροτήθηκε στις 13.1.1956 από την Ε∆Α και το ∆ηµοκρατικό
Κόµµα Εργαζόµενου Λαού (∆ΚΕΛ), µε τη συµµετοχή και ορισµένων κεντρώων πολιτευτών
που ανήκαν στην Εθνική ∆ηµοκρατική Κίνηση Πρωτοβουλίας (Ε∆ΚΠ), η οποία συγκροτήθηκε
στις 27.11.1955 από στελέχη του ∆ΚΕΛ και της Φ∆Ε, µε στόχο την προώθηση της
συνεργασίας όλων των κοµµάτων της αντιπολίτευσης. Στις συσπειρώσεις του ∆Κ και της ΕΚΑ
προστέθηκε λίγε µέρες αργότερα και το Λαϊκό Κόµµα. Τα επτά κόµµατα που συµµετείχαν
στην ∆Ε ήταν τελικά: το Λαϊκό Κόµµα (ΛΚ) του Κ. Τσαλδάρη, το Κόµµα Φιλελευθέρων (ΚΦ)
µε αρχηγό τον Γ. Παπανδρέου, η Φιλελεύθερη ∆ηµοκρατική Ένωση (Φ∆Ε) µε αρχηγό τον Σ.
Βενιζέλο, η οποία δηµιουργήθηκε στις 12.4.1955 µετά τη διάσπαση του ΚΦ, η Εθνική
Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) µε αρχηγό τον Σαβ. Παπαπολίτη, µετά το θάνατο του
Ν. Πλαστήρα, το Κόµµα Αγροτών – Εργαζοµένων (ΚΑΕ) µε αρχηγό τον Αλεξ. Μπαλτατζή, το
∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζοµένων Λαού (∆ΚΕΛ) µε συναρχηγούς τους Γ. Καρτάλη και Αλεξ.
Σβώλο και αποτελούσε συγχώνευση του Σοσιαλιστικού Κόµµατος – ΕΛ∆ µε το ∆ηµοκρατικό
Κόµµα (∆Κ) και η Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α) µε πρόεδρο τον Ι. Πασαλίδη.
58
Αξιοσηµείωτο ότι στις εκλογές αυτές ψήφισαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και γυναίκες,
ενώ το ποσοστό της λαϊκής συµµετοχής πλησίασε το 75%. Γυναίκες είχαν συµµετάσχει και
στις εκλογές που είχε διοργανώσει η ΠΕΕΑ στις 23.4.1944, λίγο πριν από την απελευθέρωση
από τους Γερµανούς, για την ανάδειξη Εθνικού Συµβουλίου.
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η κυβέρνηση προσανατολίστηκε στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και στην
ανασυγκρότηση της παραγωγικής δοµής της χώρας, µε την ισοσκέλιση του δηµόσιου
προϋπολογισµού, τη νοµισµατική σταθερότητα, τις επενδύσεις και τα δηµόσια έργα.
Παράλληλα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, το µείζον ζήτηµα της επίλυσης του
Κυπριακού εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εκκρεµοδικία και ο αγώνας των Κυπρίων για
αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία να συνεχίζεται.
∆ύο χρόνια αργότερα, η συνοχή της κυβερνήσεως δοκιµάστηκε έντονα όταν οι Ράλλης και
Παπαληγούρας διαφώνησαν έντονα µε τον πρωθυπουργό για την σχεδιαζόµενη εκ νέου
τροποποίηση του εκλογικού νόµου, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε κατόπιν αιτήµατος της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης και προήγαγε την ενισχυµένη αναλογική, και αποχώρησαν στα
τέλη Φεβρουαρίου 1958 από την κυβέρνηση, αίροντας ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη τους
προς αυτήν. Την πράξη τους αυτή ακολούθησαν 13 ακόµα βουλευτές, γεγονός το οποίο
προκάλεσε µια σοβαρή πολιτική κρίση στον κυβερνητικό χώρο, καθώς ανάγκασε την
κυβέρνηση σε παραίτηση στις 5 Μαρτίου 1958, εφόσον αυτή έχασε την πλειοψηφία στη
Βουλή.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου
Στις 5 Μαρτίου ανασχηµατίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την προεδρία του προέδρου
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κ. Γεωργακόπουλο, η οποία και εµφανίζεται στη Βουλή και
λαµβάνει ειδική ψήφο εµπιστοσύνης, κατά παρέκκλιση από την ορθόδοξη εφαρµογή του
θεσµού, για την κατάρτιση και εφαρµογή του νέου εκλογικού νόµου59 εξαιρετικά ενισχυµένης
αναλογικής, κατόπιν συµφωνίας των ηγετών των δύο µεγάλων κοµµάτων (Καραµανλή,
Παπανδρέου, Βενιζέλου). Στις 2 Απριλίου λήγει η ∆’ βουλευτική περίοδος και διεξάγονται τις
εκλογές της 11ης Μαίου 1958.
Στις εκλογές της 11ης Μαίου 1958 πρώτο κόµµα αναδεικνύεται η ΕΡΕ συγκεντρώνοντας το
41.1% των ψήφων και αυτοδύναµη πλειοψηφία 171 εδρών στη Βουλή, έπεται η Ε∆Α µε
24.4% των ψήφων και 79 έδρες, οι Φιλελεύθεροι µε 20% των ψήφων και 36 έδρες, η
Προοδευτική, Αγροτική, ∆ηµοκρατική Ένωση (ΠΑ∆Ε)60, που αποτελούσε συνασπισµό των
κοµµάτων των Μαρκεζίνη, Μπαλτατζή, Παπαπολίτη και Αλαµάνη, µε 10% των ψήφων και 10
έδρες και το Λαϊκό Κόµµα µε 3% των ψήφων και 4 έδρες.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή
Στις 17 Μαίου παραιτείται η κυβέρνηση Γεωργακόπουλου και σχηµατίζεται πάλι κυβέρνηση
Κ. Καραµανλή. Με την ανανέωση της λαϊκής εντολής ο Καραµανλής στρέφεται στα εξωτερικά
προβλήµατα και τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος. Αρχικά σύναψε τις συνθήκες της Ζυρίχης
και του Λονδίνου (1959) για την ανεξαρτησία της Κύπρου υπό την τριπλή εγγύηση Ελλάδος,
Τουρκίας και Αγγλίας, αποτέλεσµα το οποίο αποδέχθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο
οποίος ανακηρύχθηκε πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τον Αύγουστο του
1960. Στη συνέχεια ο Καραµανλής, σύναψε τη συµφωνία σύνδεσης της Ελλάδος µε την ΕΟΚ
των 6 τότε χωρών στις 9 Ιουλίου 1961, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1 Νοεµβρίου 1962 και
κατέληξε είκοσι χρόνια αργότερα, υπό την πρωθυπουργία και πάλι του Κ. Καραµανλή, στην
πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Στις 20 Σεπτεµβρίου 1961 λήγει η Ε’ βουλευτική περίοδος που άρχισε στις 11 Μαίου 1958
και η κυβέρνηση Καραµανλή παραιτείται.
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Με το νέο εκλογικό νόµο 3822/58 προβλεπόταν η παραχώρηση των εδρών σε δύο
κατανοµές µε εξαιρετικά αυστηρούς φραγµούς για την συµµετοχή των κοµµάτων και των
συνασπισµών στην Β’ κατανοµή (25% και 35% αντίστοιχα) και καθιερωνόταν ένας
µηχανισµός σηµαντική πριµοδότησης του πρώτου κόµµατος. Επίσης µε ειδική ρύθµιση
διχοτοµήθηκαν οι εκλογικές περιφέρεις των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και
προβλέφθηκε ότι εάν µόνο ένας εκλογικός σχηµατισµός πληρούσε τις απαιτούµενες για την Β’
κατανοµή προϋποθέσεις, τότε συµµετείχε σε αυτή και το επόµενο σε εκλογική δύναµη
αυτοτελές κόµµα.
60
Η Προοδευτική Αγροτική ∆ηµοκρατική Ένωση (ΠΑ∆Ε) δηµιουργήθηκε στις 9.4.1958 και
αποτελούσε συνασπισµό τεσσάρων µικρών κοµµάτων, τα οποία διαπραγµατεύονταν µέχρι τις
αρχές Απριλίου, τη συγκρότηση ευρύτερου µετώπου µε τη σύµπραξη και της Ε∆Α. Στην
ΠΑ∆Ε συµµετείχαν: το Κόµµα Προοδευτικών (ΚΠ) του Στ. Μαρκεζίνη, το Κόµµα Αγροτών –
Εργαζοµένων (ΚΑΕ) µε αρχηγό τον Α. Μπαλτατζή, η Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου
(ΕΠΕΚ) µε αρχηγό τον Σαβ. Παπαπολίτη, και το ∆ηµοκρατικό Κόµµα Εργαζοµένων Λαού
(∆ΚΕΛ) µε αρχηγούς τους Γ. Καρτάλη και Στ. Αλλαµάνη, µετά το θάνατο του Αλεξ. Σβώλου.
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Κυβέρνηση Κωνσταντίνου ∆όβα
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του αρχηγού του στρατιωτικού οίκου του βασιλέως ∆όβα
αντικατέστησε στις 20 Σεπτεµβρίου 1961 την κυβέρνηση Καραµανλή και διεξήγαγε τις εκλογές
της 29ης Σεπτεµβρίου61, στις οποίες ο Καραµανλής για τρίτη συνεχή φορά νίκησε στις εκλογές
ξεπερνώντας το 50% (50.81%) της λαϊκής ψήφου. Τη δεύτερη θέση µε 33.65% των ψήφων
και 100 έδρες κατέλαβε ο συνασπισµός της Ένωσης Κέντρου και του κόµµατος των
Προοδευτικών του Μαρκεζίνη, ηγέτης του οποίου αναδείχθηκε ο Γ. Παπανδρέου, και την τρίτη
το Πανδηµοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος (ΠΑΜΕ), που αποτελούσε εκλογικό
συνασπισµό της Ε∆Α και διαφόρων συνεργαζοµένων µε αυτήν πολιτευτών, κερδίζοντας
14.62% των ψήφων και 24 έδρες. Έχοντας εκπληρώσει το έργο της η κυβέρνηση ∆όβα
παραιτήθηκε στις 4 Νοεµβρίου και σχηµατίστηκε η κυβέρνηση Καραµανλή.

