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§  30.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ1 
 

237. Η περίοδος 1844-1864 
1. Η Κυβέρνηση Ανδρ. Μεταξά 

     Το πρωί της 3ης Σεπτεµβρίου 1843  ο Όθωνας έπαυσε τους υπουργούς της απόλυτης µοναρχίας και 
διόρισε νέα κυβέρνηση,  αφού υπέγραψε το διάταγµα για τη σύγκληση εθνοσυνέλευσης προκειµένου να 
καταρτιστεί το Σύνταγµα2.  Η πρώτη, µετά την επανάσταση    του 1843,  κυβέρνηση ήταν του Ανδρ. 
Μεταξά   αρχηγού του "ρωσικού κόµµατος".   Η κυβέρνηση, που είχε επαναστατικό-µεταβατικό 
χαρακτήρα, ήταν 7µελής µε εκπροσώπηση και από τα τρία κόµµατα σε ίση αναλογία. Επρόκειτο 
δηλαδή-κατά τη σύγχρονη ορολογία-για     κυβέρνηση οικουµενική.  Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση, 
που δεν προήλθε από τη θέληση του Όθωνα, αλλά διορίστηκε από το µονάρχη, αφού είχε επιβληθεί η 
επανάσταση, µετά από "πρόταση" του Συµβουλίου της Επικρατείας3. Στις 25 Οκτωβρίου 1843, µετά      
από πρόταση του υπουργικού συµβουλίου,  στην κυβέρνηση εισήλθαν και οι αρχηγοί των δυο άλλων 
κοµµάτων, ο Ι. Κωλέττης του γαλλικού και ο Αλ. Μαυροκορδάτος  του αγγλικού4.  Η κυβέρνηση είχε  
µεταβατικό χαρακτήρα και  συγκεκριµένη αποστολή, τη      σύγκληση εθνικής συνέλευσης για την 
κατάρτιση του Συντάγµατος.  Στις  7  Σεπτεµβρίου 1843,  προκηρύχτηκαν εκλογές,  που διεξήχθησαν 
την 1η  Νοεµβρίου του ίδιου χρόνου5.  Η οικουµενική κυβέρνηση του Ανδρ. Μεταξά  διατηρήθηκε 6  
µήνες,  µέχρι τα τέλη    Φεβρουαρίου 1844.              
   Ήδη,  πριν από την ανάδειξη της εθνοσυνέλευσης ο οικουµενικός χαρακτήρας της κυβέρνησης,  της 
εξασφάλιζε γενικότερη αποδοχή.  Η πρώτη αυτή ελληνική κυβέρνηση διέθετε εποµένως την 
εµπιστοσύνη της εθνοσυνέλευσης, που αναδείχτηκε από τις εκλογές του  1843.  Ιδιαίτερη όµως σηµασία 
για τις σχέσεις κυβέρνησης και νοµοθετικού (µε την ευρύτερη έννοια του όρου)  σώµατος,  που άρχισαν 
να διαµορφώνονται εκείνη την εποχή, έχει η παραίτηση του πρωθυπουργού Ανδ. Μεταξά (12 
Φεβρουαρίου 1844). Όπως ο διορισµός    του δεν οφειλόταν σε πρωτοβουλία του Όθωνα και η 
παραίτησή του δεν ήταν αποτέλεσµα διαφωνίας µε το βασιλιά.  Η παραίτηση του πρωθυπουργού  (και 
του υπουργού Μιχ.  Σχινά)  αποτέλεσµα και της γενικότερης  πολιτικής του αποδυνάµωσης  
υποβλήθηκε µετά από    διαφωνία µε την εθνοσυνέλευση,  σχετικά µε την ισοβιότητα    των µελών της 
γερουσίας(6).  Η παραίτηση αυτή εµφανίζει έντονα κοινοβουλευτικά ίχνη.  Για πρώτη φορά στην 
ελληνική συνταγµατική ιστορία,  κυβέρνηση αποµακρύνεται,  επειδή δεν διαθέτει την     εµπιστοσύνη του 
αντιπροσωπευτικού σώµατος,  µολονότι το Σύνταγµα, το οποίο άλλωστε κατά την παραίτηση του 
Μεταξά δεν είχε τεθεί ακόµη σε ισχύ, να ορίζει τίποτε σχετικό. Είναι η πρώτη εφαρµογή του κανόνα, ότι 

                                                
1 Ως κριτήριο της αρίθµησης των ελληνικών κυβερνήσεων λαµβάνεται το πρόσωπο του πρωθυπουργού, 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για νέα κυβέρνηση που παραιτήθηκε και διορίστηκε ξανά. ∆εν 
λαµβάνονται   επίσης υπόψη ανασχηµατισµοί, σε επίπεδο υπουργών. 
2   Βλ. Α σ π ρ έ α, τόµ.Α',σ.163. 
3 Παράλληλα µε την πολιορκία των ανακτόρων από το στρατό  και το λαό, συνήλθε το συµβούλιο της 
επικρατείας σε έκτακτη συνεδρίαση. Με την πρώτη πράξη του, της 3ης Σεπτεµβρίου 1843, το συµβούλιο 
ευχαρίστησε όλους όσους έλαβαν µέρος στην επανάσταση     και διαµόρφωσε τον όρκο τον οποίο 
έπρεπε να δώσει ο στρατός,  όρκο πίστης προς το συνταγµατικό θρόνο,  την επανάσταση και τα µέτρα, 
που θα ψηφίσει η εθνοσυνέλευση, που  επρόκειτο να συγκληθεί. Με άλλη πράξη του της ίδιας 
ηµεροµηνίας, το συµβούλιο της     επικρατείας,  πρότεινε µεταξύ άλλων στον Οθωνα τα εξής:  "Η 
Υµετέρα Μεγαλειότης  ήθελε ευδοκήσει να  εγκαταστήση άνευ ουδεµίας αναβολής  νέον Υπουργείον.  
Ως καταλληλότερα µέλη αυτού,  καθ'ο απολαµβάνοντα   της γενικής υπολήψεως και  εµπιστοσύνης, το    
Συµβούλιον της Επικρατείας συνιστά εις την έγκρισιν  της Υ.Μ.  τους Κυρίους  Ανδρέαν Μεταξάν ως  
πρόεδρον του Υπουργείου και επί των Εξωτερικών,  Ανδρέαν  Λόντον  επί των Στρατιωτικών,  
Κ.Κανάρην επί των  Ναυτικών,  Ρήγα Παλαµήδην επί των Εσωτερικών,    ∆.Μανσόλαν επί των 
Οικονοµικών, Λέοντα Μελά επί της ∆ικαιοσύνης και Μ.Σχινάν επί των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως", βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό, Ελληνικόν Συνταγµατικόν  ∆ίκαιον, σ.425,426 στη σηµ.Βλ.επίσης  
Α σ π ρ έ α, τόµ.Α'σ.165. 
4 Στις 23  Οκτωβρίου 1843  το υπουργικό συµβούλιο υπέβαλε    αναφορά στον Οθωνα, µε την οποία 
ζητούσε το διορισµό ως υπουργών των συµβούλων της επικρατείας-και πολιτικών αρχηγών, Αλ. 
Μαυροκορδάτου και Ι.Κωλέττη, βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό, όπ.παρ.,σ.428  στη σηµ.- 
5 Για την εξέλιξη της εκλογικής νοµοθεσίας µέχρι τις εκλογές της 1.11.1843, βλ. V o l o u d a k i s, 
Recherche sur le suffrage politique en Grece,σ..55 ep., 61. Η συνέλευση που προήλθε από τις εκλογές 
συνήλθε στην Αθήνα και στις 8 Νοεµβρίου ο Οθωνας κήρυξε     την έναρξη  των εργασιών  της.  Την 
εποµένη εκλέχτηκε πρόεδρος  ο Πανούτσος Νοταράς και αντιπρόεδροι  οι:  Μαυροκορδάτος,  Κωλέττης,  
Μεταξάς και Λόντος.  Στις συνεδριάσεις  δηµιουργήθηκαν  πολλές αντιθέσεις,    καθόσον η συνέλευση 
δέχτηκε  µόνο τους     αντιπροσώπους των Θεσσαλών,  Μακεδόνων,  Ηπειρωτών και Κρητών.  Οι 
υπόλοιποι παρακολουθούσαν τις εργασίες της ως ακροατές,  βλ. Ασπρέα, τοµ.Α',σ.167. Στη συνεδρίαση 
της 26ης Νοεµβρίου η συνέλευση  συγκρότησε 21µελή επιτροπή, η οποία στις 3 Ιανουαρίου    1844 
υπέβαλε στη συνέλευση το σχέδιο του πρώτου Συντάγµατος της Ελλάδας για συζήτηση.  Bλ. αναλ. 
Ασπρέα, όπ.παρ., Α' σ.170  επ., όπου και αναφορές, στη συζήτηση συγκεκριµένων άρθρων. 
 
6   .Βλ. ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο ,   ΙΕΕ,τόµ.ΙΓ', σ.106. Επίσης βλ. αναλυτικά Φ ω τ ι ά δ  η, Οθωνας, η 
Μοναρχία, σ.608 επ. 



η κυβέρνηση  για να διατηρηθεί στη βουλή,     πρέπει να έχει την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου, αλλιώς 
αποµακρύνεται 
.   

2. Η Κυβέρνηση Κ. Κανάρη    
   Αµέσως µετά την παραίτηση του Ανδρ. Μεταξά και µέχρι το σχηµατισµό της δεύτερη ελληνικής 
κυβέρνησης,  πρόεδρος του υπουργικού συµβουλίου ανέλαβε ο υπουργός ναυτικών,  Κ. Κανάρης(7). 
     Η κυβέρνηση µε τη µορφή αυτή διατηρήθηκε από τις  12 Φεβρουαρίου    µέχρι την 30η Μαρτίου.  
Επρόκειτο για κυβέρνηση επίσης µεταβατικού   χαρακτήρα,  προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες 
της εθνοσυνέλευσης,  που δεν είχαν περατωθεί κατά την παραίτηση  του Ανδ. Μεταξά.  Στη θητεία της 
κυβέρνησης  Κανάρη ψηφίστηκε και     τέθηκε σε ισχύ το πρώτο (µετά τα επαναστατικά) ελληνικό 
Σύνταγµα(8) (9) ψηφίστηκε επίσης από την εθνοσυνέλευση ο εξαιρετικά προοδευτικός για την εποχή του 
εκλογικός νόµος της 18ης Μαρτίου 1844(10). 
      

3. Η Κυβέρνηση Αλ. Μαυροκορδάτου 
    Μετά την ψήφιση του Συντάγµατος δηµιουργήθηκε η ανάγκη σχηµατισµού νέας κυβέρνησης,  
προκειµένου να διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές(11).  Κυβέρνηση επρόκειτο να σχηµατίσουν οι Αλ. 
Μαυροκορδάτος και Ι. Κωλέττης, ο οποίος τελικά διαφώνησε(12). Στις 30   Μαρτίου 1844  κυβέρνηση 
σχηµάτισε ο Αλ. Μαυροκορδάτος13.  Και η κυβέρνηση αυτή είχε µεταβατικό-υπηρεσιακό χαρακτήρα και 
βασική αποστολή τη διεξαγωγή εκλογών για  την ανάδειξη της  βουλής.  Αµέσως µε την ανάληψη των  
καθηκόντων του Αλ. Μαυροκορδάτου,   δηµοσιεύτηκε διάταγµα για την προκήρυξη εκλογών, που 
διεξήχθησαν από το Μάιο µέχρι τις αρχές Αυγούστου 1844. Προεκλογικά συµµάχησαν το ρωσικό και το 
γαλλικό κόµµα, που αναδείχτηκε πρώτο κόµµα στις εκλογές που ακολούθησαν. Ο Κ4.Μαυροκορδάτος 
βλέποντας   την ήττα του, παραιτήθηκε λίγο πριν από την λήξη των εκλογών στις 4 Αυγούστου 1844 
µετά από 5 µήνες και 5 ηµέρες από το διορισµό του14. Ήταν ο µόνος πρωθυπουργός στο διάστηµα 
1843-1862 που διεξήγαγε εκλογές  και τις έχασε15.      
     Και η τρίτη κυβέρνηση εµφανίζει, όπως  και πρώτη,  έντονα  "κοινοβουλευτικά  ίχνη".  Η κυβέρνηση 
ηττάται εκλογικά  και παραιτείται, ήδη πριν  την ολοκλήρωση  της διαδικασίας έκδοσης των 
αποτελεσµάτων,  διότι γνωρίζει  ότι δεν  διαθέτει  την  πλειοψηφία στο     κοινοβούλιο.  Η παραίτηση 
Μαυροκορδάτου οφείλεται  στη σχέση πλειοψηφίας βουλής  και κυβέρνησης,  που διαµορφώθηκε µετά  
τις εκλογές.  Είναι παραίτηση κοινοβουλευτικού χαρακτήρα.  Η ύπαρξη πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο 
επιβάλλεται  ως  βασικός κανόνας   λειτουργίας του πολιτεύµατος16. 
                                                