Ένωση Κέντρου
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή
Μετά τη νίκη του στις εκλογές του 1961 ο Κ. Καραµανλής ανέλαβε να σχηµατίσει την τρίτη
κατά σειρά, αλλά και πλέον βραχύβια κυβέρνηση υπό την προεδρία του. Έτσι στις 11 Ιουνίου
1963 ο Καραµανλής, µολονότι διέθετε σαφή πλειοψηφία στη Βουλή, υπέβαλλε την παραίτηση
της κυβερνήσεως στον βασιλιά Παύλο, µε αφορµή τη διαφωνία του για την προβλεπόµενη
επίσκεψη του Παύλου στην Αγγλία και την βασιλική επιµονή να πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη
αυτή. Ταυτόχρονα ζήτησε την άµεση διεξαγωγή εκλογών από υπηρεσιακή κυβέρνηση,
εισήγηση η οποία δεν έγινε δεκτή από το βασιλιά. Η βασιλική εµµονή µάλιστα, εκδηλώθηκε
και µε προσωπικό διάγγελµα που απηύθυνε ο Παύλος στον ελληνικό λαό, το οποίο κατά
παράβαση του Συντάγµατος, δεν έφερε υπουργική προσυπογραφή, ούτε δηµοσιεύθηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Καραµανλής, εφόσον η πρότασή του δεν έγινε δεκτή, επέλεξε να φύγει στο εξωτερικό για
ένα διάστηµα τριών µηνών και να παραιτηθεί στις 19 Ιουνίου 1963. Το στοιχείο που
διαφοροποιεί την παραίτησή του, από αυτές των άλλων κυβερνήσεων ήταν το θέµα για το
οποίο εκδηλώθηκε η διαφωνία, το οποίο ήταν σαφώς µικρότερης σηµασίας των άλλων
ζητηµάτων για τα οποία είχαν εκδηλωθεί διαφωνίες µεταξύ των δυο αντρών.
Κυβέρνηση Παναγιώτη Πιπινέλη
Μετά την παραίτηση του Κ. Καραµανλή, πρωθυπουργός διορίστηκε, από τον ίδιο τον
Καραµανλή, στις 19 Ιουνίου 1963, ο πρώην υπουργός (της παραιτηθείσας κυβερνήσεως)
εµπορίου Π. Πιπινέλης, σχηµατίζοντας µια ιδιότυπη µεταβατική κυβέρνηση
εξωκοινοβουλευτικής συνθέσεως και περιορισµένης αποστολής.
Η κυβέρνηση αν κι είχε την εµφάνιση υπηρεσιακής κυβερνήσεως, δεν έγινε δεκτή ως τέτοια
από την αντιπολίτευση, η οποία επέµεινε στο διορισµό υπηρεσιακής κυβερνήσεως. Λόγω της
αδυναµίας της να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, η κυβέρνηση ονοµάστηκε ηµιπολιτική και
61

Το εκλογικό σύστηµα στις εκλογές αυτές ρύθµιζε ο ν. 4173/1961 που στο σύνολό το
ψηφίστηκε µόνο από την ΕΡΕ τις παραµονές της διάλυσης της Βουλής και καθιέρωνε µια
µορφή ενισχυµένης αναλογικής που µε διάφορες τροποποιήσεις που έγιναν αποδεκτές από
τους πολιτικούς σχηµατισµούς προσέλαβε έναν αντιπολωτικό χαρακτήρα (καθιέρωση της
«ρήτρας +1» για τον υπολογισµό του εκλογικού κέντρου της Α’ κατανοµής –15% απαιτούµενο
ποσοστό για την συµµετοχή στη Β’ κατανοµή και ου το καθεξής.
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πολιτικοϋπηρεσιακή. Παρ’ όλα αυτά εµφανίστηκε στη Βουλή και έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης,
αξιοπερίεργο από την πολιτική παράταξη µε την οποία ο βασιλιάς είχε ήδη προηγουµένως
διαφωνήσει.
Η κυβέρνηση Πιπινέλη προχώρησε στην επεξεργασία και εισήγηση του νέου εκλογικού
νόµου και ενέκρινε καλύπτοντας τη βασιλική επίσκεψη στην Αγγλία. Μετά την κατάθεση στη
Βουλή και την ψήφιση του νέου εκλογικού νόµου, που τροποποιούσε ελαφρά το ισχύον
σύστηµα της «ενισχυµένης αναλογικής», κι αφού η κυβέρνηση δεν έγινε δεκτή ως
υπηρεσιακή, υπέβαλε την παραίτησή της στις 28 Σεπτεµβρίου 1963, έχοντας πρώτα λήξει η
ΣΤ’ βουλευτική περίοδος στις 26 Σεπτεµβρίου.
Κυβέρνηση Στυλιανού Μαυροµιχάλη
Στις 28 Σεπτεµβρίου 1963 αποµακρύνεται η κυβέρνηση Πιπινέλη σύµφωνα µε το αίτηµα της
αντιπολίτευσης και σχηµατίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση Σ. Μαυροµιχάλη, Προέδρου του
Αρείου Πάγου.
Η κυβέρνηση διεξήγαγε τις εκλογές της 3ης Νοεµβρίου62 στις οποίες πρώτο κόµµα
αναδείχθηκε η Ένωση Κέντρου63 του Γ. Παπανδρέου, που ξεπέρασε το 42% των ψήφων,
λαµβάνοντας 138 έδρες στη Βουλή. Η ΕΡΕ64, της οποία την αρχηγία διατηρούσε ο
Καραµανλής, κυµάνθηκε στο 39.3% των ψήφων και τις 132 έδρες και η Ε∆Α στο 14.3% των
ψήφων, µε 28 έδρες.
Με την διεξαγωγή των εκλογών και την έναρξη της Ζ’ βουλευτικής περιόδου, η κυβέρνηση
Μαυροµιχάλη παραιτήθηκε στις 8 Νοεµβρίου.
Κυβέρνηση Γεώργιου Παπανδρέου
Στις 8 Νοεµβρίου 1963 σχηµατίζεται η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, η οποία κλήθηκε να
αναλάβει πλήρη εντολή σχηµατισµού κυβερνήσεως, πριν καν συνέλθει η Βουλή, παρά το
γεγονός ότι η Ένωση Κέντρου διέθετε τη σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, και χωρίς να
εξαντληθεί ο κύκλος των διερευνητικών εντολών µεταξύ των αρχηγών των κοµµάτων. Ωστόσο
στο Σύνταγµα του 1952 προβλεπόταν διορισµός κυβέρνησης µειοψηφίας, έστω σχετικής
πλειοψηφίας και ως τέτοια σχηµατίστηκε αυτή του Παπανδρέου. Στη σύνθεση της
κυβερνήσεως µετείχαν και δυο υπηρεσιακοί υπουργοί των Υπουργείων Ασφαλείας και
Εθνικής Αµύνης, Γ. Παναγιωτόπουλος και ∆. Παπανικολόπουλος αντίστοιχα.
Η συζήτηση των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβερνήσεως ξεκίνησε στη Βουλή στις 20
∆εκεµβρίου 1963, ενώ ο Παπανδρέου ασκούσε την εξουσία ήδη από τις 11 Νοεµβρίου του
ίδιου έτους. Τελικά η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης µε υποστήριξη της Ε∆Α, όµως ο
Παπανδρέου αρνήθηκε την υποστήριξη κι αποφάσισε ο ίδιος να υποβάλλει την παραίτησή
του στις 31.12.1963 και να ζητήσει τη διεξαγωγή εκλογών.
Μετά την αποτυχία του σχηµατισµού κυβερνήσεως από τον Π. Κανελλόπουλο65, αρχηγό του
δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος, στον οποίο ανατέθηκε διερευνητική εντολή,
σχηµατίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση Ι. Παρασκευόπουλου για να διεξάγει εκλογές.
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Οι εκλογές διεξάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νόµου 4322/63 που ψηφίστηκε
τις παραµονές της διάλυσης της Βουλής (η ΕΚ, Ε∆Α και το ΚΠ αποχώρησαν από τη Βουλή
κατά την ψήφισή του, ζητώντας την καθιέρωση της απλής αναλογικής). Ο ν. 4322/63
διατήρησε τις βασικές ρυθµίσεις του συστήµατος της «ενισχυµένης αναλογικής» µε δύο
τροποποιήσεις προς την κατεύθυνση της απλής αναλογικής (καθιέρωση της Γ’ κατανοµής και
συµµετοχή στην Β’ κατανοµή µε 10% στην συγκεκριµένη εφετειακή περιφέρεια ή µε µια έδρα
από την Α’ κατανοµή) και πραγµατοποίησε σηµαντικές εκλογικεύσεις της εκλογικής
νοµοθεσίας (όπως η ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων µε βάση την απογραφή του 1961,
ψηφοφορία στρατιωτικών και δηµοσίων υπαλλήλων στην περιφέρεια εγγραφής τους)
63
Η Ένωση Κέντρου (ΕΚ) από το 1962 είχε µετεξελιχθεί σε ενιαίο κόµµα.
64
Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) είχε αρχηγό τον Κ. Καραµανλή, ο οποίος επέστρεψε
στην Ελλάδα µετά την προκήρυξη των εκλογών για να αναλάβει την ηγεσία του κόµµατος.
Κατά την περίοδο της απουσίας του τη διοίκηση είχε αναλάβει προσωρινά τριµελής επιτροπή
από τους Π. Κανελλόπουλο, Κ. Ροδόπουλο και Π. Παπαληγούρα.
65
Ο Καραµανλής παραιτήθηκε οριστικά από την ηγεσία της ΕΡΕ κι αναχώρησε για το
εξωτερικό, γιατί, όπως ο ίδιος ανέφερε προς την κοινοβουλευτική οµάδα: «όταν ένας
πολιτικός γνωρίζει τι πρέπει να γίνει εις την χώρα του και δεν δύναται να το πραγµατοποιήσει,
διότι του αρνούνται τας αναγκαίας προϋποθέσεις, οφείλει, αντί να συµβιβάζεται µε την
συνείδησίν του, να αποχωρεί», Αρχείο Καραµανλή, τοµ. 6, σελ. 108 επ.
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Κυβέρνηση Ιωάννη Παρασκευόπουλου
Με την λήξη της Ζ’ βουλευτικής περιόδου στις 8 Ιανουαρίου 1964, ορίζεται υπηρεσιακή
κυβέρνηση του οικονοµολόγου Ι. Παρασκευόπουλου, η οποία διεξάγει τις εκλογές της 16ης
Φεβρουαρίου και παραιτείται στις 19 του ίδιου µήνα.
Στις εκλογές κέρδισε η Ένωση Κέντρου66 µε ποσοστό 52.72% των ψήφων και 171 έδρες,
ακολουθούσε η ΕΡΕ µε ποσοστό 35.26% των ψήφων και 107 έδρες και η Ε∆Α µε ποσοστό
12% και 22 έδρες67.
Κυβέρνηση Γεώργιου Παπανδρέου
Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου σχηµατισθείσα στις 19 Φεβρουαρίου 1964 σχεδίασε και
εφάρµοσε µια πολιτική κοινωνικών παροχών και µεταβιβάσεων προς τις ασθενέστερες τάξεις
µε ρυθµίσεις αγροτικών χρεών, ενισχύσεις παραγωγών, διορισµούς στο δηµόσιο,
δηµιουργίας ενιαίου ταµείου υγείας και προσφορά δωρεάν παιδείας. Η πολιτική αυτή εισήγαγε
ένα πνεύµα φιλελευθεροποίησης στην πολιτική και κοινωνική ζωή, µε χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα την καθιέρωση της δηµοτικής ως επίσηµης γλώσσας στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, στις 15 Ιουλίου 1965 ο Γ. Παπανδρέου µε προφορική του δήλωση παραιτήθηκε,
λόγω της διαφωνίας του πρωθυπουργού µε τον βασιλιά, σχετικά µε τη µεταβολή της
πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, αλλά και της άρνησης του
Κωνσταντίνου Β’68 να προσυπογράψει το διάταγµα για την ανάληψη της ευθύνης και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας από τον πρωθυπουργό, όσο θα διαρκούσαν οι ανακρίσεις
σχετικά µε την φαινόµενη ανάµειξη του Ανδρέα Παπανδρέου στη συνωµοτική οργάνωση
«ΑΣΠΙ∆Α»69 στο στρατό. Όπως ανέφερε στην δεύτερη απαντητική επιστολή του ο
Παπανδρέου στην τρίτη επιστολή του Κωνσταντίνου προς αυτόν, ο λόγος οφειλόταν στην
ανάγκη υπεράσπισης της «προσωπικής του τιµής και της τιµής της ∆ηµοκρατίας», εφόσον
όπως παρατηρούσε: «Είναι όµως αδιανότητον ότι θα δύναµαι να παραµείνω Πρωθυπουργός,
αλλά όχι και Υπουργός Εθνικής Αµύνης!»70. Έτσι, ο Παπανδρέου εξαναγκάζεται σε
παραίτηση από τον βασιλιά, ο οποίος αντιτάσσεται µε αυτό τον τρόπο στη θέληση της
πλειοψηφίας της Βουλής και του Λαού, παύοντας την κυβέρνηση κι επιβάλλοντας ουσιαστικά
ένα είδος βασιλικού πραξικοπήµατος.
Κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη – Νόβα
Την ίδια ηµέρα και ώρα (15.7.1964) της παραίτησης του Γ. Παπανδρέου σχηµατίζεται η
κυβέρνηση Γ. Αθανασιάδη – Νόβα για να κατασκευαστεί µια νέα πλειοψηφία στη Βουλή µε
διάσπαση του πλειοψηφικού κόµµατος.
Η κυβέρνηση Νόβα αντιµετώπισε από την πρώτη στιγµή έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια µε
διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις στους δρόµους, ενώ όταν εµφανίστηκε στη Βουλή λίγες µέρες
αργότερα, στις 4 Αυγούστου 1965, καταψηφίστηκε µε 167, έναντι 131 υπέρ. Μετά την
καταψήφιση και πριν την παραίτηση της κυβερνήσεως ανατέθηκε στις 9 Αυγούστου
διερευνητική εντολή στον Σ. Στεφανόπουλο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης από την
κοινοβουλευτική οµάδα της αποδοχής ή όχι της εντολής. Η κοινοβουλευτική οµάδα µε µεγάλη
πλειοψηφία αρνήθηκε την εντολή και τελικά η κυβέρνηση Νόβα παραιτήθηκε στις 20
Αυγούστου 1965.
Κυβέρνηση Ηλία Τσιριµώκου
Την προσπάθεια για σχηµατισµό κυβερνήσεως υπό την υφιστάµενη βουλή ανέλαβε στις 20
Αυγούστου ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Η. Τσιριµώκος, ο οποίος, ωστόσο, λίγες µέρες
νωρίτερα είχε καταδικάσει την ανάλογη κυβερνητική απόπειρα του Νόβα. ∆ιορίστηκε για να
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Της Ένωσης Κέντρου αποκλειστικός ηγέτης ήταν πλέον ο Γ. Παπανδρέου, εφόσον ο
Βενιζέλος είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή κατά την προεκλογική περίοδο.
67
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις εκλογές αυτές εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αχαίας ο
Ανδρέας Παπανδρέου.
68
Ο βασιλιάς Παύλος πέθανε στις 6 Μαρτίου 1964, ηµέρα ανόδου του Κωνσταντίνου Β’ στο
θρόνο.
69
Ακρώνυµο από τα αρχικά των λέξεων Αξιωµατικοί Σώσατε Πατρίδα Ιδανικά ∆ηµοκρατία
Αξιοκρατία.
70
Οι επιστολές αυτές περιείχαν τα σχετικά µε την παύση του Π. Γαρουφαλιά ως Υπουργού
Εθνικής Αµύνης, ο οποίος αρνιόταν να παραιτηθεί οικειοθελώς παρά τη διαγραφή του από το
κυβερνών κόµµα, και τον διορισµό στο Υπουργείο αυτό του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου,
ο οποίος είχε και την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
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σχηµατίσει µια νέα πλειοψηφία µε τεµαχισµό του πλειοψηφικού κόµµατος, δεν κατάφερε
όµως να κερδίσει την εµπιστοσύνη της Βουλής, καταψηφίστηκε στις 28 Αυγούστου µε 159
ψήφους κατά, έναντι 133 υπέρ και παραιτήθηκε την 17η Σεπτεµβρίου 1965.
Κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου
Ύστερα από δυο αποτυχηµένες προσπάθειες σχηµατισµού κυβερνήσεως και µετά από
σύγκληση του Συµβουλίου του Στέµµατος την 1η Σεπτεµβρίου, στις 16.9.1965 δίνεται βασιλική
εντολή και µια µέρα µετά ο Σ. Στεφανόπουλος διορίζεται πρωθυπουργός για να ολοκληρωθεί
η διάσπαση του πλειοψηφικού κόµµατος και για να αποτραπεί η διάλυση της Βουλής και η
προσφυγή σε εκλογές.
Η κυβέρνηση παίρνει τελικά ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής στις 24/25 Σεπτεµβρίου µε 152
ψήφους υπέρ και 148 κατά, έχοντας υποστηριχθεί κατά το 70% από βουλευτές της ΕΡΕ και
του κόµµατος των Προοδευτικών. Στις 8 ∆εκεµβρίου 1966 οι Νόβας, Τσιριµώκος,
Στεφανόπουλος µαζί µε κάποιους βουλευτές που αποχώρησαν από την Ένωση Κέντρου
ίδρυσαν το Φιλελεύθερο ∆ηµοκρατικό Κόµµα (ΦΙ∆ΗΚ) µε πρόεδρο τον Σ. Στεφανόπουλο.
Κατά συνέπεια, ο διορισµός του Στεφανόπουλου δεν διέφερε από τους προηγούµενους
καθόσον όταν διορίστηκε πρωθυπουργός δεν ήταν αρχηγός κόµµατος. Έτσι, λίγο πριν τα
Χριστούγεννα του 1966 ανακοινώθηκε από την ΕΡΕ ότι δεν θα στήριζε πλέον την κυβέρνηση,
η οποία στις 22 ∆εκεµβρίου παραιτήθηκε.
Κυβέρνηση Ιωάννη Παρασκευόπουλου
Την κυβέρνηση Στεφανόπουλου διαδέχθηκε η µεταβατική υπηρεσιακή κυβέρνηση
εξωκοινοβουλευτικής συνθέσεως υπό την προεδρία του ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ι.
Παρασκευόπουλου. Η κυβέρνηση σχηµατίστηκε στις 22.12.1966 και ήταν αποτέλεσµα ενός
ιδιόµορφου κι επισφαλούς συµβιβασµού µεταξύ της ΕΚ και της ΕΡΕ, οι οποίες, προκειµένου
να αποφευχθεί η προσφυγή στις κάλπες, στήριξαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση. Κατ’
εξαίρεση, ψήφο εµπιστοσύνης δεν έδωσε η Ε∆Α και η οµάδα των «αποστατών».
Ωστόσο, στις 3 Απριλίου 1967 διακόπηκε η σχετική δικοµµατική συναίνεση και συµφωνία,
λόγω της επιµονής µερίδας βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου να επεκταθεί η βουλευτική
ασυλία και µετά τη διάλυση της Βουλής (κατά την προεκλογική περίοδο)71, και η κυβέρνηση
παραιτήθηκε.
Κυβέρνηση Παναγιώτη Κανελλόπουλου
Στις 3 Απριλίου 1967 διορίστηκε η κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου, αρχηγού της ΕΡΕ, για να
διαλύσει τη Βουλή και να διενεργήσει εκλογές, χωρίς να έχει όµως υπηρεσιακό χαρακτήρα,
ούτε την αποδοχή των άλλων κοµµάτων.
Η κυβέρνηση συγκροτήθηκε µε το ευρύτερο δυνατό τρόπο και από τον σύνολο σχεδόν του
στελεχικού δυναµικού της ΕΡΕ. Πάρα ταύτα, µετά την έντονη διαφωνία όλων των άλλων
κοµµάτων για το σχηµατισµό της, η κυβέρνηση Κανελλόπουλου προχώρησε στη διάλυση της
Η’ Βουλής στις 14 Απριλίου και προκήρυξε ταυτόχρονα εκλογές για την 28η Μαίου
προκειµένου να καταστεί δυνατή η οριστική επίλυση της πολιτικής κρίσης, που διένυε πλέον
τον δεύτερο χρόνο της.
Η θητεία της κυβερνήσεως διακόπηκε απότοµα µε τη βίαιη ανατροπή της από το
στρατιωτικό πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου 1967 που κατέλυσε το Σύνταγµα και επέβαλλε
δικτατορικό
καθεστώς.

71

Επιδίωξη της ρύθµισης αυτής ήταν η αποφυγή της ποινικής διώξεως του Ανδρέα
Παπανδρέου, εναντίον του οποίου είχε ήδη κινηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου 1967 η
εισαγγελία Αθηνών, µε επικεφαλής τον µετέπειτα πρώτο πρωθυπουργό της δικτατορίας Κ.
Κόλλια, λόγω της υποθέσεως ΑΣΠΙ∆Α.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ (1967-1974)
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου 1967 εκδηλώθηκε το στρατιωτικό πραξικόπηµα
µε πρωτοβουλία µιας συνωµοτικής οµάδας ανωτέρων αξιωµατικών ου στρατού ξηράς. Η
πραξικοπηµατική οµάδα κατάργησε την κυβέρνηση Κανελλόπουλου κι επικράτησε γρήγορα
µέσα σε ένα κλίµα σύγχυσης µε την εφαρµογή του σχεδίου «Προµηθέυς» περί κηρύξεως
πολέµου. Τις πρώτες µόνο ώρες της δικτατορίας συνελήφθησαν περί τις 8.000 άτοµα, µεταξύ
των οποίων ο πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος και οι υπουργοί Εθνικής Αµύνης, ∆ηµοσίας
Τάξεως και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων72.
Η «επανάσταση» απεύθυνε αυθηµερόν στον ελληνικό λαό διάγγελµα, στο οποίο
αναφερόταν ότι εξαιτίας της «αδίστακτου» και «αθλίας» κοµµατικής συναλλαγής, του
«εκτραχηλισµού» του τύπου, των «ασυνειδήτων δηµοκόπων», που δηµιούργησαν κλίµα
αταξίας και αναρχίας και έφεραν τη χώρα στο χείλος της εθνικής καταστροφής «δεν απέµενε
πια άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέµβαση του στρατού». Με το διάγγελµα διακήρυτταν
ακόµα την κοµµατική τους ουδετερότητα και ότι ανήκουν στην «τάξη του µόχθου», και
παράλληλα υπόσχονταν ότι θα πατάξουν την οικονοµική ολιγαρχία, τη φαυλοκρατία,
τονίζοντας την ανάγκη «συναδελφώσεως» και εξυγίανσης του δηµοσίου βίου.
Με το βασιλικό διάταγµα υπ’ αριθµόν 280 της 21.4.1967 τέθηκε σε εφαρµογή ο στρατιωτικός
νόµος «προς αποτροπήν του διχασµού και της ετοίµου να ξεσπάση εµφυλίου συρράξεως, η
οποία ωδήγει εις αιµατοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν». Με το διάταγµα
καταλυόταν de facto το Σύνταγµα του 1952, ενώ de jure διατηρήθηκε µέχρι τις 15 Νοεµβρίου
1968, όταν τέθηκε σε ισχύ το «Σύνταγµα» του αυταρχικού κράτους. Αµέσως, κατά παράβαση
της βασικής αρχής του κοινοβουλευτισµού, σχηµατίστηκε κυβέρνηση, µε πρωθυπουργό τον
Κων. Κόλλια, η οποία ορκίστηκε από τον βασιλιά.
Εν τω µεταξύ, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απέφυγε κάθε επίδειξη δυνάµεως και δίχως
αντίσταση έσπευσε να νοµιµοποιήσει την κατάσταση παθητικά µε την παρουσία του και να
ανεχθεί το «πλαστό», ανυπόγραφο, βασιλικό διάταγµα (της 21.4.1967) περί κηρύξεως της
χώρας σε κατάσταση πολιορκίας και αναστολής διατάξεων του Συντάγµατος, λαµβάνοντας
µάλιστα µέρος και στη πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου της δικτατορίας πέντε
µέρες αργότερα.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κόλλια
Το απόγευµα της 21ης Απριλίου διορίστηκε ως διακοσµητικός πρωθυπουργός ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Κ. Κόλλιας στην πρώτη, ελεγχόµενη από τη χούντα των πραξικοπηµατιών,
κυβέρνηση της δικτατορίας. Στην κυβέρνηση αυτή έλαβαν µέρος και οι Γρ. Σπαντιδάκης, έως
τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και
Υπουργός Εθνικής Αµύνης, οι επικεφαλείς του πραξικοπήµατος συνταγµατάρχες
Γ.
Παπαδόπουλος, Ν. Μακαρέζος και ο ταξιάρχης Στ. Παττακός, ως Υπουργοί Προεδρίας,
Συντονισµού και Εσωτερικών ,αντίστοιχα. Η σύνθεση της κυβερνήσεως συµπληρώθηκε την
εποµένη µε άγνωστα µέχρι τότε πρόσωπα, και λίγο αργότερα, το Νοέµβριο του 1967,
δέχθηκε το διορισµό κατόπιν βασιλικής πιέσεως του πρώην διπλωµάτη, υπουργού και
µεταβατικού πρωθυπουργού Π. Πιπινέλη, ως Υπουργού Εξωτερικών73.
Η δικτατορία άρχισε ευθύς τον έλεγχο και τις εκκαθαρίσεις στον κρατικό µηχανισµό74 και την
εδραίωση της ιδεολογίας του φασιστικού στρατοκρατικού καθεστώτος. Όσον αφορά την
εξωτερική πολιτική, το Νοέµβριο του 1967, απέσυρε την στρατιωτική µεραρχία από την
Κύπρο, που είχε σταλεί από την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, µε τη σύµφωνη γνώµη της
τότε κυπριακής ηγεσίας το 1964. Εξασθένισε έτσι ακόµα περισσότερο η αµυντική θωράκιση
72