7   Βλ. Π ρ ο β α τ ά, σ.242.       
8   Στις 19  Φεβρουαρίου 1844  ψηφίστηκε στο σύνολό του το Σύνταγµα και υποβλήθηκε στον Οθωνα, ο 
οποίος, στις 4 Μαρτίου ανακοίνωσε στην εθνοσυνέλευση ότι το δέχεται, αφού προηγουµένως η 
συνέλευση είχε κάνει δεκτές ορισµένες τροποποιήσεις του. Στις 18   Μαρτίου ο Οθωνας έδωσε τον όρκο 
στην εθνοσυνέλευση. Βλ.αναλ. Μ ά ν ε σ η, Παραδόσεις, σ.189 επ.,  Α σ π ρ έ α ,  τόµ. Α',σ.174 και  ∆ ι 
α µ α ν τ ο ύ ρ ο, Ιστορία του Ελληνικού  Εθνους, τόµ. ΙΓ',σ.112. Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείτο από 
106 άρθρα ενταγµένα σε 10 κεφάλαια. 
9   Επί πρωθυπουργίας Κ.Κανάρη ψηφίστηκε και το Σύνταγµα του 1864. 
10Για τον εκλογικό νόµο της 18  Μαρτίου 1844  βλ.  V o l o u d a k i s,  Recherche sur le suffrage 
politique en Grece,σ..62. Αραβαντινό, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, σ.436. Κατά το άρθρο 5 του 
εκλογικού νόµου:"το δικαίωµα του ψηφοφορείν ανήκει εις όλους     τους εντός του Βασιλείου 
γεννηθέντας Ελληνας ή τους αποκτήσαντα το δικαίωµα του πολίτου κατά τους καθεστώτας νόµους,  
συµπληρώσαντα το 25ον έτος της ηλικίας των, έχοντας προσέτι ιδιοκτησίαν  τινά εντός της επαρχίας, 
όπου έχουσι την πολιτικήν διαµονήν των ή εξασκούντας εν  αυτή  οιονδήποτε  επάγγελµα ή 
ανεξάρτητον επιτήδευµα".  Οπως  παρατηρεί ο Ν.Ν.Σ α ρ ί π ο λ ο ς,  Συνταγµατικόν ∆ίκαιον,σ.33:"αι  
διατάξεις αύται ουδένα  σχεδόν  απέκλεισαν  του δικαιώµατος της ψήφου".  Βλ.  επίσης Π α π π α δ ο ύ 
κ α , Ιππόδαµος,     κ.λπ.,σ.290. 
11 Βλ. Α σ π ρ έ α , τόµ.Α',σ.187,επίσης  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ  ο,Ι.Ε.Ε.,τόµ.    ΙΓ',σ.112. 
12        Για τους λόγους διαφωνίας του Κωλέττη, βλ.  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο ,     όπ.παρ., τόµ.ΙΓ'σ.114-
115,και Α σ π ρ έ α , τόµ.Α',σ.188. 
13   Ο Αλ.Μαυροκορδάτος ανέλαβε πρωθυπουργός και υπουργός οικονοµικών και ναυτικών.  Ο 
Σπ.Τρικούπης υπουργός εξωτερικών και εκκλησιαστικών.  Ο Ανδρ. Λόντος υπουργό εσωτερικών. Ο 
Παν. Ρόδιος υπουργός στρατιωτικών και ο Αχ.Λόντος υπουργό δικαιοσύνης,    βλ. ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο ,  
όπ.παρ., τόµ. ΙΓ',σ.115,  Π ρ ο β α τ ά, σ.242-245. 
14   Η κυβέρνηση Μαυροκορδάτου αντιµετώπισε πολλές ένοπλες εξεγέρσεις, που άρχισαν από την 
Ακαρνανία (τέλος Απριλίου) και επεκτάθηκαν σε πολλά άλλα µέρη στους επόµενους δυο µήνες. Επίσης 
σε πολλά θέµατα ο Οθωνας τασσόταν υπέρ της αντιπολίτευσης και η   στάση του αυτή ερµηνευόταν ως 
έλλειψη εµπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Βλ.  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο  , όπ.παρ.,σ.116-117, και Α σ π ρ 
έ α, τόµ,Α',σ.190 επ.,E c o n o m o p o u l o u , όπ.παρ.,σ.84 επ. 
15    Ο Μαυροκορδάτος απέτυχε στις εκλογές του 1844,  παρά τη νόθευση των εκλογικών   
αποτελεσµάτων και τη χρησιµοποίηση βίας,  κυρίως διότι η αγγλική πρεσβεία δεν τον υποστήριξε 
επαρκώς,  ενώ παράλληλα το "ρωσσικό"  κόµµα είχε µεγάλη  απήχηση στους     ορθόδοξους πιστούς 
και το "γαλλικό" στηρίχτηκε στην υποστήριξη των  στρατιωτικών, βλ. ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο ,  
όπ.παρ.,σ.117. 
16       Για την παραίτηση Μαυροκορδάτου, βλ. E c o n o m o p o u l o u  ,   Parties and Politics,σ..94 επ.. 



   
4. Η Κυβέρνηση Ι. Κωλέττη 

     Στις 6 Αυγούστου 1844 κυβέρνηση σχηµάτισε ο "νικητής των εκλογών" Ι. Κ ω λ έ τ τ η ς. Υπήρξε, 
µακρόβια κυβέρνηση, η οποία ανασχηµατιζόµενη17 διατηρήθηκε τρία χρόνια, µέχρι το θάνατο του 
πρωθυπουργού, τον Αύγουστο του 1847. Πρωταρχικό µέληµα του Κωλέττη   ήταν η δηµιουργία 
πλειοψηφίας στη νέα βουλή,  την οποία κατόρθωσε,  όχι µόνο µε διάφορες παρεµβάσεις και νοθείες 
κατά τις εκλογές, αλλά και µε την ακύρωση της εκλογής πολλών πληρεξουσίων προσκείµενων στο 
Μαυροκορδάτο18. Η βουλή συνήλθε σε σώµα τον   Ιανουάριο του 1845 και εξέλεξε πρώτο πρόεδρο τον 
Κανέλλο ∆εληγιάννη19. Στην κυβέρνηση συµµετείχε-µε λιγότερα υπουργεία-το "ρωσικό" κόµµα. Ήταν 
εποµένως η πρώτη κυβέρνηση Κωλέττη, κυβέρνηση συνεργασίας20. 
  Τον Ιούλιο του 1845,  ο Μεταξάς παραιτείται και διαλύεται ο "γαλλορωσικός συνασπισµός".  Το 
"ρωσικό"  κόµµα προσεγγίζει το "αγγλικό"  και προσχωρεί στην αντιπολίτευση21.  Τέλη Μαρτίου 1847  η 
κυβέρνηση Κωλέττη δεν διέθετε την  πλειοψηφία στο    κοινοβούλιο.  Το "γεγονός" αυτό, δεν 
ανησυχούσε ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά ότι, "αν η βουλή έχασε την 
εµπιστοσύνη της προς εµένα, διατηρώ εγώ την εµπιστοσύνη µου προς τη βουλή"22. Παρά το ότι ο 
Κωλέττης κάθε άλλο παρά    ενίσχυσε,  µε την όλη πολιτεία του,  τη λειτουργία του κοινοβουλίου και των 
θεσµών-που τότε είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται-ιδιαίτερα φρόντιζε να εξασφαλίζει την πλειοψηφία 
και της βουλής και της γερουσίας.  Όταν δεν µπορούσε να το κατορθώσει, απείχε   από πολλές 
συνεδριάσεις και δηµιουργούσε τεχνητή έλλειψη απαρτίας µε την απουσία πληρεξουσίων προσκείµενων 
στην κυβέρνηση23. 
  Κατά την τρίτη σύνοδο (13.11.1846-8.4.1847)  της πρώτης περιόδου, η κυβέρνηση Κωλέττη 
µειοψήφησε δύο φορές. Τελικά δεν παραιτήθηκε, διαλύθηκε όµως η βουλή και διεξήχθησαν οι εκλογές 
τον Ιούνιο 184724. Επειδή ακριβώς δεν διέθετε την πλειοψηφία,    ο Κωλέττης ζήτησε από τον Όθωνα 
και επέτυχε τη διάλυση της βουλής.  Έτσι εγκαινιάζεται µια πρακτική,  ήδη πριν την καθιέρωση του 
κοινοβουλευτικού συστήµατος,  που έµελλε να  απασχολήσει την Ελλάδα  για µεγάλο  χρονικό 
διάστηµα.  Η διάλυση της βουλής     χρησιµοποιείται υπέρ και χάριν της κυβέρνησης µειοψηφίας 

                                                
17      Η  κυβέρνηση ανασχηµατίστηκε συνολικά 6 φορές, βλ. Π ρ ο β α τ ά , σ.245-246, Μ α ρ κ ε ζ ί ν  η, 
Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α',σ.214. 
18 Για τις συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών του 1844,βλ.  ∆ ι α µ α ν τ ο  ύ ρ ο,  όπ.παρ.,  σ.117-119 
και Α σ π ρ έ α , όπ.παρ.,σ.196, ο   οποίος γράφει:" Πάσα αρχή κικαίου επεριφρονήθη προ του 
κµµατικού συµφέροντος και πάσα αντίληψις δικαιοσύνης εσβέσθη προ του     κοµµατικού µίσους.  Ο 
Ανδρ. Λόντος,ο Ζαϊµης, Ο Σισίνης, ως και αυτός ο Μαυροκορδάτος εξώσθησαν της Βουλής και 
µετ'αυτών όλοι οι επίλεκτοι του κόµµατος, όσοι είχον κατιρθώσει να επιτύχουν, παρά την έκτασιν των 
κυβερνητικών επεµβάσεων. Μόνον δε δια της     επεµβάσεως του Μεταξά επεκυρώθη    µία των 
εκλογών του Μαυροκορδάτου,  όστις επέτυχεν εις 4  περιφερείας.  Πεντήκοντα τρεις επέτυχον εν 
συνόλω του κόµµατος του Μαυροκορδάτου και ο Κωλέττης παντοδύναµος,  απέβαλε της Βουλής τους  
τεσσαράκοντα και ένα,    συγκατετεθείς να περιορίσει τον αριθµόν των αντπολιτευοµένων,  εις δώδεκα 
και τούτους άνευ των αρχηγών των και άνευ επιλέκτων".  Βλ.  όπ.παρ.,σ.197. Συγκεκριµένα, οι 
πρισκείµενοι στον Κωλέττη βουλευτές από 15 που ήταν, αµέσως µετά τις εκλογές ανήλθον    εις 80. 
Βλ.Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α',σ.206,212. 
19  Βλ.  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ  ρ ο , όπ.παρ.,σ.119. 
20  Συµµαχική (Κωλέττη-Μεταξά),  χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και ο Ασπρέας, όπ.παρ.,Α',σ.192-193. Ο 
Κωλέττης ανέλαβε προσωρνά και τα υπουργεία εξωτερικών, εσωτερικών και εκκλησιαστικών. Ο 
Μεταξάς ανέλαβε τα υπουργεία  οικονοµικών   και ναυτικών. Στην   κυβέρνηση µετείχαν επίσης ο Κίτσος 
Τζαβέλας, υπουργός στρατιωτικών και ο Ζαφείριος Βάλβης δικαιοσύνης, βλ. αναλ. E c o n o m o p o u l 
o u, όπ.παρ.,σ.107 επ. 
21   Για τους  λόγους  της παραίτησης  του Α.Μεταξά  και συγκεκριµένα  για την επιµονή του Κωλέττη να  
αλλάξει τη  σύνθεση της γερουσίας υπέρ  του,  βλ.  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο,  όπ.παρ.,σ.118  και 122.  Βλ.  
και  Α σ π ρ έ α ,  Α',σ.  200  και  204.  Ηδη στην α'σύνοδο     (26.9.1844/31.10.1845)  της α' βουλευτικής 
περιόδου-  αλλά και αργότερα-  η κυβέρνηση Κωλέττη συγκρούστηκε µε τη γερουσία,  διότι αρνήθηκε να 
εµφανιστεί, προφασιζόµενη διάφορους λόγους, παρά το ότι επανειληµµένα προσκλήθηκε, σύµφωνα µε 
το άρθρο 50 του  Συντάγµατος.  Βλ.  Α ρ α β α ν τ ι ν ό ,  Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµ. Α' σ. 
171 επ. στη σηµ.150, επίσης Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λο, Κοινοβουλευτισµός κ.λπ,σ.50,όπου και κριτική της 
απόφασης  της γερουσίας. Τελικά, ο  Οθωνας διόρισε νέους γερουσιαστές   προκειµένου να   
αποκαταστήσει την ισορροπία κυβέρνησης και γερουσίας. Βλ. επίσης Αραβαντινό. όπ.παρ., σ.171 και 
173 για την αµέσως επόµενη και τις µετέπειτα διαφωνίες γερουσίας-Κωλέττη. 
22 Βλ.Σπ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν  η,   Πολιτική Ιστορία κ.λπ., τόµ.Α',σ.213. 
23  Στην  αποδυνάµωση της κυβέρνησης  Κωλέττη συντέλεσε το  διπλωµατικό επεισόδιο Μουσούρου,  
τούρκου πρεσβευτή ελληνικής   καταγωγής,  η θεσιθηρία της κυβέρνησης,η βία  και νοθεία κατά τις 
δηµοτικές εκλογές που διεξήχθηκαν  στις  αρχές  του 1847. Η     αποδυνάµωση αυτή είχε σαν 
αποτέλεσµα την απώλεια της πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο. Πρβλ. ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο , όπ.παρ.,σ.130. 
24  Βλ.   Α ρ α β α ν τ ι ν ό, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον,τόµ.Α',σ.171    στη σηµ.150,  Κ υ ρ ι α κ ό π 
ο υ λ ο,  Κοινοβουλευτισµός,  κ.λπ.,σ.60,βλ. επίσης, ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ  ο, όπ.παρ.,σ.130,  Α σ π ρ έ α, 
Α',σ.206, ο οποίος και αναφέρει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της βουλής της 14.4.1847,η 
κυβέρνηση Κωλέττη εξασφάλισε την πλειοψηφία µιας  µόνο ψήφου. 



(χαριστική διάλυση).  Από τα επίσηµα αποτελέσµατα,  νικητής αναδεικνύεται και πάλι ο Κωλέττης(25).  Η 
νίκη αυτή ενδυναµώνει  την προς τον  ίδιο εµπιστοσύνη του  Όθωνα,  αλλά και της Γαλλίας. Ο     
Κωλέττης "διαθέτοντας την δεδηλωµένη" παρέµεινε στην εξουσία µέχρι το θάνατό του (31 Αυγούστου 
1847) δυο µήνες µετά τις εκλογές26. 
 

5. Η Κυβέρνηση Κ. Τζαβέλα 
  Στις 5  Σεπτεµβρίου 1847, µετά το θάνατο του Κωλέττη, κυβέρνηση σχηµάτισε η υπασπιστής του 
Όθωνα και υπουργός στρατιωτικών της κυβέρνησης Κωλέττη, Κ. Τζαβέλας. Ο νέος πρωθυπουργός 
ανήκε στο "γαλλικό" κόµµα27, το οποίο και παρέµεινε στην εξουσία,    διαθέτοντας την πλειοψηφία στο 
κοινοβούλιο28.  Μετά το θάνατο του Κωλέττη ενισχύεται ακόµη περισσότερο η ανάµιξη του Όθωνα στη 
διακυβέρνηση29.  Προσπάθεια προσέγγισης "ρωσικού"  και "γαλλικού" κόµµατος απέτυχε. Ο Τζαβέλας 
είχε τα ερείσµατα που    διέθετε ο προηγούµενος πρωθυπουργός30. Η κυβέρνηση Τζαβέλα 
παραιτήθηκε- όχι από διαφωνία µε τον Όθωνα, του οποίου είχε αµέριστη την εµπιστοσύνη- αλλά διότι 
δεν διέθετε τα απαιτούµενα ερείσµατα31.  
 