Η συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων εκτοπίστηκαν στον στρατόπεδο της Γιάρου.
Στη διάρκεια της επταετίας πάνω από 80.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τα αστυνοµικά
όργανα για πολιτικούς σκοπούς, ενώ πάνω από 3.000 αξιωµατικοί αποµακρύνθηκαν από τις
ένοπλες δυνάµεις.
73
Αξίωµα το οποίο διατήρησε επί τριετία έως την ηµέρα του θανάτου του, στις 21.7.1970,
οπότε αντικαταστάθηκε από τον δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο, που κράτησε τη θέση του για
ακόµα µια τριετία µέχρι τον Οκτώβριο του 1973.
74
Έως τις αρχές Μαρτίου 1968, 900 µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι είχαν απολυθεί από την
υπηρεσίας τους.
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της µεγαλονήσου, ενώ λίγο αργότερα, τον Ιούνιο 1967, ξέσπασε ο αραβοϊσραηλινός πόλεµος
των «έξι ηµερών».
Κυβέρνηση Γεώργιου Παπαδόπουλου
Στις 13 ∆εκεµβρίου 1967 η κυβέρνηση Κόλλια δεν επιβίωσε από το ατελέσφορο βασιλικό
κίνηµα µιας οµάδας ανωτάτων αξιωµατικών του στρατού που έδειξαν µε αυτό τον τρόπο
έµπρακτα τη διαφωνία και αντίθεσή τους µε τη δικτατορία των συνταγµαταρχών. Παρά το ότι
το κίνηµα εξαρθρώθηκε µέσα σε λίγες µόνο ώρες, υπέσκαψε το κύρος της δικτατορίας
καταρρίπτοντας την εντύπωση που είχε έως τότε σχηµατισθεί ότι ο ανώτατος άρχων και το
σύνολο των ενόπλων δυνάµεων συντάσσονταν µαζί της.
Κατόπιν, η δικτατορική κυβέρνηση αντικαταστάθηκε από νέα δικτατορική κυβέρνηση υπό
την προεδρία του Γ. Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος ανέλαβε εκτός από την
πρωθυπουργία, τα Υπουργεία Εθνικής Αµύνης και Προεδρίας, στην κυβέρνηση συµµετείχαν
ακόµα οι Στ. Παττακός και Ν. Μακαρέζος, ενώ διατηρήθηκε και ο Π. Πιπινέλης στη θέση του
Υπουργού Εξωτερικών.
Στη θέση του βασιλιά Κωνσταντίνου, που µετά την αποτυχία του κινήµατος έφυγε µε την
οικογένειά του και τον Κόλλια στο εξωτερικό, διορίστηκε ως αντιβασιλέας, ο έως τότε
υφυπουργός Αµύνης στρατηγός Γ. Ζωιτάκης.
Στη συνέχεια καταρτίστηκε το «Σύνταγµα» του 1968 και η δηµοψηφισµατική έγκρισή του στα
τέλη του Σεπτεµβρίου 1968 µε το προφανώς πλασµατικό ποσοστό του 92% των ψήφων, ενώ
είχε ανασταλεί κάθε πολιτική δραστηριότητα κι εξακολουθούσε να ισχύει ο στρατιωτικός
νόµος.

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Η συγκέντρωση εξουσίας απτό τους κυβερνώντες εκφράστηκε στο τυπικό επίπεδο µε την
ανάληψη και των καθηκόντων του αντιβασιλιά από τον Παπαδόπουλο τον Μάρτιο του 1972.
Μετά τις πρώτες φοιτητικές διαµαρτυρίες και την εξέγερση στη Νοµική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών τον Φεβρουάριο – Μάρτιο 1973, που αποτελούσε και την πρώτη
εκδήλωση µαζικής αντίστασης κατά του αυταρχικού καθεστώτος, ακολούθησε το
αντιστασιακό κίνηµα στο Ναυτικό τον Μάιο του ίδιου χρόνου.
Το καθεστώς επιχείρησε τότε µια ακόµα απόπειρα επιφανειακής φιλελευθεροποίησης, µετά
την κατάρτιση του «Συντάγµατος» του 1968. Ως ενέργεια αντιπερισπασµού της προσοχής της
κοινής γνώµης κατάργησε στις αρχές Ιουνίου 1973, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, τη
µοναρχία κι εγκαθίδρυσε «το πολίτευµα της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας»,
αναλαµβάνοντας ως πρόεδρος και πάλι ο συνταγµατάρχης Γ. Παπαδόπουλος.
Οι ενέργειες αυτές υποτίθεται ότι εγκρίθηκαν, κατόπιν, εκ των υστέρων σωρευτικά και σε
ποσοστό 77.2% µε ένα ακόµα δηµοψήφισµα, που διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου 1973, σε
συνθήκες βίας και νοθείας.
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Τέλος, µε την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως «Προέδρου της ∆ηµοκρατίας»75, ο
Παπαδόπουλος προχώρησε στην άρση του νόµου περί πολιορκίας, έξι χρόνια µετά την
εγκαθίδρυση της δικτατορίας, και στη χορήγηση γενικής αµνηστίας στους πολιτικούς
κρατουµένους, χωρίς φυσικά αυτό να ισοδυναµεί µε την ουσιαστική αποκατάσταση των
πολιτικών ελευθεριών και της δηµοκρατίας της χώρας.
Κυβέρνηση Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη
Στο πνεύµα της ελεγχόµενης, δοκιµαστικής απόπειρας φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος
ο Παπαδόπουλος προχώρησε σε µια ακόµα πρωτοβουλία και παραχώρησε το αξίωµα του
πρωθυπουργού στον πολιτικό και υπουργό Σ. Μαρκεζίνη, τον Οκτώβριο του 1973.
Η βραχύβια θητεία του Μαρκεζίνη διακόπηκε αµέσως µετά τη βίαιη καταστολή της τριήµερης
φοιτητικής εξέγερσης στο Πολυτεχνείο Αθηνών, 14-17.11.1973, που άφησε πίσω της 23
νεκρούς και 1028 τραυµατίες, κατά το βούλευµα που εκδόθηκε αργότερα. Ο Παπαδόπουλος
τότε κήρυξε ξανά το στρατιωτικό νόµο σε όλη τη χώρα.
Στις 25 Νοεµβρίου 1973 µια διαφορετική οµάδα, πιο αδιάλλακτων πραξικοπηµατιών µε
επικεφαλής τον εκτός κυβερνητικής δοµής διοικητή της στρατιωτικής αστυνοµίας ταξίαρχο ∆.
Ιωαννίδη, ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο, αποµάκρυνε τον Μαρκεζίνη, επέβαλε µια δεύτερη
δικτατορία και διόρισε νέο Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τον αντιστράτηγο Φαίδωνα Γκιζίκη.
Κυβέρνηση Αδαµάντιου Ανδρουτσόπουλου
Η νέα δικτατορική οµάδα διόρισε αµέσως ως πρωθυπουργό τον πρώην υπουργό των
κυβερνήσεων Παπαδοπούλου, Αδ. Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος διατηρήθηκε για ένα
οκτάµηνο, κατά το οποίο κατάργησε µε το ν.δ. 285 της 23ης Ιανουαρίου 1974 το Ανώτατο
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΣ∆Υ), που σε οµαλές συνθήκες αποτελούσε τον εγγυητή
των διατάξεων του κώδικα και το φρουρό της αξιοκρατίας στη διοίκηση.
Η οριστική κατάρρευση του αυταρχικού καθεστώτος επήλθε λίγο πριν τα τέλη Ιουλίου 1974,
µετά το πραξικόπηµα και τη δολοφονική απόπειρα κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην
Κύπρο, την τουρκική εισβολή και την κατάληψη της µεγαλονήσου από τα τούρκικα
στρατεύµατα. Λόγω της παντελούς αδυναµίας για την αντιµετώπιση της κατάστασης στην
οποία είχαν οδηγήσει τη χώρα και µετά την εθνική ταπείνωση στην Κύπρο, οι δικτάτορες
εγκατέλειπαν την εξουσία που είχαν παράνοµα σφετεριστεί. Έτσι, στις 23 Ιουλίου 1974, ο
προεδρεύων στρατηγός Φ. Γκιζίκης κάλεσε µια οµάδα οκτώ ατόµων από τους ευρισκόµενους
στη χώρα εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και τους ζήτησε να αναλάβουν την ευθύνη
διακυβέρνηση της χώρας76. Εκείνοι υπέδειξαν αρχικά τη λύση µιας µεταβατικής διακοµµατικής
κυβερνήσεως υπό την ηγεσία των Π. Κανελλόπουλο (της ΕΡΕ) και Γ. Μαύρο (ως εκπρόσωπο
της Ένωσης Κέντρου). Τελικά, όµως, επελέγη από τους στρατιωτικούς η λύση που πρότεινε ο
Ε. Αβέρωφ της επιστροφής και της ανάθεσης της εξουσίας στον Κ. Καραµανλή.
Με την έλευση του Καραµανλή στην Αθήνα, µετά από εκούσια ενδεκάχρονη αναµονή του
στη Γαλλία, και την ορκωµοσία του ως πρωθυπουργού, αµέσως µετά την άφιξή του στην
Ελλάδα, τα ξηµερώµατα της 24ης Ιουλίου 1974, έληξε και τυπικά η επτάχρονη δικτατορία και
εγκαινιάστηκε
η
περίοδος
της
Γ’
Ελληνικής
∆ηµοκρατίας.
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Το «Σύνταγµα» του 1973 προέβλεπε, επίσης, και το αξίωµα του «Αντιπροέδρου της
∆ηµοκρατίας», στο άρθρο 31, πράγµα ασυνήθιστο και αδόκιµο στο πολίτευµα της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Στη θέση αυτή διορίστηκε ο αντιστράτηγος Οδ. Αγγελής.
76
Στη σύσκεψη αυτή συµµετείχαν οι πρώην πρωθυπουργοί Κανελλόπουλος,
Στεφανόπουλος, Αθανασιάδης-Νόβας, Μαρκεζίνης, και οι πρώην υπουργοί Μαύρος,
Γαρουφαλιάς, Αβέρωφ, Τοσίτσας και Ζολώτας.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(1974-2004)
Στο εσωτερικό πλαίσιο της λειτουργίας του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, η δηµοκρατία
αποκαταστάθηκε και σταθεροποιήθηκε και οι κανόνες της πολιτικής εκλογικής αναµέτρησης
και της οµαλής εναλλαγής των κοµµάτων στην κυβερνητική εξουσία τηρήθηκαν κι
εφαρµόστηκαν µε τρόπο υποδειγµατικό. Το γεγονός ότι σε διάστηµα 25 ετών, έξι µόνο
κυβερνήσεις εναλλάχθηκαν στην εξουσία αποδεικνύει το βαθµό σταθερότητας στη λειτουργία
του πολιτικού συστήµατος. Το στοιχείο αυτό βοήθησε, άλλωστε, η Ελλάδα να ξεπεράσει την
κρίση του 1989 και να καταστεί υπόδειγµα πολιτικής οµαλότητας και σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της ανατολικής Μεσογείου και της ανατολικής Ευρώπης,
γενικότερα.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή
Ο διορισµός του Κ. Καραµανλή ως πρωθυπουργού πραγµατοποιήθηκε µε το Π.∆. 517 της
24ης Ιουλίου 1974, που υπέγραφε ο τελευταίος αξιωµατούχος («Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας»)
της δικτατορίας στρατηγός Φ. Γκιζίκης. Με τον τρόπο αυτό λύθηκε οριστικά η ενδεκάχρονη
αναµονή του Καραµανλή στο εξωτερικό77.