6. Η εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη 
  Μετά την αποµάκρυνση του Κ. Τζαβέλα,  µεσολάβησαν συνεννοήσεις Μαυροκορδάτου-Όθωνα,  
προκειµένου ο πρώτος να σχηµατίσει κυβέρνηση.  Συγκεκριµένα,  µετά από πίεση του άγγλου 
πρεσβευτή Λάυονς, ο Όθωνας στράφηκε προς το "αγγλικό"  κόµµα και κάλεσε τον    Σπ. Τρικούπη,  
υπαρχηγό του κόµµατος. Επειδή η πλειοψηφία του κοινοβουλίου ανήκε στο "γαλλικό" κόµµα, ο 
Μαυροκορδάτος δέχτηκα, µόνο µε τον όρο της διάλυσης  της βουλής και της προκήρυξης εκλογών32. Ο 
Όθωνας αρνήθηκε την πρόταση αυτή και πρότεινε το    σχηµατισµό κυβέρνησης στο Σπ. Τρικούπη.  Η 
άρνηση του τελευταίου οδήγησε τελικά,  στις 8  Μαρτίου 1848,  στο διορισµό κυβέρνησης Γ. 
Κουντουριώτη33.  Ο νέος εξωκοινοβουλευτικός34 πρωθυπουργός ανήκε επίσης στο "γαλλικό"  κόµµα35. 
Στην κυβέρνηση     συµµετείχαν υπουργοί από το "γαλλικό" και "ρωσικό" κόµµα36. Επρόκειτο δηλαδή για 

                                                
25  Από τις εκλογές ο Κωλέττης εξασφάλισε τα 5/6 του κοινοβουλίου. Βλ.Α σ π ρ έ α ,  τόµ.Α', σ. 209. Για 
τις αυθαιρεσίες που    έγιναν στις εκλογές, βλ. αναλ. Π ε τ ρ ί δ η, Πολιτικές ∆υνάµεις, κ.λπ, σ.25. 
26 Ο θάνατος του Κωλέττη εσήµανε,  µε ελάχιστες εξαιρέσεις και το τέλος των προερχόµενων από τη 
"φυσική πολιτική ηγεσία"  κυβερνήσεων.  Οι περισσότερες κυβερνήσεις που σχηµατίζονται µέχρι την 
εκθρόνιση του Οθωνα  ανήκουν σε βασιλικές κατασκευές.  Όπως παρατηρεί ο K a l t s a s,  Introduction,  
κλπ.,σ..112:  " But even the pretense of constitutional and parliamentary government was abandoned 
after the death of Kolletes and the appointment of such independent leaders as Mavrokordatos, 
S.Trikoupis, and   A.Metaxas to safely distant legations". 
27   Κατά τον  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ  ο, όπ.παρ., σ.132, µε το "γαλλικό" κόµµα στην κυβέρνηση η Ελλάδα 
εξασφάλισε την υποστήριξη, όχι  µόνο της Γαλλίας, αλλά και της Αυστρίας, Πρωσσίας και Βαυαρίας. 
Υπήρχε µάλιστα ανησυχία και γι'αυτή την τύχη του ίδιου του Οθωνα     "που την παραµονή του στον 
Θρόνο συνέδεαν µε την παντοδυναµία του γαλλόφιλου πρωθυπουργού του".  Οταν πέθανε ο Κωλέττης,  
ο διπλωµατικός αντιπρόσωπος  της Αυστρίας  στην Ελλάδα Πρόκες  Ωστεν,  είπε χαρακτηριστικά:  "το 
παν ετελείωσε. Τίποτε δεν είναι    δυνατόν να γίνει. Ο Βασιλεύς δεν  έχει παρά να υποκύψει ή να φύγει". 
28  Βλ. Α σ π ρ έ α , τόµ.Α',σ.210.-  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ ρ ο , όπ.παρ.,σ.132. 
29  Βλ. αναλ. Α σ π ρ έ α , τόµ.Α',σ.212 επ.- 
30  Βλ. Π ρ ο β α τ ά , σ.254.-  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ  ρ ο, όπ.παρ.,σ.131. 
31      Μετά την ανατροπή του Λουδοβίκου Φιλίππου (12.2.1848) και την ανακήρυξη της Β'Γαλλικής 
∆ηµοκρατίας ενισχύθηκε το "αγγλικό" κόµµα και ο Λάϋονς υπεδείκνυε στον Οθωνα την ανάγκη αλλαγής 
της κυβέρνησης, οπότε η "κυβέρνησις ηναγκάσθη    καθ'υπόδειξιν   αυτού του βασιλέως να υποβάλλη 
την παραίτησίν της (6 Μαρτίου)". Βλ. Α σ π ρ έ α , όπ.παρ., τόµ.Α',σ.212,213, και ∆ ι α µ α ν τ ο  ύ ρ ο, 
Ι.Ε.Ε, τόµ.ΙΓ' ,σ.134.  Μετά  την αποµάκρυνση του πρεσβευτή της Γαλλίας Πισκατόρυ, ο διάδοχός του 
Θουβενέλ έκανε προσπάθειες προσέγγισης   των δυο κοµµάτων,που απέβησαν άκαρπες.  Ο Τζαβέλας 
έχανε συνεχώς έδαφος και τελικά οδηγήθηκε σε παραίτηση.  Βλ.Ι.Ε.Ε.,όπ.παρ.,σ.134. Ο Τζαβέλας ως 
πρωθυπουργός επέδειξε αδυναµία να εξασφαλίσει και την ενότητα της κυβέρνησής του. Χαρακτηριστική 
ήταν η περίπτωση του υπουργού οικονοµικών Κορφιωτάκη, ο οποίος µαταίωσε µέτρα  της κυβέρνησης, 
αντιπολιτευόµενος τον πρωθυπουργό, βλ. Αραβαντινό, τόµ.Α',σ.175 στη σηµ.   
32 Πρβλ. Α σ π ρ έ α, τόµ.Α',σ.213, όπως επίσης αναφέρει και ο Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α ς , σ.134, ο 
Μαυροκορδάτος, στον οποίο προσφέρθηκε η πρωθυπουργία µετά την άρνηση Τρικούπη, έθεσε όρους 
τους οποίους δεν δέχτηκε ο Οθωνας. Ο κυριότερος από τους όρους αυτούς ήταν η   µη ανάµιξη του 
βασιλιά στο κυβερνητικό έργο.  
33  Βλ.  Π ρ ο β α τ ά ,σ.254.-  ∆ ι α µ α ν τ ο ύ  ρ ο, όπ.παρ., σ.131-132.-  Σ φ υ ρ ό ε ρ α, Ι.Ε.Ε.,σ.137.   
34  Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν  η, Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α',σ.223. 
35  Βλ. ∆ α φ ν ή , Πολιτικά Κόµµατα,σ.54. 
36  Βλ. Α σ π ρ έ α  , σ.213. 



κυβέρνηση Κουντουριώτη ανασχηµατίστηκε ευρύτατα στις 25 Ιουνίου 184837 και εξαναγκάστηκε σε 
παραίτηση στις 12 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου38. 
 

7. Η Κυβέρνηση  Κ. Κανάρη 
   Στις 27  Οκτωβρίου 1848  σχηµατίζεται  κυβέρνηση συνασπισµού µε  πρωθυπουργό τον Κ. Κανάρη,  
αποτελούµενη από ρωσόφιλους και γαλλόφιλους υπουργούς39.  Στην 14µηνη  θητεία  της  
ανασχηµατίστηκε  επανειληµµένα,  µετά  από  αλλεπάλληλες παραιτήσεις   υπουργών40.  Η κυβέρνηση 
συνασπισµού του Κ. Κανάρη,  εξασφάλιζε ευρύτερη "κοινοβουλευτική αποδοχή"  και ήταν σε θέση να 
συνεργαστεί µε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.  Στη βουλή εξακολουθούσαν από τις τελευταίες 
εκλογές, να κυριαρχούν οι γαλλόφιλοι κωλεττικοί. 
 

8. Η αυλική Κυβέρνηση Κριεζή 
    Στα τέλη του 1849  (14.12),  πρωθυπουργός διορίζεται ο αυλικός Αντ.  Κριεζής και σχηµατίζεται κατά 
κυριολεξία "αυλική κυβέρνηση"  της οποίας τα υπουργεία διανεµήθηκαν κυρίως µεταξύ των 
γερουσιαστών.  ∆ιαθέτοντας την αµέριστη εµπιστοσύνη του Όθωνα,   διατηρήθηκε περισσότερο από 
όλες  τις προηγούµενες  κυβερνήσεις (4  χρόνια  και 5  µήνες).  Στις  κυβερνήσεις Κριεζή  και στις  
εκλογές που ακολούθησαν δεν µετείχαν  οι  γνωστοί πολιτικοί της περιόδου  εκείνης,  από τους οποίους 
φρόντισε ο  Όθωνας να   απαλλαγεί41.  Στο διάστηµα της θητείας της η κυβέρνηση διεξήγαγε δυο φορές 
εκλογές42.  Και στις δυο οι "κυβερνητικοί" του Κριεζή απέσπασαν την πλειοψηφία και διετηρείτο έτσι η 
ισορροπία βουλής-κυβέρνησης43. Κατά τη διάρκεια της θητείας της η   κυβέρνηση ανασχηµατίστηκε δυο 
φορές. Την πρώτη πριν από τις εκλογές του 1850 και τη δεύτερη στις 17.12.1852, µετά από παρέµβαση 
του πρεσβευτή της Γαλλίας Roin44. Κατά την περίοδο αυτή ο Όθωνας προήδρευε πολλές φορές στο 
υπουργικό συµβούλιο45. 
 

9. Η τελευταία Κυβέρνηση Αλ. Μαυροκορδάτου 
   Στις 16  Μαΐου 1854, σχηµατίστηκε η τελευταία κυβέρνηση του Αλ. Μαυροκορδάτου, γνωστή ως 
"υπουργείο κατοχής". Την κυβέρνηση αυτή, στην οποία µετείχαν οι Κ. Κανάρης και ∆. Καλλέργης 
επέβαλαν οι αγγλογάλλοι, που την περίοδο εκείνη είχαν καταλάβει τον   Πειραιά46.  Μέχρι  την άφιξη του 
Μαυροκορδάτου καθήκοντα προέδρου  του υπουργικού  συµβουλίου  ασκούσε ο Καλλέργης47.  Η 
κυβέρνηση παρέµεινε  16  µήνες και δεν διατηρούσε καλές  σχέσεις µε τον  Όθωνα.  Παράλληλα είχε ν' 
αντιµετωπίσει την οθωνική   πλειοψηφία, που παρέµενε από τις  προηγούµενες εκλογές της 23.9.1853, 
λόγω επεισοδίου του Καλλέργη µε το βασιλικό ζεύγος48. 
 
                                                
37  "Προς ικανοποίησιν των πολλών φιλοδοξιών η κυβέρνησις εκείνη παρουσίασε το θέαµα της συχνής 
εναλλαγής υπουργών και  τα χαρτοφυλάκια µετεβιβάζοντο από χειρός είς χείρα",  Α σ π ρ έ α ς, 
τόµ.Α',σ.213.- 
38  Βλ.  Σ φ υ ρ ό ε ρ  α,  όπ.παρ.,  σ.137,  ο οποίος αναφέρει ότι η κυβέρνηση Κουντουριώτη 
παραιτήθηκε λόγω διαφωνίας µε τον Οθωνα. Βλ. πάντως και την άποψη του Ασπρέα, τόµ.Α',σ.213, 
κατά τον οποίο, ο Κουντουριώτης παραιτήθηκε διότι "δεν ησθάνθη εαυτόν   αρκούντως θεληµατικόν, 
όπως αντιµετωπίση µίαν  τοιαύτην κατάστασιν". 
39   Η σύνθεση αυτή της κυβέρνησης προκάλεσε την αντίδραση της αγγλικής πολιτικής, βλ. Σφυρόερα, 
όπ.παρ., τόµ.ΙΓ',σ.137 επ., Ασπρέα, τόµ.Α',σ.214. 
40   Βλ. Σ φ υ ρ ό ε ρ  α, όπ.παρ., τόµ.ΙΓ',σ.137. 
41  Βλ. Β.Σ φ υ ρ ό ε ρ α, όπ.παρ., σ.142. Τον Μαυροκορδάτο έστειλε πρεσβευτή στο Παρίσι, τον 
Τρικούπη στη Λονδίνο και τον Ανδ.Μεταξά στην Κωνσταντινούπολη. Βλ.επίσης Α σ π ρ έ α, σ.219. 
42 Στις 20 Οκτωβρίου 1850 και 23 Σεπτεµβρίου 1853, Σφυρόερα, όπ.παρ.,σ.297, όπως χαρακτηριστικά 
γράφει ο Α σ π ρ έ α  ς, όπ.παρ.,τόµ.Α',σ.220: "η σχηµατισθείσα βουλή ήτο βουλή κατ'εξοχήν 
βασιλοφρόνων". 
43   Στις τρεις συνόδους της βουλής που προεκύψε από τις εκλογές του 1850 πρόεδροι της βουλής 
διετέλεσαν την πρώτη και δεύτερη σύνοδο ο Λ.Γιουρδής, και την τρίτη ο Ευστρ. Παρίσης. Μετά τις 
εκλογές της 23.9.1853,στην πρώτη σύνοδο, πρόεδρος εκλέγεται ο Παν.  Βάρβογλης,  βλ. Π ρ ο β α τ ά , 
σ.136-137.  Παράδειγµα αρµονίας βουλής και κυβέρνησης την περίοδο αυτή, αποτελεί η επικύρωση µε 
µεγάλη πλειοψηφία- και από τη γερουσία, µετά από κάποια αντίδραση- της αρνητικής απάντησης του 
υπουργικού συµβουλίου, υπό την    προεδρία του Οθωνα, προς την Τουρκία, που ζητούσε την 
ανάκληση Ελλήνων αξιωµατικών, που είχαν αποσταλεί στις τουρκοκρατούµενες περιοχές.  
44  Βλ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο  ,  Ι.Ε.Ε.,τόµ.ΙΓ',σ.144. 
45  Οπως γράφει ο Α σ π ρ έ α  ς, "...όστις είχεν εις τας χείρας του συγκεντρώσει πάσαν την πολιτικήν 
και στρατιωτικήν διεύθυνσιν των πραγµάτων και της τολµηράς αντιθέσεως κατά των δυο δυτικών 
∆υνάµεων. Οι Υπουργοί συνέβαινε να αγνοούν τα γενόµενα και τα   προπαρασκευαζόµενα και µόνον ο 
Κριεζής της απολύτου εµπιστοσύνης του Βασιλέως, συνειργάζετο µετ'αυτού, ως και ο υπουργός των 
στρατιωτικών Σούτσος, τόµ.Α',σ.227-228, βλ.επίσης και σ.232. 
46    Βλ. αναλ. E c o n o m o p o u l o u , όπ.παρ., σ.230 επ. 
47    Βλ. Π α π α δ ό π ο υ λ  ο, όπ.παρ., σ.165. Την περίοδο αυτή, από τις 4 ∆εκεµβρίου 1854 µέχρι 25 
Οκτωβρίου 1855 πρόεδρος της βουλής εκλέχτηκε ο µετέπειτα πρωθυπουργός Θρ.Ζαϊµης, βλ. Π ρ ο β α 
τ ά , σ.138.   
48  Βλ.  E c o n o m o p o u l o u, όπ.παρ.,σ.241. 



10. Η Κυβέρνηση ∆. Βούλγαρη 
    Στις 29 Σεπτεµβρίου 1855 σχηµάτισε την πρώτη του κυβέρνηση ο ∆. Βούλγαρης. Παρά το ότι ο 
διορισµός του ήταν "αµιγής βασιλική επιλογή", ο πρωθυπουργός ήλθε σε σύγκρουση    µε τους 
βασιλικούς υπουργούς, και µε το µονάρχη, λόγω των παρεµβάσεων του στο    κυβερνητικό έργο49.  
Στην κυβέρνηση µετείχαν ο Σπ. Τρικούπης και ο Ανδ. Μιαούλης.  Στη διάρκεια της πρωθυπουργίας 
Βούλγαρη αποχώρησαν τα στρατεύµατα κατοχής.  Η κυβέρνηση διατηρήθηκε 24  µήνες και διεξήγαγε 
τις εκλογές της 6ης  Οκτωβρίου  1856, στις   οποίες ο Βούλγαρης πήρε την πλειοψηφία50.  Στις 
13.11.1857  ο Βούλγαρης µε την ελπίδα  ότι ο Όθωνας  θα  του έδινε και πάλι  την εντολή,  υποβάλλει 
την παραίτησή  του (παραίτηση-ελιγµός)  προκειµένου να αντικαταστήσει τους βασιλικούς  υπουργούς 
µε   προσωπικούς του φίλους. Όµως ο Όθωνας, που ήδη είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη των ξένων 
δυνάµεων, δέχτηκε µε ανακούφιση την παραίτησή του51/52 
 

11. Το “υπουργείο αίµατος” του Αθ. Μιαούλη 
   Την ίδια µέρα της παραίτησης Βούλγαρη, ο Όθωνας ανέθεσε την πρωθυπουργία στον υπουργό 
ναυτικών και πρώην υπασπιστή του Αθ. Μιαούλη. Στην κυβέρνηση αυτή µετείχαν και  οι Αλ. 
Κουµουνδούρος και Γ. Ράλλης. Η κυβέρνηση διατηρήθηκε 4 χρόνια και 6 µήνες    (13.11.1857-
26.5.1862), είχε τη βασιλική υποστήριξη53 και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Στις 
10  Μαΐου 1859  άρχισαν φοιτητικές αναταραχές και επεισόδια,  γνωστά ως σκιαδικά,  που αποτέλεσαν 
την αρχή της έξωσης του µονάρχη54. Στις 24  Μαΐου 1859 ο Όθωνας κήρυξε τη λήξη της Γ' συνόδου της 
Ε' βουλευτικής περιόδου και στις 29 Μαΐου     καλεί τον Ανδρ.  Μεταξά,  και του δίνει εντολή  να  
σχηµατίσει  κυβέρνηση προκειµένου να  καθησυχάσει την αντιπολίτευση.  Στον κατάλογο υπουργών,  
που κατήρτισε ο  Μεταξάς,  περιείχοντο κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης όπως  οι:Κανάρης, 
Καλλέργης,     Χρηστίδης.  Ο Μεταξάς δεν κατόρθωσε να σχηµατίσει κυβέρνηση,  λόγω προστριβών 
στην ίδια     την αντιπολίτευση για τα πρόσωπα των υπουργών και τελικά κατέθεσε την εντολή.  Η 
κυβέρνηση Μιαούλη ανασχηµατίστηκε (Ιούνιος 1859)  και περιέλαβε υπουργούς και    από την 
αντιπολίτευση. Ο ανασχηµατισµός δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και προκηρύσσονται εκλογές 
για την 1η Αυγούστου   1859. Τις εκλογές κέρδισε η κυβερνητική παράταξη του Αθ. Μιαούλη. Παρά την 
εκλογική νίκη η κυβέρνηση Μιαούλη παρουσίαζε κεντρόφυγες τάσεις55. Μετά από πολλές αποχωρήσεις 
η κυβέρνηση δεν διέθετε πλέον την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στις εκλογές προέδρου βουλής που 
έγιναν στις 11 Νοεµβρίου 1860, εκλέχτηκε ο   Θρ. Ζαϊµης της αντιπολίτευσης56.  Μετά από την εκλογή 
αυτή ο Μιαούλης υποβάλλει στον Όθωνα την παραίτηση της κυβέρνησης,  η οποία όµως δεν έγινε 
δεκτή.  Ο Όθωνας διατηρεί την κυβέρνηση µειοψηφίας, αλλά διαλύει τη βουλή στις 16.11.1860. Η 
άρνηση της   αποδοχής της παραίτησης και η διατήρηση της κυβέρνησης µειοψηφίας,  που είχε 
αποδοκιµαστεί από τη βουλή,  προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.  Για το λόγο αυτό   ο Όθωνας καλεί (το 
∆εκέµβριο του 1860) τον Καλλέργη, πρεσβευτή στο Παρίσι και του αναθέτει την   εντολή σχηµατισµού 
κυβέρνησης.  Ο Καλλέργης αρνείται και παραµένει η κυβέρνηση Μιαούλη, που διεξάγει τις εκλογές της 
16.1.1861. Τις εκλογές  αυτές, που έγιναν εντελώς ανορθόδοξα57 κέρδισε ο Μιαούλης και 
αποκλείστηκαν από τη βουλή οι Κουµουνδούρος,    ∆εληγιώργης και  Θρ. Ζαϊµης. Η τελευταία φάση της 
κυβέρνησης Μιαούλη, επειδή τήρησε σκληρή στάση απέναντι στην αντιπολίτευση, είναι γνωστή σαν 
"υπουργείο αίµατος".  Τον Ιανουάριο 1862  είχε πλέον διογκωθεί σηµαντικά το αντιοθωνικό ρεύµα58.  Ο 
Όθωνας σε µια προσπάθεια ελιγµού,  κάλεσε τον Κ. Κανάρη και του ανέθεσε το σχηµατισµό 
κυβέρνησης.  Ο Κανάρης προκειµένου να δεχτεί  την εντολή,  υπέβαλε υπόµνηµα στο   βασιλιά και 
έθεσε κατάλογο 8  συνολικά όρων µεταξύ των οποίων: ∆ιεξαγωγή ελεύθερων και γνήσιων εκλογών 
επιλογή των  υπουργών από τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Όχι µόνο νοµική, αλλά και πραγµατική 
ευθύνη των υπουργών για τις αποφάσεις τους και υποχρέωση   του βασιλιά να τις υπογράφει χωρίς 
καθυστέρηση,  ακόµη και σε περίπτωση διαφωνίας.  Κατάργηση του   ανακτοβουλίου,  αλλαγές στη 
                                                
49  Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α',σ.243. 
50  Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ.παρ., σ.241. 
51  Βλ.  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο, Ι.Ε.Ε.,τόµ. ΙΓ',σ.172. 
52 Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας Βούλγαρη και κατά την τρίτη σύνοδο της βουλής (31.10.1855-
29.10.1856)  πρόεδρος της βουλής   είχε εκλεγεί ο Αλ.Κουµουνδούρος,  βλ. Π ρ ο β α τ ά  ,σ.138. Ο 
Κουµουνδούρος εκλέχτηκε στις 9.11.1855. Μετά τις εκλογές της   6.10.1856, πρόεδρος βουλής 
εκλέχτηκε ο Κοντοσταύρος Αλ., στις 28.1.1857. 
53  Πρβλ.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α',σ.246. 
54  Βλ. Β ο υ ρ ν ά,  Ιστορία,  κ.λπ.,1821-1909,σ.387  επ.,  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο, όπ.παρ., σ.187, Μ 
α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ.παρ., σ.248. Οι διαδηλώσεις άρχισαν µε αφορµή την εισαγωγή ακριβότερων 
"σκιαδίων" και κατέληξαν σε πολιτική διένεξη. Η κυβέρνηση υπαναχώρησε στις     αξιώσεις των 
φοιτητών, αποφυλάκισε τους συλληφθέντες και απέλυσε το διευθυντή της αστυνοµίας. 
55      Mετά τον Ιανουάριο του 1860 παραιτήθηκε ο Παλαµήδης ( που ανήκε στην αντιπολίτευση), και στις 
14 Μαρτίου 1860 και ο Ράλλης. Στις 18 Απριλίου 1860 παραιτήθηκε π Θρ. Ζαϊµης και  στις 21 Ιουνίου 
1860 ο Αλ.Κουµουνδούρος. 
56    Με 63 ψήφους υπέρ και 46 κατά. Κυβερνητικός υποψήφιος ήταν ο ∆. Καλλιγάς, ο οποίος στις 
επόµενες βουλευτικές εκλογές της 16.1.1861 προσχώρησε στην αντιπολίτευση, βλ.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  
Πολιτική Ιστορία, τόµ. Α',σ.254. 
57  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς,  Ι.Ε.Ε., τόµ.ΙΓ',σ.188. 
58  Βλ. περισσότερα  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α',σ.256. 



σύνθεση της γερουσίας κ.λπ.59.Ο Όθωνας  αρχικά συµφώνησε,  αλλά τελικά υπαναχώρησε.  Ενώ ο 
Κανάρης  είχε καταρτίσει και   υποβάλει κατάλογο υπουργών (στις 14  Ιανουαρίου 1862),  ο βασιλιάς 
έγγραφα απάντησε ότι ο κατάλογος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πατρίδας60.  Στο µεταξύ  το 
αντιοθωνικό ρεύµα  έπαιρνε όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις.  Παρά την  καταστολή των   στάσεων 
(Ναύπλιο  κ.λπ.)  ο Όθωνας  αντιλήφτηκε ότι έπρεπε  να  προχωρήσει  σε  ορισµένες παραχωρήσεις.  
Γι' αυτό εξέδωσε διάταγµα,  που προέβλεπε τη  σύγκληση της βουλής,  προκειµένου να συζητηθούν 
νοµοσχέδια,  σχετικά µε αιτήµατα  της αντιπολίτευσης   (τροποποίηση  εκλογικού νόµου,  σύσταση 
εθνοφυλακής κ.λπ.).  Επίσης κάλεσε τον Σπ. Τρικούπη  να σχηµατίσει κυβέρνηση,  ο οποίος και  δεν 
δέχτηκε,  προφασιζόµενος λόγους υγείας.  Την περίοδο εκείνη τον Όθωνα επισκέφτηκε ο  άγγλος  
έκτακτος απεσταλµένος   Ερ. Ελιοτ,  ο οποίος του επέδωσε έγγραφο του υπουργού εξωτερικών της 
Αγγλίας,  µε το οποίο ζητούσε διάλυση της βουλής,  αλλαγή κυβέρνησης και διεξαγωγή εκλογών,  
ανεπηρέαστων από κυβερνητικές πιέσεις κ.λπ.61. Τις συµβουλές αυτές,  δεν ακολούθησε ο   Όθωνας 
εκτός από την αλλαγή της κυβέρνησης62. 
 

12. Η Κυβέρνηση Ι. Κολοκοτρώνη 
  Στις 26  Μαΐου 1862,  κάτω από την πίεση του αντιοθωνικού ρεύµατος,  ο µονάρχης προχωρεί σε µια 
χωρίς ιδιαίτερη σηµασία   κυβερνητική αλλαγή και αντικαθιστά την κυβέρνηση Μιαούλη,  µε την 
κυβέρνηση Γ. Κολοκοτρώνη, ο οποίος ανέλαβε και ως υπουργός     εσωτερικών63.  Η κυβέρνηση αυτή 
ήταν και η τελευταία της δυναστείας του Όθωνα.  Επρόκειτο επίσης για αυλική κυβέρνηση που 
διατηρήθηκε λίγους µόνο µήνες (26.5.1862-11.10.1862).  Ο Κολοκοτρώνης αντιλαµβανόµενος τις 
δυσκολίες των  περιστάσεων υπέβαλε   δυο φορές την παραίτησή του, τον Ιούλιο και Σεπτέµβριο του 
186264. Και οι δυο φορές παραιτήσεις δεν έγιναν δεκτές. Τελικά η κυβέρνηση ανατράπηκε  από την 
"Οκτωβριανή επανάσταση". 
 

238. Η περίοδος 1862-1875 
13. Η επαναστατική κυβέρνηση ∆. Βούλγαρη 

    Στις  11  Οκτωβρίου 1862,  οι Βούλγαρης, Ζαΐµης, ∆εληγιώργης, Κουµουνδούρος και Καλλιφρονάς, 
αναγγέλλουν την κατάργηση της βασιλείας του Όθωνα και σχηµατίζεται  τριµελής  "Προσωρινή  
κυβέρνηση"  µε πρόεδρο το Βούλγαρη  (∆. Βούλγαρης, Κ. Κανάρης, Μπ. Ρούφος)65.  ∆εν επρόκειτο για 
"κυβέρνηση" στην κυριολεξία του όρου, αλλά για τριµελή επιτροπεία µε τον τίτλο "προσωρινή 
κυβέρνηση". Ήταν προσωρινό υποκατάστατο του ανώτατου άρχοντα, συλλογική αρχηγία της 
εκτελεστικής εξουσίας. ∆εν ήταν "υπουργικό    συµβούλιο",  αλλά το όργανο,  που υποκαθιστούσε τον 
ανώτατο άρχοντα και θα ασκούσε την εκτελεστική εξουσία, µέχρις ότου συγκληθεί η εθνική συντακτική 
συνέλευση. Η "προσωρινή κυβέρνηση" διόρισε υπουργούς (Αλ. Κουµουνδούρο, Θρ. Ζαϊµη, ∆. 
Καλλιφρονά κ.α.),     συνεδρίαζε από κοινού µε το υπουργικό συµβούλιο και ασκούσε τη νοµοθετική 
εξουσία µε τη µορφή ψηφισµάτων και την εκτελεστική µε τη µορφή θεσπισµάτων66.  Λίγο µετά (39  
ηµέρες)  την άνοδό της, στις 19 Νοεµβρίου 1862, η "προσωρινή κυβέρνηση" διεξήγαγε   δηµοψήφισµα 

                                                
59  Βλ.  K a l t s a s,  Introduction ê.ëð..,  σ..112:  "The Admiral told the King bluntly that what Greece 
needed was a complete change of  governmental system".  Βλ.  επίσης για τους όρους που έθεσε ο 
Κανάρης,  όπ.παρ. σ. 112 επ. και  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο , "οπ. παρ. σ. 190. Ο Μ α ρ κ ε ζ ί ν η ς όπ. 
παρ.  σ.259,  θεωρεί τους όρους "πολύ   προοδευτικούς και προφανώς βαρύτερους από εκείνους που 
είχε υποβάλει παλαιότερα στον Οθωνα ο Μαυροκορδάτος". 
60 Βλ.  Β ο υ ρ ν ά , Ιστορία,κ.λπ., 1821-1909, σ.391,392,  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ.παρ.,σ.261. 
61 Βλ.  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ,  όπ.παρ.,σ.194,  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , όπ.παρ., σ.269,270. 
62 Βλ.  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο,  όπ.παρ., σ.194. 
63  Βλ.  Β ο υ ρ ν ά , όπ.παρ., σ.409,  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο, όπ.παρ., σ.194,195. Βλ. αναλ. Φ ω τ ι ά 
δ η , Η έξωση, σ.626. 
64  Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η  , όπ.παρ., σ.270,271.  
65  H επανάσταση του Οκτωβρίου 1862, διέφερε σηµαντικά από εκείνη του Σεπτεµβρίου 1843. Ïðùò 
παρáτHñåß ï Kaltsas:" Unlike the coup d'Etat of September 1843, which was enhineered by a handful of 
politicians and army officers, the insurrection of 1862     reflected a nationwide popular movement". 
Βλ.Introduction to the Constitutional History of Modern Greece, σ..111 και τéò παρáðïìðÝò. Την ίδια τη 
νύκτα της επανάστασης της 10ης Οκτωβρίου 1862 εγκρίθηκε από το λαό το "Ψήφισµα του Εθνους" το 
οποίο κήρυξε     την κατάργηση της βασιλείας του Οθωνα και της αντιβασιλείας της Αµαλίας.  Το ίδιο το 
ψήφισµα προέβλεπε τη σύσταση και τη σύνθεση της "Προσωρινής Κυβερνήσεως",  όπως και τη  
σύγκληση  εθνικής συντακτικής συνελεύσεως,  "προς σύνταξιν  της Πολιτείας και   εκλογήν Ηγεµόνος".  
Βλ.  αναλ.  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο,  όπ.παρ.,  σ.220-221,  Α ρ α β α ν τ ι ν ό , όπ.παρ., τόµ.Α',σ.440 
απ., Ν. Σ α ρ ί π ο λ ο, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Α',σ.36, Μ ά ν ε σ η, Η δηµοκρατική αρχή,κ.λπ., σ.66 επ., 
Βουρνά, Ιστορία 1821-1909, σ.417, ∆ α σ κ α λ ά κ η, Ελληνική     Συνταγµατική Ιστορία, σ.60,  Σ ω τ η ρ 
έ λ η, Η νοµικοπολιτική διάσταση της καθολικής ψηφοφορίας, σ.53 επ., T z o n o s, Les influences 
etranγeres en    droit constitutionnel grec, σ.42 επ., D a k i n, The Unidication of Greece, σ.87 επ. 
66       Βλ. Οδ.  ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο, όπ.παρ., σ.221, Α ρ α β α ν τ ι ν ό , όπ.παρ., σ.445, σηµ.149, 
Μ α ρ κ ε ζ ί ν  η, Πολιτική Ιστορία, Α', σ.273. 