Άφιξη Κ. Καραµανλή στην Ελλάδα, Ιούλιο 1974
Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, το απόγευµα της ίδιας µέρας (27.4.1974) ορκίσθηκε το
πρώτο κλιµάκιο της νέας κυβέρνησης. ∆ύο µέρες αργότερα, στις 29.4.1974, ολοκληρώθηκε η
σύνθεση της κυβερνήσεως «εθνικής ενότητας» από τη συνεργασία των προδικτατορικών
κοµµάτων της ΕΡΕ και της Ενώσεων Κέντρου, µε εξαίρεση τον Αντρέα Παπανδρέου και τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, καθώς και εκπροσώπων της αριστεράς78.
Κύρια προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση ήταν η αποκατάσταση της
δηµοκρατίας και η αντιµετώπιση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο (20-22.7.1974), που
είχε καταληφθεί το 7% του εδάφους από τα τουρκικά στρατεύµατα κι είχα ξεριζωθεί 200.000
πρόσφυγες.
Η προσωρινή ανακωχή, που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, διαψεύστηκε 23 µέρες µετά, στις 14
Αυγούστου 1974, µε τη νέα τουρκική προέλαση στην κυπριακή ενδοχώρα και την κατάληψη
του 40% του εδάφους της µεγαλονήσου. Η ελληνική κυβέρνηση που βρέθηκε προ
τετελεσµένων γεγονότων περιορίστηκε στην απόσυρση των ενόπλων δυνάµεων από το
77

Με τα λόγια του Κ. Καραµανλή: «Στις δύο το πρωί έφθασα στο Ελληνικό. 10 χρόνια, 7
µήνες, 15 ηµέρες έχουν περάσει από τότε που είχα εγκαταλείψει την Ελλάδα. Στις 9
∆εκεµβρίου 1963».
78
Αν και υπήρχε σε κάποιο στάδιο η σκέψη για την ανάθεση κυβερνητικού αξιώµατος στον
Μίκη Θεοδωράκη.
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στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και στις έντονες διπλωµατικές αντιδράσεις για την απάθεια
που έδειχνε η συµµαχία στο θέµα της Κύπρου.
Όσον αφορά τα ζητήµατα της ενδοχώρας, το πρώτο σχετικό θεσµικό µέτρο ήταν η έκδοση
της «καταστατικής» Συντακτικής Πράξης της 1ης Απριλίου 1974 «περί αποκαταστάσεως της
δηµοκρατικής νοµιµότητας», σύµφωνα µε την οποία επανήλθε σε ισχύ, προσωρινά το
Σύνταγµα του 1952, εκτός των διατάξεων για τη µορφή του πολιτεύµατος. Επιπλέον,
καταργήθηκαν όσες πράξεις συντακτικού περιεχοµένου είχαν εκδοθεί κατά την διάρκεια της
επταετούς δικτατορίας, απολύθηκαν όλοι οι πολιτικοί κρατούµενοι, αποκαταστάθηκε η
ελευθερία και τέθηκαν υπό έλεγχοι οι ένοπλες δυνάµεις. Στη συνέχεια, νοµιµοποιήθηκαν όλοι
οι πολιτικοί σχηµατισµοί, περιλαµβανοµένου και του ΚΚΕ, που βρισκόταν εκτός νόµου από το
194779, προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής80 και
αποφασίστηκε η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, αµέσως µετά τις εκλογές για τον οριστικό
προσδιορισµό της µορφής του πολιτεύµατος. Προκειµένου να διεξαχθούν οι εκλογές κατά το
δυνατό πιο αµερόληπτο τρόπο, η κυβέρνηση «εθνικής ενότητος» (των 70 ηµερών)
αντικαταστάθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 1974 από µια «ιδιότυπη υπηρεσιακή»
κυβέρνηση, από την οποία αποµακρύνθηκαν οι υπουργοί που επρόκειτο να πολιτευτούν και
αντικαταστάθηκαν από υπηρεσιακούς υπουργούς81.

Βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή, Σεπτέµβριος 1974
Στις εκλογές της 17ης Νοεµβρίου 1974 ο Καραµανλής νίκησε, όντας επικεφαλής ενός νέου
κοµµατικού σχηµατισµού, της Νέας ∆ηµοκρατίας, που ιδρύθηκε στις 28.9.1974. Στις
21.11.1974 ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, η οποία στις 8 ∆εκεµβρίου διεξήγαγε το
δηµοψήφισµα, µε το οποίο επιλύθηκε οριστικά το ζήτηµα της µορφής του πολιτεύµατος. Ο
Λαός αποφάνθηκε σε ποσοστό 69.2% υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος και την παραίτηση του
στρατηγού Φ. Γκιζίκη, εξελέγη από τη Βουλή κατά πλειοψηφία ως προσωρινός Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, ο πρώην πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθηγητής Μ. ∆.
Στασινόπουλος.
Στις 11 Ιουνίου 1975 τίθεται σε ισχύ το νέο Σύνταγµα, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου,
όσον αφορά την οργάνωση των εξουσιών του κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος,
ήταν η γενική ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας και της κυβερνητικής σταθερότητας, και η
σχεδίαση ενός συστήµατος «θεσµών αντίβαρων» µέσο µιας ισόρροπης διεύρυνσης των
79

Η νοµιµοποίηση του ΚΚΕ πραγµατοποιήθηκε µε το ν.δ. 59/1974, που κατήργησε τον α.ν.
509/1947. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, στη 12µελή ολοµέλεια της Κεντρικής Επιτροπής
του (5-15.2.1968), το ΚΚΕ είχε διασπαστεί σε δύο πτέρυγες, αυτήν του «εξωτερικού» (ως πιο
παραδοσιακή, ορθόδοξη και φιλοσοβιετική) και του «εσωτερικού» (πιο σύγχρονη, ανανεωτική
κι ευρωπαϊκή). Ένα χρόνο αργότερα, το 1975, όλα τα πολιτικά κόµµατα αναγνωρίστηκαν και
στο συνταγµατικό επίπεδο για πρώτη φορά µε το άρθρο 29 του Συντάγµατος.
80
Η έναρξη της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής, και της Α’ βουλευτικής περιόδου έγινε στις 9
∆εκεµβρίου 1974, µετά τις εκλογές της 8ης ∆εκεµβρίου.
81
Από τον κανόνα αυτό εξαιρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής κι οι υπουργοί
Εθνικής Αµύνης, Αβέρωφ-Τοσίτσας, και ∆ηµοσίας Τάξεως, Σ. Γκίκας. Ο Γ. Μαύρος που
εξαιρέθηκε, τελικά παραιτήθηκε στις 17.10.1974 προκειµένου να εστιάσει την προσοχή του
στην εκλογική αναµέτρηση.
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αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Κ. Τσάτσου, ο οποίος
στις 19 Ιουνίου εκλέχθηκε στο αξίωµα αυτό.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ο παραδειγµατικός κολασµός των κυρίως υπευθύνων της
δικτατορίας82 κι επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισµός των θεσµών και των διαδικασιών στο
διοικητικό και το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Τον Σεπτέµβριο του 1977, ο Καραµανλής αποφάσισε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες,
έναν περίπου χρόνο πριν την κανονική λήξη της διάρκειας της θητείας της Βουλής. Στις
εκλογές της 20ης Νοεµβρίου, που διεξήχθησαν µε νέο εκλογικό σύστηµα, πιο αναλογικό από
τα προηγούµενα, η Νέα ∆ηµοκρατία κατέλαβε ξανά την πρώτη θέση, κερδίζοντας το 41.84%
των ψήφων και 171 έδρες. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου µε
ποσοστό 25.34% και 93 έδρες, την τρίτη θέση µε 11.95% των ψήφων και 16 έδρες η Ένωση
∆ηµοκρατικού Κέντρου (Ε∆ΗΚ), το ΚΚΕ την τέταρτη µε 9.36% και 11 έδρες, ενώ το άλλο
σκέλος της Ενωµένης Αριστεράς του 1974, η Συµµαχία των Προοδευτικών και Αριστερών
∆υνάµεων, περιορίστηκε στο 2.72% και στις 2 έδρες στη Βουλή, τις οποίες κατέλαβαν οι Ηλ.
Ηλίου και Λ. Κύρκος, τέλος, την πέµπτη θέση κατέλαβε η Εθνική Παράταξη, µε επικεφαλή τον
Στ. Στεφανόπουλο, η οποία συγκέντρωσε 6.82% των ψήφων και 5 έδρες στη Βουλή.
Στις 28 Νοεµβρίου 1977 σχηµατίζεται νέα κυβέρνηση και στις 12 ∆εκεµβρίου αρχίζει η Β’
βουλευτική µεταδικτατορική περίοδος. Κύριος στόχος του Καραµανλή κατά τη διάρκεια αυτής
της θητείας του ήταν η πλήρης ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, έργο που πέτυχε µε τη
συνοµολόγηση της συνθήκης που έγινε στις Βρυξέλλες στις 21.12.1979 και υπογράφηκε στο
Ζάππειο Μέγαρο στις 28.5.1979 µε πανηγυρικό τρόπο και µε την παρουσία πρωθυπουργών
των χωρών-µελών.

Στελέχη Νέας ∆ηµοκρατίας, 1967
Μετά την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ, ο Καραµανλής επέλεξε να αποσυρθεί από τις
κυβερνητικές του αρµοδιότητες και ευθύνες κι έτσι την 5η Μαίου 1980, µε τη λήξη της θητείας
82

Συγκεκριµένα, οι 18 «πρωταίτιοι» του πραξικοπήµατος δικάστηκαν και καταδικάστηκαν τον
Αύγουστο του 1975 από το Πενταµελές Εφετείο Αθηνών (αποφ. 477/1975). Οι τρεις
δικτάτορες Παπαδόπουλος, Παττακός, Μακαρέζος καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά η ποινή
τους µετατράπηκε αµέσως κατόπιν µε κυβερνητική πρωτοβουλία σε ισόβια κάθειρξη. Οι
περισσότεροι από τους υπευθύνους των βασανιστηρίων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά των
πολιτών στη διάρκεια της δικτατορίας, αθωώθηκαν ή καταδικάστηκαν σε µικρότερες ποινές
φυλάκισης. Τέλος, δεν ολοκληρώθηκε η δίωξη εναντίον εκείνων (104) που διετέλεσαν
υπουργοί και µέλη των κυβερνήσεων της δικτατορίας, εφόσον ο Άρειος Πάγος έκρινε
(βούλευµα 684/1975) ότι το έγκληµα της εσχάτης προδοσίας, για το οποίο είχαν επίσης
θεωρηθεί ως υπεύθυνοι, ήταν «στιγµιαίο κι όχι διαρκές», κι άρα περιοριζόταν στους
πρωταιτίους του πραξικοπήµατος, κι όχι σε όσους εν συνεχεία συνεργάστηκαν και
συµµετείχαν στη σύνθεση των κυβερνήσεων της επταετίας.
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του πρώτου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Γ’ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Κ. Τσάτσου, εξελέγη
ο Κ. Καραµανλής, µε οριακή πλειοψηφία 183 ψήφων στην τρίτη ψηφοφορία83, και η
κυβέρνηση δήλωσε την παραίτησή της στις 10 Μαίου 1980.
Κυβέρνηση Γεώργιου Ράλλη
Με την εκλογή του Καραµανλή στο αξίωµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, νέος πρόεδρος
του κόµµατος εκλέχτηκε µετά από εσωκοµµατικές εκλογές, που πραγµατοποιήθηκαν στις 12
Μαίου, ο Γ. Ράλλης.
Σε γενικές γραµµές ο Ράλλης συνέχισε και ολοκλήρωσε τις οικονοµικής και εξωτερικής
πολιτικής κατευθύνσεις που είχε χαράξει ο Καραµανλής. Κορύφωση της θητείας του
αποτέλεσε η έναρξη της συµµετοχής της χώρας στην ΕΟΚ, ως 10ο πλήρες µέλος από την
1.1.1981.
Στις 19 Σεπτεµβρίου παραιτείται η κυβέρνηση και σχηµατίζεται νέα για την διεξαγωγή των
προκείµενων εκλογών και πάλι υπό τον Γ. Ράλλη και µε υπηρεσιακούς υπουργούς στα
υπουργεία ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών και Βορείου Ελλάδος.
Στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 το ΠΑΣΟΚ κέρδισε το 48.07% των ψήφων και
σχηµάτισε αυτοδύναµη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 172 εδρών στη Βουλή. Η Νέα
∆ηµοκρατία βρέθηκε στη δεύτερη θέση µε 35.88% των ψήφων και 115 έδρες, ενώ το ΚΚΕ
πλησίασε το 11% και εκπροσωπήθηκε µε 13 έδρες στη Βουλή.

Aνδρέας Παπανδρέου, Ιδρυτής ΠΑΣΟΚ
Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου
Η κυβέρνηση Ράλλη παραιτήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1981 για να σχηµατιστεί η κυβέρνηση
του Ανδρέα Παπανδρέου, µετά την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές. Στη σύνθεση
της κυβερνήσεως συµµετείχαν, εκτός βέβαια από τον πρωθυπουργό, ο οποίος ανέλαβε την
ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, ο Κ. Σηµίτης, ως Υπουργός Γεωργίας, ο Κ.
Κακλαµάνης, ως Υπουργός Εργασίας, ο Τσοχατζόπουλος, ως Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων,
ο Ε. Γιαννόπουλος ανέλαβε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ο ∆. Τσοβόλας, ως υφυπουργός
Οικονοµικών. Στις αρχές Ιουλίου 1982 εντάχθηκαν στο κυβερνητικό σχήµα και οι Γ. Αρσένης,
ως υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και ο Θ. Πάγκαλος, ως υφυπουργός Εµπορίου.
Κατά τη διάρκεια θητείας της κυβερνήσεως ελήφθησαν µέτρα µείζονος σηµασίας, όπως η
αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και ο επαναπατρισµός των πολιτικών προσφύγων, η
καθιέρωση του πολιτικού γάµου, η αλλαγή του πολιτικού πλαισίου για τα πανεπιστήµια, η
εθνικοποίηση των προβληµατικών, υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, η καθιέρωση του
µονοτονικού συστήµατος γραφής της ελληνικής γλώσσας, η κατάργηση των διαγωνισµών για
τις προσλήψεις και τους διορισµούς των δηµοσίων υπαλλήλων, η παύση των γενικών
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Το ΠΑΣΟΚ απείχε από την ψηφοφορία στη Βουλή (5.5.1980), ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ
ψήφισαν λευκό.
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διευθυντών στα υπουργεία και η αντικατάστασή τους από κοµµατικά στελέχη και γενικότερα η
διείσδυση του κόµµατος στο Κράτος και στην εξουσία84.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, η κυβέρνηση προκήρυξε και διεξήγαγε εκλογές στις 2 Ιουνίου
1985 µε το σύστηµα της «λίστας», δίχως σταυροδοσία των υποψηφίων βουλευτών. Στις
εκλογές το ΠΑΣΟΚ κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση µε ποσοστό 45.82% των ψήφων και 161
έδρες στη Βουλή, αξιωµατική αντιπολίτευση εξακολούθησε να είναι η Νέα ∆ηµοκρατία, που
πλησίασε το 40% των ψήφων, το ΚΚΕ µε 9.89% είχε την τρίτη θέση, ενώ το ΚΚΕ εσωτερικού
περιορίστηκε στο 1.84%.
Η θητεία της κυβερνήσεως έληξε στα µέσα του 1989 µετά τα έντονα προβλήµατα υγείας του
Ανδρέα Παπανδρέου και το σκάνδαλο Κοσκωτά, έχοντας το 1986 αναθεωρήσει το σύνταγµα,
πρώτη φορά µε τις προβλεπόµενες συνταγµατικές διαδικασίες. Κύριο γνώρισµα της
αναθεώρησης ήταν ο αναπροσδιορισµός των σχέσεων και των αρµοδιοτήτων, στο θεσµικό
επίπεδο, µεταξύ των δύο κορυφαίων οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού και επήλθε η κατάργηση των «υπερεξουσιών» και των
«ρυθµιστικού» χαρακτήρα αρµοδιοτήτων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
Όσο για την εσωτερική πολιτική, στον οικονοµικό και δηµοσιονοµικό τοµέα, εφαρµόστηκε
για µια διετία µια πολιτική σταθεροποίησης της οικονοµίας και λιτότητα. Στον εξωτερικό τοµέα,
µετά την βραχεία όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων του Μάρτη του 1987 µε την
απόπειρα τουρκικών ερευνών σε αµφισβητούµενη περιοχή των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο
πέλαγος, ακολούθησε µια βελτίωση του κλίµατος µεταξύ των δύο χωρών, ιδίως µετά τη
«συνάντηση του Νταβός» µεταξύ Παπανδρέου και Οζάλ, στο τέλος Ιανουαρίου 1988, και την
επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού στην Αθήνα, τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, για πρώτη
φορά µετά από 36 χρόνια.
Μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του Παπανδρέου, την εγχείρησή του στο εξωτερικό
τον Σεπτέµβρη του 1988 και την προσωρινή βελτίωση της κατάστασής του, ακολούθησε η
αλλαγή του εκλογικού νόµου προς πιο αναλογικές κατευθύνσεις λίγο πριν την διεξαγωγή των
εκλογών, στα µέσα Ιουνίου 1989, τις οποίες έχασε το ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριµένα στις εκλογές της 18ης Ιουνίου η Νέα ∆ηµοκρατία κατέκτησε την πρώτη θέση µε
ποσοστό 44% των ψήφων, αλλά λόγω του χαρακτήρα του εκλογικού συστήµατος δεν κέρδισε
την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή και περιορίστηκε στις 145 έδρες, το ΠΑΣΟΚ
µε ποσοστό 39.13% και 125 έδρες βρέθηκε στη δεύτερη θέση, και ο Συνασπισµός της
Αριστεράς και της Προόδου85 ξεπέρασε το 13% (13.13%) των ψήφων και διασφάλισε 28
έδρες στη Βουλή.
Κυβέρνηση Τζανή Τζανετάκη
Η Νέα ∆ηµοκρατία υπό την καθοδήγηση του Κ. Μητσοτάκη νίκησε στις βουλευτικές εκλογές
του 1989, δεν κατάφερε, όµως, να σχηµατίσει αµιγώς µονοκοµµατική κυβέρνηση, γεγονός