για την εκλογή του νέου βασιλιά67  και στις 24-27 Νοεµβρίου 1862 διεξήχθησαν οι εκλογές για την 
Εθνική Συνέλευση που θα ψήφιζε το νέο Σύνταγµα68.  Στις 21 Ιανουαρίου 1863 ο πρόεδρος της 
"προσωρινής κυβέρνησης" ∆. Βούλγαρης καταθέτει στην     εθνοσυνέλευση την εξουσία.  Η 
εθνοσυνέλευση εκδίδει µετά  από πρόταση των πληρεξουσίων  Σαριπόλου,  Βαλτινού  και Βρατσάνου,  
ψήφισµα µε  ένα άρθρο,  σύµφωνα µε  το  οποίο:  "η κατατεθείσα την  αρχήν κυβέρνησις θέλει  
εξακολουθήσει διαχειριζοµένη την  εκτελεστικήν εξουσίαν, µέχρις ού η Συνέλευσις διαθέσει άλλως τα 
κατ'αυτήν"69. 
  Μετά την παραπάνω απόφαση η "Β εν Αθήναις Εθνική Συνέλευση"  αρχίζει,  στις 24  Ιανουαρίου 1863,  
να συζητεί τον τρόπο άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας και µε ψήφισµά της,  αναθέτει την εκτελεστική 
εξουσία στην "Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδος",   δηλαδή σε τριµελή επιτροπή,  εκλεγόµενη από 
την   εθνοσυνέλευση. Επίσης όρισε ότι η προεδρία θα ασκείται (µετά από κλήρωση που έγινε) κάθε 
δέκα ηµέρες από το κάθε µέλος. Η προεδρία ανατίθεται έτσι όχι σε ένα πρόσωπο, αλλά κατά δεκαήµερο 
διαδοχικά, σε   κάθε µέλος της τριµελούς εκτελεστικής επιτροπής70.  Σε εκτέλεση του παραπάνω 
ψηφίσµατος στις 30 Ιανουαρίου 1863, και πριν καθοριστούν τα καθήκοντά της προσωρινής κυβέρνησης, 
η εθνική συνέλευση εξέλεξε, µε απόλυτη πλειοψηφία, πάλι σαν µέλη της τους,  ∆. Βούλγαρη, Μπ. 
Ρούφο και Κ. Κανάρη71/72.  
260      Στις 2  Φεβρουαρίου 1863  άρχισε η συζήτηση για τον προσδιορισµό των καθηκόντων της 
"Προσωρινάς Κυβερνήσεως της Ελλάδος".  Με το άρθρο 2  του σχετικού ψηφίσµατος της εποµένης 
ηµέρας  ορίστηκε,  ότι από την εθνοσυνέλευση  ανατίθεται στην προσωρινή   κυβέρνηση "άπασα η 
εκτελεστική εξουσία"73,  την οποία ενεργεί "δια των παρ'αυτής διοριζοµένων Υπουγών".  Κατά το άρθρο 
5 του ψηφίσµατος "ουδεµία πράξις της Προσωρινής Κυβερνήσεως είναι έγκυρος, εάν δεν φέρη 
τουλάχιστον τας υπογραφάς δύο µελών αυτής   και του αρµοδίου Υπουργού". Επίσης στο άρθρο 6, το 
ψήφισµα όριζε: "Η προσωρινή κυβέρνησις ούσα   µετακλητή, είναι υπεύθυνος µετά των Υπουργών 
προς την Εθνικήν Συνέλευσιν δια πάσαν εξ αυτών προελθούσαν πράξιν".     Επειδή το τριµελές 
"Εκτελεστικό"  διαφώνησε για την επιλογή των υπουργών,  ο Κανάρης παραιτήθηκε και τα δυο άλλα 

                                                
67  Ενώ το ψήφισµα του Εθνους όριζε ότι ο ηγεµόνας θα εκλεγεί από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση, 
η προσωρινή κυβέρνηση µε ψήφισµά της κάλεσε τον ελληνικό λαό σε δηµοψήφισµα για την εκλογή του 
νέου ηγεµόνα.  
 
68 Η προσωρινή κυβέρνηση τροποποίησε τον εκλογικό νόµο της 18ης Μαρτίου 1844.  Βλ.  αναλ.  
Αραβαντινό,  τόµ.Α',σελ.443,  σηµ.146. Στις εκλογές έλαβαν µέρος και Ελληνες του εξωτερικού, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ενότητα του ελληνικού έθνους. Βλ.    ∆ασκαλάκη,  Συνταγµατική 
Ιστορία,  σ.65.  Σε σύνολο 327  πληρεξουσίων, 288 ήταν από την ελεύθερη Ελλάδα και 39 από τους 
"αλύτρωτους". Βλ.Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία, τόµ. Α',σ.291. Η εθνοσυνέλευση συνήλθε στις 10 
∆εκεµβρίου 1862, µε προσωρινό πρόεδρο   τον πρεσβύτερο ∆.  Κριεζή.  Με ψήφισµα µετά από 
πρόταση του πληρεξούσιου Αρ.Χαλκιόπουλου, κήρυξε εαυτή νόµιµα συγκροτηµένη, ένα περίπου µήνα 
µετά, στις 12 Ιανουαρίου 1863, µε το όνοµα "Η εν Αθήναις Β'Εθνική των Ελλήνων Συνελευσις". Στη 
συνεδρίαση της   17ης Ιανουαρίου εξέλεξε πρόεδρο το Ζηνόβιο Βάλβη, και αντιπροέδρους τους 
Αρ.Μωραϊτίνη και Αχ.Πάντο. Βλ. ∆ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο , όπ.παρ., σ.223,  Α ρ α β α ν τ ι ν ό, 
όπ.παρ., σ.447. 
69    Βλ.  Α ρ α β α ν τ ι ν ό,  όπ.παρ.,  τόµ.A', σ.448 και σηµ.158,  Π ε τ ρ ί δ η , Πολιτικές 
∆υνάµεις,κ.λπ.,1844-1936, σ.34. Στις 22 Ιανουαρίου επαναλαµβάνοντας το πνεύµα του ψηφίσµατος του 
έθνους, µε ψήφισµά της κηρύττει παµψηφεί ότι "ο ελληνικός θρόνος διατελεί     πράγµατι και δικαίω 
χηρεύων από της 10ης Οκτωβρίου 1862". Βλ.  Α ρ α β α ν τ ι ν ό , όπ.παρ., σ.449 σηµ.159.  
70 Βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό , όπ.,παρ., σ.450. 
71    Για την παραίτηση,  στη φάση αυτή,  του Κ.Κανάρη,  που δεν έγινε τελικά δεκτή,  βλ.  Α ρ α β α ν τ ι 
ν ό,  όπ.παρ.,  σ.451,σηµ.163.  Στην πρώτη ψηφοφορία εψήφισαν 215 πληρεξούσιοι και έλαβαν ο 
∆.Βούλγαρης 151, ο Ρούφος 114 και ο Κανάρης 101. Στη δεύτερη   ψηφοφορία ο Κανάρης σε σύνολο 
192 έλαβε 160 ψήφους, βλ. επίσης  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , σ.309. 
72       Κατά τη συζήτηση του ψηφίσµατος  που αφορούσε  την προσωρινή κυβέρνηση,  ο πληρεξούσιος  
Λογιοτατίδης,  υπέβαλε,  στις 26  Ιανουαρίου 1863,  πρόταση να εκλέγονται τα µέλη της προσωρινής 
κυβέρνησης και του υπουργικού  συµβουλίου  από τα µέλη της     εθνοσυνέλευσης.  Επικράτησε όµως η 
άποψη του πληρεξούσιου Βαλτινού,  κατά την οποία τα µέλη της προσωρινής   κυβέρνησης µπορούσαν 
να είναι και µη  πληρεξούσιοι.  Λίγο αργότερα  στις 4  Φεβρουαρίου 1863  τέθηκε το ίδιο ζήτηµα της 
ιδιότητας  δηλαδή του     πληρεξουσίου,  προκειµένου για τους υπουργούς,  που θα επέλεγε η 
προσωρινή κυβέρνηση.  Και εδώ επικράτησε τελικά η γνώµη ότι και οι υπουργοί µπορούν να είναι και 
µη µέλη της συνέλευσης. Η συνέλευση έκανε δεκτή την πρόταση του Βαλτινού, κατά την οποία   "η 
κυβέρνησις εκλέγει τους Υπουργούς εντός και εκτός της Συνελεύσεως κατά το δοκούν αυτή".  Βλ.  
Εφ.Συνελ.,  τόµ.Α',  σ.389  επ.,500 επ. Συναφής ήταν η πρόταση του Ν.Ι. Σ α ρ ί π ο λ ο υ ,   η οποία 
όριζε στο άρθρ.4: "Οι Αρχοντες δύνανται να ληφθώσιν είτε εκ των     µελών της Συνελεύσεως, είτε µη". 
Βλ. του ίδιου, Πραγµατεία Συνταγµατικού ∆ικαίου, τόµ.5, έκδ.β',1875, σ.60.  
73      Για ορισµένες σοβαρές πράξεις, που καθόριζε το άρθρο 3, ήταν απαραίτητη η συγκατάθεση της 
συνέλευσης, βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό , όπ.παρ., τόµ.Α',σηµ.451 και σηµ.164, επίσης   Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ 
ο ,   Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, σ.105. 



µέλη προχώρησαν στο διορισµό νέων µελών του υπουργικού συµβουλίου74. Αλλά τελικά επιλήφθηκε η 
εθνοσυνέλευση. Σε ψηφοφορία που   έγινε στις 7  Φεβρουαρίου 1863,  101 καταψήφισαν την 
προσωρινή κυβέρνηση, και 78 ψήφισαν υπέρ. Με το ψήφισµα,  της 8ης Φεβρουαρίου 1863, η εθνική 
συνέλευση "θεωρούσε ότι η ενότης της Εθνικής κυριαρχίας κείται εν τη εθνική δυνάµει της 
Εθνοσυνελεύσεως,      εις ην άπαντες οφείλουσιν υπακοήν",  ανέλαβε αρχικά την αρχηγίαν του στρατού,  
του ναυτικού και της εθνοφυλακής - και λίγο αργότερα ολόκληρη την εκτελεστική εξουσία - και όρισε ότι 
"ταύτην θέλει διατηρήσει και ενεργή µέχρι της αποφάσεώς της περί νέας   Κυβερνήσεως δια του 
προεδρεύοντος αντιπροέδρου" της εθνοσυνέλευσης. Στις 9 Φεβρουαρίου 1863 η εθνοσυνέλευση 
εξέδωσε ψήφισµα µε το οποίο, µέχρις ότου εκδοθεί απόφασή της για σχηµατισµό νέας κυβέρνησης, θα 
ανελάµβανε η ίδια την εκτελεστική εξουσία. Την   άσκησή της ανέθεσε στον αντιπρόεδρο του σώµατος 
Αρ. Μωραϊτίνη75.  Έτσι παύθηκε και τυπικά η τριµελής "προσωρινή κυβέρνηση", αφού προηγουµένως 
είχε παραιτηθεί και  το δεύτερο µέλος της Μπ. Ρούφος. Η νέα περίοδος ξεκινά µε παντοδύναµη εθνική 
συνέλευση,    που έπαιξε πράγµατι ρόλο "κυβερνώσης βουλής"76. 
 

14. Η Κυβέρνηση Ζ. Βάλβη 
   Στις 11  Φεβρουαρίου 1863  η εθνοσυνέλευση ανέθεσε τη διαχείριση της εκτελεστικής εξουσίας σε 
επτά υπουργούς,  υπό την προεδρία ενός όγδοου υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο,  εκλεγµένους µε 
φανερή ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειονοψηφία.  Το όργανο αυτό    αποτελούσε την "Προσωρινήν 
Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Ελλάδος"77.  Το σύστηµα αυτό διατηρήθηκε µέχρι την ορκωµοσία του 
Γεωργίου του Α'78 και µε αυτό η συνέλευση επανειληµµένα εξέλεξε υπουργούς, αλλά και άλλους 
ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους,   όπως τον αρχηγό της εθνοφυλακής. Στις 11 Φεβρουαρίου 1863 
η εθνοσυνέλευση εξέλεξε επταµελή προσωρινή κυβέρνηση. Πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης 
εκλέχτηκε ο πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης Ζ. Βάλβης. Είναι η πρώτη κυβέρνηση, που εκλέγεται µε το 
σύστηµα του ψηφίσµατος της 11.2.1863.    Στις 25  Μαρτίου 1863,  η κυβέρνηση Βόλβη καταψηφίστηκε 
µε ψήφους 118  κατά και 68  υπέρ,  λόγω νοµοσχεδίου,  που προέβλεπε την αύξηση των αποδοχών 
των πληρεξουσίων,  στο οποίο αντέδρασε έντονα ο λαός79. Η κυβέρνηση Βόλβη αναδειχθείσα από τη 
βουλή,    αποµακρύνεται κοινοβουλευτικά,  µετά την έκφραση δυσπιστίας.  Η αρχή της διατήρησης της 
κυβέρνησης στην εξουσία µε την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου και η απορρέουσα από αυτή 
υποχρέωση παραίτησης  της κυβέρνησης  -εκτός αν διαλυθεί  η βουλή- αποτελούν   πλέον αρχές, που 
θα διέπουν όλη τη µετέπειτα συνταγµατικοπολιτική, κοινοβουλευτική ζωή. 
 

15. Η Κυβέρνηση ∆ιοµήδη Κυριακού 
   Μετά την κοινοβουλευτική παραίτηση της κυβέρνησης Βόλβη,  η   εθνική συνέλευση συγκρότησε,  στις 
27  Μαρτίου 1863,  νέα προσωρινή κυβέρνηση συνεργασίας µε πρόεδρο το ∆ιοµήδη Κυριάκο, µε 
υπουργούς και από τους ορεινούς και τους πεδινούς, στην οποία  µετείχαν οι Ελ. Κουµουνδούρος, Θ. 
∆ηλιγιάννης, ∆. Καλλιφρονάς και άλλοι. Η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 19 Απριλίου, επειδή αδυνατούσε 
να επιβληθεί στους στρατιωτικούς80. Επρόκειτο δηλαδή για παραίτηση κυβερνητική, που δεν είχε 
κοινοβουλευτική αιτία. 
 

16. Η Κυβέρνηση Μπ. Ρούφου 
    Στις 29  Απριλίου 1863  εκλέχτηκε νέος πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης -η οποία 
ανασχηµατίστηκε-  από την εθνική συνέλευση ο Μπ. Ρούφος.  Η κυβέρνηση αυτή παραιτήθηκε στη 
συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 1863,  λόγω των ταραχών και  συγκρούσεων στην   Αθήνα,  µεταξύ των 
στρατιωτικών σωµάτων.  Στις 21  Ιουνίου µετά από ψήφισµα µε το οποίο, κατά πρόταση του 
πληρεξουσίου Α. Μαυροµιχάλη, ανατέθηκε η διαχείριση της εκτελεστικής εξουσίας, λόγω του έκτακτου 
των περιστάσεων στον πρόεδρο της εθνοσυνέλευσης,     εκλέχτηκε νέο υπουργικό συµβούλιο,  µε 
πρόεδρο πάλι τον Μπ. Ρούφο. Η κυβέρνηση Ρούφου ονοµάστηκε προσωρινή κυβέρνηση ορο-πεδίου, 
καθόσον αποτελείτο από ορεινούς και πεδινούς και παρέµεινε στην εξουσία, µέχρι τις 25 Οκτωβρίου 
                                                
74        Στη συνέλευση διαµορφώθηκαν δυο βασικές πολιτικές παρατάξεις.  Οι πεδινοί,  µε αρχηγό τον 
∆.Βούλγαρη και οι ορεινοί µε αρχηγό τον Κ.Κανάρη,  βλ.  K o r i s i s,  Die politischen  parteien 
Griechenlands, σ.63 επ.,  ∆ η µ η τ ρ ό π ο υ λ ο, Η συνταγµατική θέση των     πολιτικών κοµµάτων,  
σ.16  επ.  Ο Κανάρης παραιτήθηκε από την τριµελή προσωρινή κυβέρνηση,  αφού  εξέθεσε τους  
λόγους  της παραίτησής  του στην  εθνοσυνέλευση,  στην οποία δεν  έκρυψε την υπόνοιά  του ,  ότι ο 
Βούλγαρης κινείται για  την εγκαθίδρυση     δικτατορίας. Ο Βούλγαρης αδιαφορώντας για την παραίτηση 
του Κανάρη προχώρησε στο σχηµατισµό νέας κυβέρνησης, βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, Πολιτική Ιστορία, τόµ. 
Α',σ.309,310. 
75    Βλ. αναλ. Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τόµ.ΙΓ',σ.224. 
76    Βλ.  Α ν α σ τ α σ ι ά δ η , ∆ιορισµός και παύση, κ.λπ., σ.44 επ.,  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο , Ελληνικόν 
Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, σ.36.,  Μ ά ν ε σ η , ∆ηµοκρατική αρχή, κ.λπ., σ.67 επ.,  Σ β ώ λ ο , 
Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, σ.59 επ.,  Π ε τ ρ ί δ η , Ιστορία (1821-1940), σ.129. 
77     Βλ.  Α ρ α β α ν τ ι ν ό,   όπ.παρ., σ.455 και σηµ.168. 
78    Κατ'εξαίρεση στις ταραχές του Ιουνίου 1863, η συνέλευση   ανέθεσε προσωρινά για την 
αντιµετώπιση της κατάστασης, τη διαχείριση της εκτελεστικής εξουσίας στον πρόεδρό της ∆.Κυριακό. 
79     Βλ. Ι.Ε.Ε,τ.ΙΓ', σ.227,  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , Πολιτική Ιστορία, τόµ.A', σ.313. 
80       Βλ. αναλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό , Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τόµ.Α', σ.457, σηµ.169, επίσης 
Ι.Ε.Ε, τόµ.ΙΓ', σ.227. 



1863, λίγες µέρες µετά την   ορκωµοσία του Γεωργίου Α'.  Η κυβέρνηση Ρούφου είναι η τελευταία που 
εκλέχτηκε από την εθνική συνέλευση,  η τελευταία του "συστήµατος της κυβερνώσης βουλής"  εκείνης 
της περιόδου. Η παραίτησή της οφείλεται στην αλλαγή του συστήµατος που επήλθε µε την   
εγκατάσταση του Γεωργίου και την ανάληψη των καθηκόντων του, πριν από την ψήφιση του 
Συντάγµατος. 
 

17. Η Κυβέρνηση ∆. Βούλγαρη 
   Με την ανάληψη της εκτελεστικής εξουσίας από το Γεώργιο,  παραιτείται η κυβέρνηση Ρούφου,  
προκειµένου να επιλέξει και  διορίσει κυβέρνηση ο  νέος βασιλιάς.  Η παντοδύναµη εθνοσυνέλευση -    
προτού συντάξει το νέο Σύνταγµα-  παραχωρεί στο µονάρχη την εξουσία (επιλογής και) διορισµού της 
κυβέρνησης, όπως άλλωστε θα πράξει λίγο αργότερα, επαναλαµβάνοντας το αντίστοιχο άρθρο του 
προηγούµενου Συντάγµατος. Και µέχρι το σηµείο αυτό δεν υπάρχει    καµιά διαφορά στον τρόπο 
ανάδειξης της κυβέρνησης πριν και µετά την εκθρόνιση του Όθωνα.  Η διαδοχή που παρατηρείται στο 
νέο σύστηµα είναι χαρακτηριστική και εξαιρετικά χρήσιµη για την   παρούσα εργασία.  Στις 25  
Οκτωβρίου 1863 κυβέρνηση σχηµάτισε ο    ∆. Βούλγαρης,  µετά  από εντολή  του Γεωργίου.  Πρόκειται  
για την πρώτη κυβέρνηση που διόρισε ο Γεώργιος.  Ο  µονάρχης  συνέστησε στο ∆. Βούλγαρη  να  
συνεννοηθεί µε τους ορεινούς81.  Οι συνεννοήσεις  Βούλγαρη-Κανάρη δεν είχαν αποτέλεσµα  και τελικά   
σχηµατίστηκε µονοκοµµατική κυβέρνηση πεδινών.  Ιδιαίτερη σηµασία στο σχηµατισµό της πρώτης 
αυτής κυβέρνησης,  που διόρισε ο Γεώργιος,  έχει το γεγονός ότι,  ο βασιλιάς -"εκ των πραγµάτων"  
άλλωστε -  άφησε ελευθερία στον πρωθυπουργό  στην επιλογή των     υπουργών82.  ∆εν είχε όµως η 
µονοκοµµατική αυτή κυβέρνηση,  την εµπιστοσύνη της εθνοσυνέλευσης83  και τελικά παραιτήθηκε στις 5  
Μαρτίου 186484.  Η κυβέρνηση αποµακρύνεται,  επειδή δεν διαθέτει την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου.  
Και ακριβώς στο     σηµείο αυτό βρίσκεται η µεγάλη διαφορά της νέας από την οθωνική περίοδο. Η 
"πρακτική" της πρώτης µεταβατικής ηµιπεριόδου συνεχίζεται. Η κυβέρνηση για να διατηρηθεί στην 
εξουσία, πρέπει πλέον να έχει την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου.  
 

18. Η Κυβέρνηση Κ. Κανάρη 
     Στις 5  Μαρτίου  1864  ορκίζεται η κυβέρνηση Κ. Κανάρη  που πρωταρχικό  της έργο  είχε  τη  
γενικότερη  προετοιµασία και το συντονισµό  για την κατάρτιση και ψήφιση  του νέου  Συντάγµατος85.  
Από τις πρώτες  µέρες της η κυβέρνηση  επέδειξε ιδιαίτερη     κοινοβουλευτική ευαισθησία.  Ζήτησε και 
πήρε ψήφο εµπιστοσύνης στις αρχές Απριλίου,  µε ψήφους 137 υπέρ και 87 κατά86. Λίγες ηµέρες µετά 
(10.4.1864) η εθνοσυνέλευση εξέλεξε ως πρόεδρό της τον Επ. ∆εληγεώργη, που ανήκε στην 
αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση   Κανάρη θεώρησε την εκλογή σαν αποδοκιµασία  και παραιτήθηκε,  
σαράντα περίπου ηµέρες από  την   ανάληψη των καθηκόντων της87.  Το πρώιµο κοινοβουλευτικό 
σύστηµα,  ως σύστηµα διατήρησης  της κυβέρνησης στην εξουσία εφαρµόζεται άψογα.  Ο  αρχηγός της   
εκτελεστικής εξουσίας διορίζει την κυβέρνηση,  η οποία εµφανίζεται στη βουλή,  διατηρείται µε την 
εµπιστοσύνη της και παραιτείται, θεωρώντας ως έκφραση δυσπιστίας την εκλογή στο αξίωµα του 
προέδρου της βουλής, ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης. Η    κυβέρνηση Κανάρη είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγµα κοινοβουλευτικής κυβέρνησης του πρωίµου κοινοβουλευτικού συστήµατος 
της βασιλείας του Γεωργίου Α'. 
 

19. Η Κυβέρνηση Ζ. Βάλβη 
   Μετά την κοινοβουλευτική παραίτηση του Κ. Κανάρη ορκίζεται,  στις 16  Απριλίου 1864,  η µεταβατική 
κυβέρνηση του Ζ. Βάλβη.  Στις 21  Ιουλίου 1864  οι επτανήσιοι βουλευτές αρχίζουν να µετέχουν στις 
εργασίες της συνέλευσης88  και η   συµµετοχή τους     ανέτρεψε τις πολιτικές ισορροπίες που υπήρχαν89.  
Η αναδιάρθρωση των πολιτικών δυνάµεων της συνέλευσης οδήγησε σε κυβερνητική αλλαγή.  Λίγες 
µέρες µετά,  στις 26  Ιουλίου η κυβέρνηση αποδοκιµάστηκε από τη  συνέλευση.  Λόγος της 
αποδοκιµασίας ήταν η     ανάκληση αξιωµατικών, που είχαν προηγουµένως τεθεί σε διαθεσιµότητα90. 
Τόσο η ανάδειξη όσο και η παραίτηση της κυβέρνησης Βάλβη πραγµατοποιούνται επίσης κατά τους 
κανόνες του πρωίµου κοινοβουλευτικού συστήµατος. 
 

20. Η Κυβέρνηση Κ. Κανάρη 
                                                
81 Βλ. ∆ α φ ν ή , Πολιτικά Κόµµατα, σ. 62. 
82 Βλ. ∆ α φ ν ή , Πολιτικά Κόµµατα, σ. 62. 
83 Βλ.  ∆ α φ ν ή , Πολιτικά Κόµµατα, σ.62. 
84   Ο ίδιος ο Βούλγαρης απαντώντας σε ερώτηση του πληρεξούσιου Α.Καλού, απέδωσε την παραίτησή 
του σε δυσχέρειες και σε ελαττωµένη εµπιστοσύνη του µονάρχη. Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, 
τόµ.ΙΓ', σ.231. Οπως παρατηρεί  ο ∆αφνής, όπ.παρ., σ.62, και ο     τρόπος που η κυβέρνηση Βούλγαρη 
εγκατέλειψε την εξουσία, δεν ήταν κοινοβουλευτικός. 
85   Στη σύνθεση της κυβέρνησης αυτής µετείχαν οι: Αλ. Κ ο υ µ ο υ ν δ ο ύ ρ ο ς,   Θ. ∆ η λ ι γ ι ά ν ν η ς  
και Θρ.Ζαϊµης. 
86   Βλ.  ∆ α φ ν ή , Πολιτικά κόµµατα, σ.63. 
87   16.4.1864. 
88   Βλ.  Α ρ α β α ν τ ι ν ό , όπ.παρ., σ.474, σηµ.185. 
89   Βλ.  ∆ α φ ν ή , Πολιτικά κόµµατα, σ.63. 
90  Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τόµ.ΙΓ', σ.232. 



   Η κοινοβουλευτική ανατροπή της κυβέρνησης Βάλβη,  είχε σαν    αποτέλεσµα την επάνοδο και το 
σχηµατισµό δεύτερης κυβέρνησης   Κ. Κανάρη,  που διατηρήθηκε 7  µήνες91. Η κυβέρνηση στηρίχτηκε 
κοινοβουλευτικά και από τους Ιόνιους βουλευτές, κατόρθωσε   επανειληµµένα να εξασφαλίσει την 
πλειοψηφία σε ζητήµατα εµπιστοσύνης που τέθηκαν92.  Στη θητεία της κυβέρνησης αυτής ψηφίστηκε το 
νέο Σύνταγµα της 17ης Νοεµβρίου 186493.  Το Μάρτιο 1865 παραιτείται ο Κ. Κανάρης λόγω ανάµιξης 
συγγενούς του Γεωργίου   στα πολιτικά πράγµατα και αναβάλλονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές της  
περιόδου του νέου Συντάγµατος.  Όπως υποστηρίζεται  η παραίτηση αυτή  του Κ. Κανάρη,  δεν 
οφείλεται σε διαφωνία  της κυβέρνησης µε το  στέµµα94.  Κατά κυριολεξία πρόκειται για     κυβερνητική 
παραίτηση. 
 