Κ.Μητσοτάκης, Χ. Φλωράκης και Λ. Κύρκος
που οδήγησε στην έναρξη διερευνητικών εντολών στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων.
Τελικά, µετά από διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ηγετών της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κ.
Μητσοτάκη, και του Συνασπισµού της Αριστεράς, Χ. Φλωράκη και Λ. Κύρκου, και
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Ενδεικτικά το 70% των µελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κατέλαβε κορυφαία
κυβερνητικά ή διοικητικά αξιώµατα, ενώ 96% ήταν το ποσοστό που διατηρούσαν µια έµµισθη
σχέση µε το δηµόσιο.
85
Ο Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου αποτελούσε συνένωση των δυνάµεων του
ΚΚΕ και της ΕΑΡ (που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1987 από στελέχη του ΚΚΕ - εσω. Κι
άλλους ανένταχτους αριστερούς), που έγινε το ∆εκέµβριο του 1988.
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προκειµένου να αρθεί το αδιέξοδο και να αποφευχθεί η διενέργεια νέων εκλογών, επήλθε
συµφωνία για το σχηµατισµό µιας ιδιότυπης και µεταβατικής «συγκυβέρνησης» των δύο
κοµµάτων.
Την προεδρία της κυβερνήσεως ανέλαβε στις 2 Ιουλίου 1989 ο Τζανής Τζανετάκης, πρώην
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων της κυβερνήσεως Ράλλη (1980-1981), που ανέλαβε ταυτόχρονα
και την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών και Τουρισµού86.
Ως κύριο έργο της κυβέρνησης προσδιορίστηκε η «κάθαρση» του δηµοσίου βίου από τις
κατηγορίες περί σκανδάλων, «πολιτικού χρήµατος» και διαφθοράς των πολιτικών.
Η διάρκεια της κυβερνήσεως Τζανετάκη δεν ξεπέρασε το τρίµηνο, καθώς µετά τη έναρξη
των διαδικασιών για την διερεύνηση των σκανδάλων και των καταγγελιών διαφθοράς από
µέλη του πολιτικού κόσµου της χώρας και την παραποµπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, η
κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1989, έχοντας εκπληρώσει την ειδική και
συγκεκριµένη αποστολή της.
Κυβέρνηση Ιωάννη Γρίβα
Σε αντικατάσταση της κυβέρνησης Τζανετάκη, ορίστηκε την 12η Οκτωβρίου 1989 µια αµιγώς
υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την προεδρία του προέδρου του Αρείου Πάγου Ι. Γρίβα. Η
21µελούς κυβέρνηση αποτελείτο αποκλειστικά από εξωκοινοβουλευτικές προσωπικότητες
κυρίως δικαστικούς, ακαδηµαϊκούς κι άλλους δηµόσιους λειτουργούς, και ανέλαβε την ευθύνη
της διεξαγωγής των δεύτερων εκλογών µέσα στον ίδιο χρόνο, στις αρχές Νοεµβρίου 1989.
Στις εκλογές της 5ης Νοεµβρίου η Νέα ∆ηµοκρατία ξεπέρασε το 46% (46.19%) των ψήφων,
δεν κατάφερε όµως ούτε αυτή τη φορά να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών στη
Βουλή. Λόγω του ισχύοντος τότε εκλογικού συστήµατος, και περιορίστηκε στις 148 έδρες,
τρεις λιγότερες από όσες χρειαζόταν για το σχηµατισµό αυτοδύναµης κυβερνήσεως. Το
ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε το 40% (40.69%) των ψήφων και διασφάλισε 128 έδρες στη Βουλή, ενώ ο
Συνασπισµός µε 10.97% αρκέστηκε στις 21 έδρες.
Παρά το ότι το πρώτο κόµµα είχε ξεπεράσει το 46% και υπερείχε του δεύτερου κατά 5.5
ποσοστιαίες µονάδες, δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και
δεν ήταν σε θέση να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Η αδυναµία σχηµατισµού
κυβέρνησης συνεργασίας καθιστούσε αναγκαία την διεξαγωγή των τρίτων µέσα σε ένα χρόνο
εκλογών ή την αναζήτηση µιας «τρίτης» λύσης. Η λύση επιδιώχθηκε µε τη συγκρότηση µια
µεταβατικού χαρακτήρα «οικουµενικής» κυβερνήσεως για την προσωρινή έστω άρση του
αδιεξόδου διακυβέρνησης της χώρας. Έτσι κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των ηγετών των τριών
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, η προεδρία της «οικουµενικής» κυβερνήσεως «εθνικής
αναγκαιότητας», συγκροτήθηκε στις 23 Νοέµβρη 1989, ηµέρα παραίτησης και της
κυβέρνησης Ι. Γρίβα.
Κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα
Στις 23.11.1989 ανατέθηκε στον οικονοµολόγο, επίτιµο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
καθηγητή και ακαδηµαϊκό Ξ. Ζολώτα, ο οποίος ήταν τότε 85 ετών (!)87, ο σχηµατισµός
κυβερνήσεως. Στη σύνθεσή της συµµετείχαν σχεδόν αναλογικά εκπρόσωποι και των τριών
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, όχι όµως και οι αρχηγοί τους. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της
κυβερνήσεως ήταν η κατά «πολιτικές συζυγίες» διοίκηση ορισµένων από τα βασικότερα
υπουργεία, εφόσον ο υπουργός προερχόταν από το ένα κόµµα κι ο αναπληρωτής υπουργός
από άλλο, ώστε να εξασφαλίζονται οι αµοιβαίες ισορροπίες, οι προσαρµογές και ο έλεγχος.
Ωστόσο δεδοµένου του µεταβατικού και προσωρινού χαρακτήρα της κυβερνήσεως και της
ούτως ή άλλως αναγκαστικής προσφυγής στις κάλπες, για τρίτη φορά σε διάστηµα µικρότερο
του έτους, λόγω της λήξεως της θητείας του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της αδυναµίας
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Στη σύνθεση της κυβερνήσεως έλαβαν µέρος, εκτός από τα στελέχη της Νέας
∆ηµοκρατίας, και 4 εκπρόσωποι του Συνασπισµού, µεταξύ των οποίων και ο Ν.
Κωνσταντόπουλος, ως Υπουργός Εσωτερικών.
87
Βέβαια, η ηλικία δεν αποτέλεσε ποτέ σχεδόν µεγάλο εµπόδιο για τους Έλληνες πολιτικούς,
αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Σοφούλης ήταν 88 ετών όταν πέθανε ως πρωθυπουργός το 1949,
ο Καραµανλής ήταν 83 όταν εξελέγη για δεύτερη φορά Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας το 1990, κι
ο Παπανδρέου ήταν 74 ετών και µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, όταν κέρδισε για τρίτη φορά
τις εκλογές το 1993.
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εκλογής νέου από την υφισταµένη Βουλή88, η κυβέρνηση Ζολώτα ανασχηµατίσθηκε στα µέσα
Φεβρουαρίου µε την αποχώρηση από αυτή όλων των πολιτικών – κοµµατικών µελών της και
την αντικατάστασή τους από υπηρεσιακά.
Έτσι, η «οικουµενική» κυβέρνηση µετατράπηκε σε υπηρεσιακή µε ευθύνη τη διεξαγωγή της
7ης κατά σειράς εκλογικής αναµέτρησης από τη µεταπολίτευση και µετά. Οι εκλογές
διεξήχθησαν την 4η Απριλίου 1990, αναδεικνύοντας πρώτο κόµµα τη Νέα ∆ηµοκρατία µε
ποσοστό 46.89% των ψήφων και εξασφαλίζοντας 150 έδρες, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ µε 38.61%
και 123 έδρες, και τρίτο κόµµα τον Συνασπισµό µε 10.28% και 19 έδρες στη Βουλή.
Προκειµένου να σχηµατιστεί αυτοδύναµη κυβερνητική πλειοψηφία προσχώρησε στη Νέα
∆ηµοκρατία, τον Ιούλιο του 1990, και εντάχθηκε οριστικά ο µοναδικός βουλευτής που είχε
καταφέρει να εκλεγεί µε τη ∆ηµοκρατική Ανανέωση, το κόµµα που είχε ο ίδιο ιδρύσει, χωρίς
να καταφέρει να εκλεγεί τότε βουλευτής, ο Κ. Στεφανόπουλος. Έτσι, στις 11.4.1990 η
κυβέρνηση Ζολώτα παραιτήθηκε για σχηµατιστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
Μετά τη νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας στις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990, ο αρχηγός του
κόµµατος Κ. Μητσοτάκης, ανέλαβε ως πρωθυπουργός στις 11.4.1990. Στη σύνθεση της
κυβερνήσεως συµµετείχαν και ο Τζ. Τζανετάκης, ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και
Υπουργός Πολιτισµού, ο Αθ. Κανελλόπουλος, ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως και
υπουργός ∆ικαιοσύνης, και οι Μ. Έβερτ, ως Υπουργός Προεδρίας, Αντ. Σαµαράς, ως
Υπουργός Εξωτερικών, οι οποίοι στη συνέχεια παραιτήθηκαν. Σηµειωτέον ότι ο Κ.
Μητσοτάκης ανέλαβε διαδοχικά και για σύντοµο χρονικό διάστηµα την ευθύνη των
Υπουργείων Εµπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Οικονοµίας, Αιγαίου και Εξωτερικών, ενώ για ένα
διάστηµα έως τις αρχές Απριλίου 1992 συµµετείχε και ο Μίκης Θεοδωράκης ως Υπουργός
άνευ χαρτοφυλακίου.
Η κυβέρνηση βρέθηκε εξαρχής αντιµέτωπη µε δύο µείζονα κι εξίσου περίπλοκα
προβλήµατα, αφενός το ζήτηµα της µειώσεως του µεγέθους του δηµοσίου χρέους και του
όγκου του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας, κι αφετέρου την αντιµετώπιση της ανάφλεξης του
«Μακεδονικού» ζητήµατος µετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991.

Κ. Μητσοτάκης & Κ. Καραµανλής, 1993
Συνέπεια της συνδροµής των άλυτων αυτών προβληµάτων και του µικρού βαθµού συνοχής
και συντονισµού οργάνωσης και λειτουργίας της κυβερνήσεως, µε τις αλλεπάλληλες
αµφισβητήσεις, παραιτήσεις και αποχωρήσεις υπουργών και πολιτικών, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη διέκοψε πρόωρα τη θητεία της, ένα χρόνο νωρίτερα από την κανονική λήξη της,
και διεξήγαγε εκλογές, µετά την απώλεια της εµπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Βουλής. Η
πτώση της κυβερνήσεως, η οποία είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί µε την ίδρυση του
ξεχωριστού κόµµατος, Πολιτική Άνοιξη, του Ατν. Σαµαρά, συντελέστηκε στις αρχές
Σεπτεµβρίου 1993 µε την ανεξαρτητοποίηση και την επίσηµη προσχώρηση στο νέο κόµµα
δύο βουλευτών, του Στ. Στεφανόπουλου και Γ. Συµπιλίδη.
Η διεξαγωγή των εκλογών έγινε στις 10 Οκτωβρίου 1993, το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε το
46.88% των ψήφων και 170 έδρες, η Νέα ∆ηµοκρατία περιορίστηκε σε 40% των ψήφων και
88

Στην τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ο Ι. Αλευράς, υποψήφιος
του ΠΑΣΟΚ, συγκέντρωσε 128 ψήφους, ο Χρ. Σαρτζετάκης, µε την υποστήριξη του
Συνασπισµού, 21 ψήφους, ενώ οι βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας δήλωσαν απόντες.
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111 έδρες, η Πολιτική Άνοιξη έφτασε το 4.88% των ψήφων και τις 10 έδρες στη Βουλή, το
ΚΚΕ, που διασπάστηκε από τις υπόλοιπες δυνάµεις της Αριστεράς κατέλαβε την τέταρτη
θέση µε ποσοστό 4.54% των ψήφων και 9 έδρες, ενώ ο Συνασπισµός της Αριστεράς και της
Προόδου µόλις το 2.94% των ψήφων και δεν εκπροσωπήθηκε στη Βουλή.
Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου
Στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 1993 το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε πρώτο κόµµα και ο
Ανδρέας Παπανδρέου πέτυχε µια εντυπωσιακή επάνοδο στην πρωθυπουργία, αλλά και στην
κατάσταση της υγείας του.
Σηµαντικότερη πράξη της περιόδου αυτής ήταν ο τελευταίος ανασχηµατισµός, τον οποίο ο
Παπανδρέου πραγµατοποίησε στα µέσα Σεπτεµβρίου 1995, µετά την αποχώρηση του Κ.
Σηµίτη, και η κατάργηση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, που είχε ιδρυθεί και
λειτουργούσε από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, και η αντικατάστασή του από το
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, τη διεύθυνση του οποίου
ανέλαβε ο Α. Τσοχατζόπουλος.
Στη συνέχεια, ακολούθησε, στα τέλη Νοεµβρίου 1995, η ραγδαία επιδείνωση της
κατάστασης της υγείας του Παπανδρέου, η νοσηλεία του στο Ωνάσειο Νοσοκοµείο και η
αναπόφευκτη παραίτησή του στις 17 Ιανουαρίου 1996 από το αξίωµα του πρωθυπουργού
της χώρας, µετά από σχεδόν 2.5 χρόνια παραµονής του σε αυτό για τελευταία φορά.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σηµίτη
Τον Ανδρέα Παπανδρέου διαδέχθηκε στις στο αξίωµα του πρωθυπουργού ο Κ. Σηµίτης,
µετά την εκλογή του από την κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου διατήρησε,
ωστόσο, το αξίωµα του προέδρου του κόµµατος, εγκαινιάζοντας ένα καθεστώς προσωρινής
διαρχίας και διπολισµού στο χώρο του κυβερνώντος κόµµατος. Το µεταβατικό αυτό καθεστώς
κυβέρνησης διατηρήθηκε για ένα εξάµηνο, έως το θάνατο του Παπανδρέου, στις 22 προς 23
Ιουνίου 1996 και την εκλογή του Σηµίτη και ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο 4ο συνέδριο του
κόµµατος, που συγκλήθηκε αµέσως κατόπιν. Η συγκυρία του θανάτου του Παπανδρέου
ακριβώς µε τις παραµονές της συγκλήσεως του συνεδρίου, έφερε απότοµα το ΠΑΣΟΚ στη
νέα εποχή και, παρά την συγκινησιακή φόρτιση από την οριστική έλλειψη του ιδρυτή του
κόµµατος, διευκόλυνε την επιλογή του Σηµίτη.

Κυβέρνηση Σηµίτη 2000
Στις εκλογές της 22ης Σεπτεµβρίου 1996 ο Σηµίτης επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, κέρδισε την
πρώτη θέση και αυτοδύναµη πλειοψηφία, γεγονός που του επέτρεψε να διατηρήσει το αξίωµα
του πρωθυπουργού. Συγκεκριµένα, στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ κέρδισε το 41.49% των ψήφων
και 162 έδρες στη Βουλή, η Νέα ∆ηµοκρατία µε 38.1% των ψήφων ως αξιωµατική
αντιπολίτευση περιορίστηκε στις 108 έδρες, το ΚΚΕ µε ποσοστό 5.61% και 11 έδρες, ο
Συνασπισµός κέρδισε το ποσοστό του 5.12% των ψήφων και 10 έδρες, το
πρωτοεµφανιζόµενο κόµµα ∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα (∆ΗΚΚΙ) του πρώην υπουργού
του ΠΑΣΟΚ, ∆. Τσοβόλα, κέρδισε 4.43% των ψήφων και 9 έδρες, και τέλος η Πολιτική Άνοιξη
µε 2.94%, δεν κατάφερε να εκπροσωπηθεί στη Βουλή.
Το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Σηµίτη έδωσε προτεραιότητα στην κοινωνία των πολιτών και
στη µείωση των άκρων ορίων του Κράτους.
Στις βουλευτικές εκλογές της 9ης Απριλίου 2000, για άλλη µια συνεχόµενη φορά το ΠΑΣΟΚ
κέρδισε τις εκλογές µε ποσοστό ψήφων 43.79% και 158 έδρες, αξιωµατική αντιπολίτευση και
µε µικρή διαφορά από το πρώτο κόµµα κατείχε η Νέα ∆ηµοκρατία, µε 42.74% των ψήφων και
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125 έδρες στη Βουλή, ακολούθησε το ΚΚΕ, µε 5.52% και 11 έδρες και τέλος ο Συνασπισµός
µε ποσοστό 3.20% κι εξασφαλίζοντας 6 έδρες στο κοινοβούλιο.
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραµανλή
Στις 7 Μαρτίου 2004 διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές, στις οποίες από τα κόµµατα που
εισήλθαν στην Βουλή µετά την εξοµάλυνση, έλαβαν: Νέα ∆ηµοκρατία ποσοστό 45,360% και
165 έδρες, ενώ ψήφισαν το εν λόγω κόµµα 3.360.424 πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε
ποσοστό της τάξεως του 40,548% και 117 έδρες, ενώ το ψήφισαν 3.003.988 ψηφοφόροι.
Το ΚΚΕ έλαβε ποσοστό 5,896% και 12 έδρες, και το ψήφισαν 436.818. Ο Συνασπισµός έλαβε
ποσοστό 3,263% και έξι έδρες, ενώ τον ψήφισαν 241.714. Από τα κόµµατα που έµειναν εκτός
Κοινοβουλίου, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός (ΛΑΟΣ) έλαβε ποσοστό 2,193% που
αντιπροσωπεύει 162.492 ψηφοφόρους και το ∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα (∆ΗΚΚΙ) έλαβε
ποσοστό 1,794% (132.933 ψηφοφόροι).
Σηµαντικότερο έργο της κυβερνήσεως µέχρι στιγµής ήταν η επιτυχηµένη πραγµατοποίηση
και διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων τον Αύγουστο του 2004.

Κωνσταντίνος Καραµανλής, Αρχηγός Νέας ∆ηµοκρατίας και νυν πρωθυπουργός
Ελλάδος (2004)
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τον Οκτώβρη του 1935 µέχρι σήµερα έχουν σχηµατιστεί 52 κυβερνήσεις, η εναλλαγή
των οποίων αποδεικνύει την αδυναµία της εκτελεστικής εξουσίας να ανταποκριθεί στην
αποστολή της, που είναι η υπεύθυνη διεύθυνση των πολιτικών υποθέσεων και ο σχεδιασµός
της γενικής κρατικής πολιτικής. Η αδυναµία αυτή ίσως οφείλεται και στον αµφιλεγόµενο ρόλο
που έπαιξε ο θεσµός της βασιλείας στη χώρα µας και του οποίου η συνταγµατική και πολιτική
θέση γεννά σηµαντικά ερωτήµατα καθώς ιστορικά φαίνεται ότι ο βασιλιάς έδραττε κάθε
ευκαιρία, ώστε να υπερβαίνει τα συνταγµατικά πλαίσια αρµοδιοτήτων του. Επίσης, µέσα από
την ιστορική ανασκόπηση της πορείας των κυβερνήσεων προσδιορίζεται η µορφή και η
έννοια της σύγχρονης ελληνικής δηµοκρατίας, η οποία ταυτίζεται µε την αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας, που στηρίζεται στο δόγµα της πλειοψηφίας, και προϋποθέτει την ελευθερία της
κινήσεως των ιδεών και την οργάνωση των πολιτών σε οµάδες. Πιο συγκεκριµένα
συµπεράσµατα και εξειδικευµένη κριτική για τη θητεία της εκάστοτε κυβερνήσεως, θεωρώ ότι
δεν είναι ακόµα δυνατή να γίνει κι αν γινόταν δεν θα ήταν ορθή, γιατί θα αποτελούσε µάλλον
προσωπικές πεποιθήσεις και απόψεις, παρά ιστορικά εµπεριστατωµένες κρίσεις. Η αδυναµία
ενός φερέγγυου επιστηµονικού σχολιασµού οφείλεται κατά βάση στο µικρό χρονικό διάστηµα
µεταξύ των πολιτικών γεγονότων που καταγράφονται και της ηµεροµηνίας εγγραφής της
παρούσας εργασίας, άλλωστε η ιστορία καταγράφεται µέχρι σήµερα και τα ουσιαστικά
αποτελέσµατα αποφάσεων του παρελθόντος πιθανώς δεν έχουν ακόµα επέλθει.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Την ιστορία των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1940 µέχρι σήµερα µπορούµε να
χωρίσουµε σε τρεις περιόδους. Στην πρώτη περίοδο της Β’ Βασιλευόµενης ∆ηµοκρατίας, που
περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα 1935-1967, σηµαντικότερα γεγονότα ήταν η ιδιόµορφη,
λόγω του τρόπου επιβολής της µε ψήφο εµπιστοσύνης, δικτατορία του Ι. Μεταξά, η ξενική
κατοχή, ο εµφύλιος, η επαναφορά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και η διεξαγωγή των
πρώτων µεταπολεµικών εκλογών του 1946, η αναθεώρηση του Συντάγµατος το 1952 και η
έναρξη του προβλήµατος του Κυπριακού θέµατος, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι Σ.
Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου, Ν. Πλαστήρας, Π. Κανελλόπουλος, Κ. Τσαλδάρης, Θ. Σοφούλης,
Αλεξ. Παπάγος, Κ. Καραµανλής. Η δεύτερη περίοδος έχει ως αφετηρία την 21η Απριλίου
1967, ηµεροµηνία της επιβολής της δικτατορίας των συνταγµαταρχών, µε πρωτεργάτες τους
Γ. Παπαδόπουλο και Στ. Παττακό, και λήγει το 1974, έτος πτώσης της. Τέλος, η τρίτη
περίοδος, την οποία διανύουµε και σήµερα, είναι αυτή της Γ’ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, µε
εξέχουσες προσωπικότητες τους Κ. Καραµανλή, Γ. Ράλλη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κ.
Μητσοτάκη, Κ. Σηµίτη και τον νυν πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή και σηµαντικότερα
πολιτικά γεγονότα την συµµετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, την ΕΟΚ και ΕΚ, το «Μακεδονικό
ζήτηµα» και την αµφισβήτηση των χωρικών µας υδάτων από την Τουρκία, και φυσικά την
ανάληψη και διεκπεραίωση των Ολυµπιακών Αγώνων τον Αύγουστο του 2004.

SUMMARY
The history of Greek governments from 1940 up to today can be separated in three periods.
In the first period of B’ Reign of Democracy, that includes time interval 1935-1967, more
important makes were peculiar, because her way of imposition with vote of confidence,
dictatorship the I. Metaxas, the foreign possession, civilian, the reintroduction of democratic
regime and the conduct of firstpostwar elections 1946, the revision of Constitution in 1952 and
the beginning of problem of Cyprus subject, while leading role played the S. Venizelos, G.
Papandreou, N. Plastiras, P. Kanellopoylos, Mr Tsaldaris, C. Sofoylis, Alex. Papagos, Mr
Karamanlis. The second period has as starting line 21 April 1967, date of imposition of
dictatorship of colonels, with their ringleaders G. Papadopoylo kaj St. Pattako, and expire in
1974, her year of fall. Finally, the third period, that we cover and today, she is that of third of
Greek Democracy, with their distinguished personalities K. Karamanlis, G. Ralli, Andrea
Papandreoy, Mr Mitsotakis, Mr Simiti and nyn Prime Minister Konstantinos Karamanli and
moreimportant political makes the attendance of Greece in the NATO, the EEC and EC, the
"Macedonian question" and the contestation of our territorialwaters from Turkey, and naturally
the undertaking and transaction of Olympic Fights inAugust 2004.
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