21. Η πρώτη κυβέρνηση του Αλ. Κουµουνδούρου 
  Στις 22 Μαρτίου1865, µετά την παραίτηση του Κ. Κανάρη, σχηµατίζεται η πρώτη κυβέρνησή του, 
πρώην προέδρου της βουλής, Αλ. Κουµουνδούρου, που είναι και η πρώτη κυβέρνηση της περιόδου 
ισχύος του νέου Συντάγµατος95. Εποµένως, τα ζητήµατα που αφορούν την κυβέρνηση αυτή, είναι 
καθοριστικά για την περίοδο που ακολουθεί. Η σύνθεση της κυβέρνησης προέρχεται από τις 
κοινοβουλευτικές δυνάµεις και ο πρωθυπουργός ανήκει στην πολιτική ηγεσία. 
  Η κυβέρνηση όταν διορίστηκε δεν διέθετε τη "δεδηλωµένη". Η ρευστότητα των πολιτικών δυνάµεων της 
εποχής, κάνει εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη και την απλή αναφορά στη δεδηλωµένη. Πάντως ο 
Κουµουνδούρος ανήκει στην ευρύτερη πολιτική παράταξη, η οποία κυβερνούσε τη χώρα και πριν από 
το διορισµό του, µε πρωθυπουργό τον Κ. Κανάρη. Άλλωστε , η κυβέρνηση του Αλ. Κουµουνδούρου 
διορίστηκε για τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών. ∆εν ήταν κυβέρνηση "τακτική"96, αλλά κυβέρνηση 

                                                
91  26 Ιουλίου 1864-2 Μαρτίου 1865. 
92  Βλ.  Α σ π ρ έ α , Πολιτική Ιστορία, τόµ.Α', σ.288. 
93   Στις 6  Οκτωβρίου 1864,  ο Γεώργιος µε διάγγελµά του προς την εθνοσυνέλευση διαµαρτυρήθηκε 
για τη µη αποπεράτωση του Συντάγµατος.  Βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό, όπ.παρ., σ.475 επ. Μετά το 
διάγγελµα αυτό επισπεύσθηκαν οι εργασίες και λίγες ηµέρες µετά, στις 17    Οκτωβρίου 1864,  η Β' 
εθνική συνέλευση ψήφισε το νέο Σύνταγµαα στο σύνολό του. Στις 21 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία της 
εθνοσυνέλευσης που καθορίστηκε µε κλήρωση,  υπέβαλε το νέο Σύνταγµα στο βασιλιά για να 
υπογραφεί. Σύµφωνα µε το ψήφισµα της 9.10.1863 η     υποβολή δεν είχε ως σκοπό την κύρωση,  
αλλ'αυτή µόνη την υπογραφή του αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας.  Βλ.  για τις παρατηρήσεις του 
Γεωργίου   Αραβαντινό, όπ.παρ., σ.478 επ. Ο Γεώργιος 10 ηµέρες µετά, στις 31 Οκτωβρίου δήλωσε µε 
διάγγελµά του στη    συνέλευση ότι θα υπογράψει το νέο Σύνταγµα.  Στις 16  Νοεµβρίου το Σύνταγµα 
υπογράφεται από το βασιλιά Γεώργιο,  ο οποίος και έδωσε ενώπιον της συνέλευσης τον οριζόµενο στο 
άρθρο 43  όρκο.  Αµέσως µετά ο πρόεδρος της συνέλευσης την  κήρυξε διαλυµένη,     σύµφωνα µε 
προηγούµενη απόφασή της,  "κατ'εντολήν και εξ ονόµατός της ".  Τερµατίστηκε έτσι ο βίος της Β' εν 
Αθήναις Εθνικής των Ελλήνων Συνέλευσης. Την εποµένη ηµέρα, 17 Νοεµβρίου 1864, το νέο Σύνταγµα 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. Βλ.     Μ ά ν ε σ η,  Η δηµοκρατική αρχή,  κ.λπ.,  σ.73,  
Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο , Συνταγµατικό ∆ίκαιον, σ.39. Η εθνική Συνέλευση πριν τη διάλυσή της ψήφισε το 
νόµο για την εκλογή βουλευτών, όπως και το νόµο " περί ∆ηµαιρεσιών",  βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό , 
όπ.παρ., σ.481 επ. Βλ. επίσης   ∆ α σ κ α λ ά κ η ,   Συνταγµατική Ιστορία, σ.67. 
94       Βλ. ∆ α φ ν ή , Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τόµ.ΙΓ', σ.239,   Α σ π ρ έ α , Πολιτική Ιστορία, 
τόµ.Α', σ.291 επ. σλ. επίσης  Ε υ α γ γ ε λ ί δ ο  υ, Τα µετά τον Οθωνα, ήτοι ιστορία της Μεσοβασιλείας 
και της Βασιλείας Γεωργίου του Α', σ.120 επ. Συγκεκριµένα, το ιστορικό     της παραίτησης αυτής του 
Κ.Κανάρη έχει ως εξής:  Τον Ιανουάριο του 1865  ο πρίγκιπας Γκλύξµπουργκ,  θείος του Γεωργίου που 
επισκεπτόταν την Ελλάδα   κάλεσε πέντε πολιτικούς  αρχηγούς  της αντιπολίτευσης σε συµβούλιο.  Η 
πρωτοβουλία,  κατά τον  Α σ π ρ έ α ,     όπ.παρ.,  σ.292,  δεν ήταν σε γνώση του βασιλιά. Αντικείµενο 
της συνάντησης ήταν η ενηµέρωσή του για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα. Ο 
Βούλγαρης καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης και του συµβούλου του βασιλιά Σπόνεκ. Ο 
πρωθυπουργός   Κ.Κανάρης µόλις πληροφορήθηκε τη συνάντηση εκδήλωσε αµέσως την πρόθεσή του 
να παραιτηθεί,  αλλ'ο Γεώργιος µε επιστολή του επιβεβαίωσε την εµπιστοσύνη του στέµµατος στην 
κυβέρνηση,  σηµειώνοντας ότι ο  πρίγκηπας Γκλύξµπουργκ θα εγκατέλειπε  σύντοµα τη   χώρα. Κατά 
τον  Α σ π ρ έ α  . αιτία της παραίτησης ήταν ο υπουργός εσωτερικών Αλ. Κουµουνδούρος. Οπως 
γράφει, όπ.παρ., σ.293: "Αλλά και µετά την διευθέτησι του επεισοδίου τούτου η κυβέρνησις Κανάρη 
παρητήθη συνεπεία αντιθέσεως, γεννηθείσης εν τοις σπλάχνοις     αυτοίς και της οποίας βάσεις ήταν αι 
τάσεις αυτοτελείας του   Αλ.Κουµουνδούρου προς σχηµατισµόν Κυβερνήσεως υπ'αυτού και µόνου, 
κατώρθωσε δε πράγµατι, ο Κουµουνδούρος µετά την παραίτησιν του Κανάρη, να κληθή υπό του 
Βασιλέως και να ανατεθή εις τούτον   ο σχηµατισµός της νέας Κυβερνήσεως." Κατά τον   ∆ α φ ν ή  , 
όπ.παρ., σ.239, ο Κανάρης ήλπιζε ότι ο Γεώργιος θα  του ανέθετε το σχηµατισµό υπηρεσιακής 
κυβέρνησης για τη διεξαγωγή των εκλογών. 
95 Η αµέσως προηγούµενη κυβέρνηση Κ. Κανάρη, είχε διοριστεί πριν την έναρξη ισχύος του 
Συντάγµατος 1864.  
96 Με τον όρο "τακτική" κυβέρνηση, αποδίδεται στην παρούσα εργασία, η κυβέρνηση, η οποία διορίζεται 
για τη γενικότερη χάραξη κυβερνητικής πολιτικής, τη διακυβέρνηση, εποµένως όχι η κυβέρνηση που 
διορίζεται µε αποκλειστικό, ή έστω βασικό, σκοπό, τη διεξαγωγή των εκλογών.  



"προεκλογική" (97) στην κυριολεξία του όρου. Οκτώ ηµέρες µετά την ορκωµοσία του Κουµουνδούρου 
προκηρύχτηκαν οι πρώτες εκλογές της περιόδου του Συντάγµατος 1864. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 
14 Μάιου 1865, µε εκλογικό νόµο, που έφερε στη βουλή  η κυβέρνηση Κουµουνδούρου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 του συντάγµατος 1864. Στις εκλογές αυτές κανένα κόµµα δεν πλειοψήφησε. Από τις 181 
έδρες, 80 περίπου -δηλαδή σχετική πλειοψηφία- πήρε το Κουµουνδουρικό κόµµα98. Η διαµόρφωση 
αυτή των πολιτικών δυνάµεων, αλλά και οι συνεχείς µετακινήσεις βουλευτών, πρόκειται να επηρεάσουν 
σηµαντικά την εξέλιξη του κοινοβουλευτικού συστήµατος99. 
   Ιδιαίτερη σηµασία, για την ερευνώµενη εφαρµογή του κοινοβουλευτικού συστήµατος την περίοδο 
αυτή, έχει η µετά τις εκλογές διατήρηση και πτώση της κυβέρνησης Κουµουνδούρου. Ο πρωθυπουργός 
Αλ.. Κουµουνδούρος, θέτει ο ίδιος ζήτηµα εµπιστοσύνης κατά τη συζήτηση του βασιλικού λόγου100. Η 
βουλή µε την απάντησή της στο βασιλικό λόγο, αφενός δεν έκανε δεκτή την πρόταση µοµφής, αφετέρου 
εξέφρασε την εµπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση101. Η κυβέρνηση δεν διέθετε βέβαια την πλειοψηφία 
από τις εκλογές, εξασφάλισε όµως την κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε την υποστήριξη της οµάδας Θρ. 
Ζαΐµη και ορισµένων ανεξάρτητων βουλευτών. 
  Στις 8 Ιουλίου 1865 πρόεδρος της βουλής εκλέγεται ο κουµουνδουρικός υποψήφιος Ευθ. Κεχαγιάς102 
µε 96 ψήφους, ενώ ο υποψήφιος του ∆εληγιώργη πήρε 31 και του Βούλγαρη 30103. Έτσι, η κυβέρνηση 
                                                
97 Με τον όρο "προεκλογική" κυβέρνηση αποδίδεται στην παρούσα η κυβέρνηση, που διορίζεται µε 
αποκλειστικό ή έστω βασικό σκοπό τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο όρος είναι ακριβέστερος από τον 
συνήθως χρησιµοποιούµενο όρο "υπηρεσιακή"  κυβέρνηση, ο οποίος 
δεν αποδίδει τις πολιτικές κυβερνήσεις, που διορίζονται για το σκοπό αυτό. Ο όρος "προεκλογική 
κυβέρνηση" είναι επίσης προτιµότερος του όρου "εκλογική κυβέρνηση", καθόσον αποδίδει µε ακρίβεια 
και το σκοπό και τη χρονική πεερίοδο της κυβέρνησης. Ο όρος 
εκλογική κυβέρνηση χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία για να αποδοθούν οι κυβερνήσεις, που 
προέρχονται από τις εκλογές, δηλαδή οι κυβερνήσεις των οποίων η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι 
αποτέλεσµα των εκλογών, σε αντιπαραβολή προς τις "µετεκλογικές 
κυβερνήσεις", δηλαδή τις κυβερνήσεις εκείνες, των οποίων η κοινοβουλευτική ποειοψηφία, είναι 
αποτέλεσµα πολιτικών συνερασιών και ανακατατάξεων µέσα στο κοινοβούλιο. Βλ. επίσης π.α, 150 επ. 
98 Βλ.∆ α φ ν ή, Πολιτικά Κόµµατα, σ.69-70, Ν.Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, Ι.Ε.Ε., τόµ.ΙΓ'σ.297, Π ε τ ρ ί δ η, 
Πολιτικές δυνάµεις, κ.λπ.,σ.57. Οπως αναφέρει ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς, Ο Κοινοβουλευτισµός, 
κ.λπ.,σ.135: " Εκ των εκλογών τούτων εξήλθεν η κυβέρνησις µειοψηφούσα, µη εκλεγέντων και δύο εκ 
των Υπουργών αυτής Αναργύρου και Βουδούρη...". Τους υπουργούς, που δεν εκλέχτηκαν βουλευτές 
αντικατέστησε ο Κουµουνδούρος µετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων µε κοινοβουλετικούς. 
Βλ. ∆ α φ ν ή, Ι.Ε.Ε. τόµ.ΙΓ',σ.244. Πρέπει πάντως να σηµειώσουµε ότι, χωρίς βέβαια το αντίθετο να 
αποτελεί την κανόνα, η απώλεια των εκλογών από την κυβερνητική παράταξη, είναι δείγµα έλλειψης 
σοβαρών τουλάχιστον παρεµβάσεων από µέρους της, στην εκλογική διαδικασία. Για τη σύνθεση της 
βουλής του 1865, βλ. ∆ α φ ν ή, Ι.Ε.Ε.,Τόµ.ΙΓ'σ.242.   
99 Χαρακτηριστικό γνώρισµα της βουλής της εποχής εκείνης, ήταν οι µετακινήσεις των βουλευτών από 
τον ένα πολιτικό σχηµατισµό στον άλλο. Βλ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ, Ιστορικές Πολιτικές αλήθειες, σ.137.  
100 Απαντώντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά µε την έκδοση βασιλικών διαταγµάτων για την 
ένωση της Επτανήσου, έλεγε: "ηµείς ζητούµεν καθαρά ν είπητε, αν η διαγωγή µας ήτο καλή ναι ή όχι. 
Αυτό ζητούµεν και του σηµείου τούτου δεν θέλοµε να αποµακρυνθή και αν ηβουλή παραδεχθεί την 
αναβολήν, η παραδοχή τοιαύτης προτάσσεως δι'ηµάς είνε ζήτηµα υπουργικόν και εµπιστοσύνης." 
Βλ.Εφ.Συζ.περ.Α'Συν.Α.σ.417 επ. βλ.αναλυτικά για το ζήτηµα των Ιονίων Νήσων Dakin, The Unification 
of Greece, σ.97 επ.  
101 Οι βουλευτές Καραλίβανος και ∆αρειώτης υπέβαλαν την εξης πρόταση για να προστεθεί στην 
απάντηση της βουλής στο βασιλικό λόγο:”Η Βουλή θεωρεί µεµπτέαν την Κυβέρνησιν δια την ένεκα των 
εκτάκτων περιστάσεων κααι πρός θεραπείαν των αναφανεισών αναγκών έκδοσιν διαταγµάτων 
νοµοθρτικήςς αρµοδιότητας απ΄΄ο της διαλύσεως της Εθνικής Συνελεύσεως µέχρι, της συγκροτησεως 
της Βουλής.” Ηπρόταση έλαβε 3 µόνον ψήφους. Κατά ψήφισαν 78 και 60 βουλευτές αρνήθηκαν ψήφο. 
Βλ. Εφ. Συζ. Περ. Α, Συν. Α΄, σ. 482 και 483. 
102 Ο  ελληνικός κοινοβουλευτισµός είχς πράγµατι την τύχη εκείνη την περιόδο, να βρίσκεται και να 
διατηρηθεί στην κυβέρνηση ο θεµελιωτής του ελληνικού κοινοβουλευτικού συστήµατος, Αλ. 
Κουµουνδούρος, αλλά και να εκλεγεί ως πρόεδρος της βουλής, ο επίσης υπέρµαχος και εφαρµοστής 
του κοινοβουλευτικού συστήµατος Ευθ. Κεχαγιάς. Η συµβολή του υπήρξε πράγµατι, σηµαντική. ∆εν 
ήταν απλά και µόνο -όπως συνήθως υποστηρίζεται- οτι οι ρίζες του πρώιµου κοινοβουλευτισµού 
βρίσκονται την πρώτη περίοδο της βασιλευόµενης δηµοκρατίας (1864-1875), χωρίς άλλωστε ναγίνεται 
σαφές το τί νοείται µε τον προσδιορισµό αυτό. Βλ. µεταξύ άλλων, ∆ α φ ν ή , Η πολιτική κατάστασις της 
Χώρας κατά το 1865 και το 1866, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ. ΙΓ΄, σ. 244,  Σ γ ο υ ρ ί τ σ α , Η 
οργάνωσις της Κυβερνήσεως κλπ., σ. 32 επ., Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο υ, Ο κοινοβουλευτισµός εν Ελλάδι, 
σ. 65 επ., Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ   ∆., Κοινοβουλευτική ιστορία, τόµ. ΙΙ, σ. 27 επ., Την περίοδο εκείνη 
“θεµελιώθηκε” το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα στην Ελλάδα, το οποίο πλέον εφαρµόζεται στα 
πλαίσια του νέου Συντάγµατος. Πρώτος βασικός εκφραστής καθαρών κοινοβουλευτικών αρχών είναι ο 
Αλ. Κουµουνδούρος. Οι απόψεις του Κουµουνδούρου προηγήθηκαν της δεδηλωµένης και τις οποίες 
µετουσίωσε σε “συνταγµατική πράξη” έκφραζαν το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα. Ο 
Κουµουνδούρος, ήδη το 1865 είχε διακηρύξει πολιτικό πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα αυτό, όσον αφορά 
τη διακυβέρνηση, έδινε την υπεροχή στην κυβέρνηση, λέγοντας οτι ο βασιλιάς µπορεί να τη 



Κουµουνδούρου, µετά τις εκλογές είχε την πλειοψηφία στη βουλή και εποµένως την εµπιστοσύνη της. 
πρόκειται για την πρώτη εκλογή προέδρου βουλής την περίοδο του Συντάγµατος του 1864, που 
καθιερώνεται πλέον ως διαδικασία παροχής εµπιστοσύνης ή έκφρασης δυσπιστίας προς την 
κυβέρνηση. Η Ελλάδα εισέρχεται σε µια συνταγµατική περίοδο, µε κυβέρνηση κοινοβουλευτική, 
κυβέρνηση που διαθέτει την εµπιστοσύνη της βουλής. 
   Αν καθοριστική υπήρξε η διατήρηση στην εξουσία του Αλ. Κουµουνδούρου ως πρώτου 
κοινοβουλευτικού πρωθυπουργού, το ίδιο σηµαντικό για την παγίωση του κοινοβουλευτικού συστήµατος 
στην Ελλάδα, κατά την πρώτη εκείνη περίοδο, υπήρξε ο επίσης κοινοβουλευτικός τρόπος της πτώσης 
της κυβέρνησής του. Στις 11 Οκτωβρίου 1865 έγινε στη βουλή συζήτηση νοµοσχεδίου σχετικού µε τη 
βελτίωση των µέσων συγκοινωνίας. Κατά τη συζήτηση ο πρωθυπουργός έθεσε ζήτηµα εµπιστοσύνης 
"διότι το νοµοσχέδιον περί ου πρόκειται, αποτελεί µέρος του συστήµατος το οποίον σας υπεβάλαµεν και 
το θέτοµεν ως ζήτηµα εµπιστοσύνης, διότι δια τούτου προτιθέµεθα να διοικήσωµεν"104. Το νοµοσχέδιο 
καταψηφίστηκε. Η κυβέρνηση θεώρησε τον καταψηφισµό ως ψήφο δυσπιστίας και παραιτήθηκε105. 
Καθιερώνεται έτσι η καταψήφιση ή υπερψήφιση κυβερνητικού νοµοσχεδίου, ως έκφραση εµπιστοσύνης 
ή δυσπιστίας της βουλής προς την κυβέρνηση. 
 

22. Η 12ήµερη Κυβέρνηση Επ. ∆εληγιώργη 
   Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Κουµουνδούρου, η εντολή δόθηκε στον ∆. Βούλγαρη106. Ο 
Βούλγαρης, προκειµένου να δεχτεί τον σχηµατισµό κυβέρνησης αξίωσε από τον Γεώργιο την άµεση 
παραίτηση του συµβούλου του Σπόνεκ, µε την αιτιολογία ότι επενέβαινε στο κυβερνητικό έργο και 
συγκεκριµένα, ότι είχε συντελέσει στην ανάθεση της εντολής στον Κουµουνδούρο107. Ο Γεώργιος 
αρνήθηκε και ο Βούλγαρης κατέθεσε την εντολή. Πρωθυπουργός διορίστηκε ο Επ. ∆εληγιώργης, ο 
οποίος σχηµάτισε κυβέρνηση 12ηµερών108. Ο Αλ. Κουµουνδούρος είχε δηλώσει ότι θα υποστηρίξει την 
κυβέρνηση και πράγµατι ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός109. Η παραίτηση ∆εληγιώργη δεν οφειλόταν 
στην εµπιστοσύνη της βουλής, αλλά σε διαφορές µε τον Σπόνεκ110 δεν ήταν κοινοβουλευτική, αλλά 
πολιτική-κυβερνητική παραίτηση. 
 

23. Η διήµερη κυβέρηνση  ∆. Βούλγαρη 
 Μετά την παραίτηση ∆εληγιώργη σχηµάτισε κυβέρνηση δύο ηµερών ο ∆. Βούλγαρης111 Προηγουµένως 
ο Γεώργιος είχε προσπαθήσει τον σχηµατισµό κυβέρνησης µε τον Μπ. Ρούφο. Ο Βούλγαρης, ο οποίος 
δεν διέθετε την πλειοψηφία στη βουλή, εζήτησε από τον Γεώργιο να διακόψει τις εργασίες της µέχρι τον 
                                                                                                                                       
συµβουλεύει. Αλλά οι απόψεις του Κουµουνδούρου είναι καθαρές και συµπίπτουν µε τον πρώιµο 
κοινοβουλευτισµό κααι όσον αφορά τη διάκριση της ανάδειξης και διατήρησης της κυβέρνησης στην 
εξουσία. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό, ο βασιλιάςείχε το δικαίωµα επιλογής του πρωθυπουργού και 
των άλλων µελών της κυβέρνησης. Όφειλε όµως να αποδεχτεί την απόφαση της βουλής, εφόσον δεν 
παρείχε την εµπιστοσύνη της στην κυβέρνηση, που ο ίδιος επέλεξε, Βλ. ∆ α φ ν ή , οπ. Παρ. , σ. 244. 
Και είναι πράγµατι ιδιαίτερα σηµαντικό, οτι οι παραπάνωαρχές εκφράζονται από τον Κουµουνδούρο, 
όταν βρίσκεται στην πρωθυπουργία ως πρώτος πρωθυπουργός της περιόδου του Συντάγµατος 1864 
και διεξάγει τις εκλογές του 1865. Αλλά και ένα χρόνο πρίν τη διακήρυξη της δεδηλωµένης, το 1874, ο 
Κουµουνδούρος µε υπόµνηµά του στον Γεώργιο ζητούσε να µην επιτρέπεται στους πολιτευόµενους “να 
επιδιώκωσι την διάλυσιν της Βουλής προς σχηµατισµόν προσωπικής κυβερνήσεως”, Βλ. ∆ α φ ν ή , όπ. 
παρ., σ. 244 
103 6 βουλευτές αρνήθηκαν την ψήφο και 18 απουσίαζαν. Βλ. ∆ α φ ν ή , Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
τόµ. ΙΓ΄, σ. 242.  
104 Εφ. Συζ. Περ. Α΄,Σύν. Α΄ τόµ. ΙΙ, σ.261, Μετά την ανακίνηση ζητήµατος εµπιστοσύνης τέθηκε σε 
ψηφοφορία  η πρόταση “Παραδέχεται η Βουλή την αρχήν του νοµοσχεδίου περί σχηµατισµού πόρων 
πρός συντήρησιν της δια ξηράς και θαλάσσης συγκοινωνίας ναί ή όχι;” Βλ. όπ. παρ., σ. 273 επ.  
105 Βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον. τ. Α, σ.179. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του 
Ελληνικού Εθνους, τ.ΙΓ, σ.245. Ευαγγελίδη, Ταµετά τον Οθωνα κλπ., σ.172. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. 
παρ. σ.136.  
106 Οπως παρατηρεί ο Η. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς: " πρός σχηµατισµόν της νέας κυβερνήσεως δεν 
εκλήθη κατ'αρχάς ο πλειοψηφών εν τη Βουλή Επ. ∆εληγιώργης, αλλ' ο Βούλγαρης. Τούτο αληθώς δεν 
αντεπεκρίνετο µεν προς τας αυστηράς αρχάς του κοινοβουλευτισµού, αλλά δεν αντεστρατεύετο προς το 
Σύνταγµα". Βλ. ο Κοινοβουλευτισµός κλπ., σ. 136. Η παραβίαση της σειράς των κοµµάτων κατά τον 
διορισµό της κυβέρνησης, δεν αποτελεί παραβίαση "αρχής του κοινοβουλευτισµού κατά την περίοδο 
εκείνη, παρά το ότι βέβαια η τήρησή της ευνοεί οπωσδήποτε την ανάπτυξή του. 
107  Βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τ.Α,σ.179. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού 
Εθνους, τ.ΙΓ,σ.245. Ε υ α γ γ ε λ ί δ η, Τα µετά τον Οθωνα κλπ.,σ.172. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. 
παρ.,σ.136.  
108  20.10.1865 - 3.11.1865 
109  Στις 29.10.1865 Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΓ, σ. 245.  
110  Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους,τ. ΙΓ, σ.245 επ. Ο ∆εληγιώργης ως δικαιολογία της 
παραίτησης πρόβαλε την εχθρότητα της Αυλής, "Ηττήθηµεν -έλεγεν στους φίλους του- εν τη Αυλή ουχί 
εν τη Βουλή", βλ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τ.∆,σ.274.         
111 Για τον διορισµό και παραίτηση της κυβέρνησης Βούλγαρη (3.11.1865-6.11.1865) βλ. αναλυτικά  Κ ο 
ρ δ ά τ ο υ, όπ. παρ. σ.275.  



Ιανουάριο 1866, κατά το άρθρο 54 του Συντάγµατος. Ο Γεώργιος -ορθά- αρνήθηκε και ο Βούλγαρης 
παραιτήθηκε. Πρόκειται εποµένως για κοινοβουλευτική παραίτηση, χωρίς την µεσολάβηση ψήφου 
δυσπιστίας, η οποία και θα ακολουθούσε αν ο Βούλγαρης µε την παραίτηση δεν απέφευγε την 
κοινοβουλευτική αναµέτρηση. H κυβέρνηση Βούλγαρη ανήλθε χωρίς τη δεδηλωµένη και 
αποµακρύνθηκε, σύµφωνα µε τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, επειδή δεν διέθετε την εµπιστοσύνη του 
κοινοβουλίου. 
 

24. Η Κυβέρνηση Αλ. Κουµουνδούρου 
   Στις 6 Νοεµβρίου ο Γεώργιος καλεί και πάλι τον Κουµουνδούρο, ο οποίος διορίζεται πρωθυπουργός 
και επιδιώκει τη συνεργασία των Βούλγαρη και ∆εληγιώργη. Ο Χ. Τρικούπης πρότεινε τον σχηµατισµό 
οικουµενικής κυβέρνησης. Επειδή οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί αρνήθηκαν τη συνεργασία και ο 
Κουµουνδούρος σχηµάτισε κυβέρνηση από τους κόλπους του κόµµατός του. Εµφανίστηκε στη βουλή 
στις 9 Νοεµβρίου και έθεσε η ίδια ζήτηµα εµπιστοσύνης. Σε ψηφοφορία τέθηκε η εξής πρόταση: " Η 
Βουλή προκληθείσα υπό του Υπουργείου αποφαίνεται ότι δεν έχει προς αυτό εµπιστοσύνην". Τέθηκε 
δηλαδή σε ψηφοφορία πρόταση δυσπιστίας, η οποία και υπερψηφίστηκε112. Αµέσως υπέβαλε την 
παραίτησή του113. Και η κυβέρνηση αυτή δεν διέθετε τη δεδηλωµένη. Άλλωστε, κανένα κόµµα δεν είχε 
την απαιτούµενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα, ως σύστηµα διατήρησης 
της κυβέρνησης στην εξουσία, εξακολουθεί να εφαρµόζεται σταθερά, όπως προκύπτει, όχι από τον 
διορισµό, αλλ' από την αποµάκρυνση της κυβέρνησης, που παραιτείται αµέσως µετά την καταψήφισή 
της. 
 

25. Η Κυβέρνηση Επ. ∆εληγιώργη 
 Ο ∆εληγιώργης καλείται και πάλι και σχηµατίζει κυβέρνηση στις 13 Νοεµβρίου 1865, που διήρκεσε 15 
ηµέρες. Στις 28 Νοεµβρίου 1865 καταψηφίστηκε από τη βουλή πρότασή του, να διακοπούν οι εργασίες 
της114. Μετά την καταψήφιση παραιτήθηκε. Πρόκειται για κοινοβουλευτική παραίτηση µε ψήφο 
δυσπιστίας. Είναι προφανής προσπάθεια του ∆εληγιώργη -να "παρακάµψει" τη βουλή, επειδή ακριβώς 
δεν διέθετε την απαιτούµενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλά και από αυτές τις ίδιες τις προσπάθειες 
γίνεται σαφές, ότι το κοινοβουλευτικό σύστηµα έχει ήδη παγιωθεί και δεν είναι δυνατή η παραµονή της 
κυβέρνησης στην εξουσία, χωρίς την εµπιστοσύνη της βουλής. 
 

26. Η κυβέρνηση ανοχής του Μπ. Ρούφου 
  Μετά από πρόταση του Κουµουνδούρου, ορκίζεται στις 28 Νοεµβρίου 1865 η συµµαχική κυβέρνηση 
Μπ. Ρούφου, βουλευτή Αχαΐας, που υποστηρίχθηκε από τον Βούλγαρη και τον Κουµουνδούρο. Η 
κυβέρνηση Ρούφου παρέµεινε συνολικά 6,5 µήνες, µέχρι τον Ιούνιο του επόµενου έτους 1866115. Με την 
αρχική της µορφή η κυβέρνηση Ρούφου ψήφισε τον προϋπολογισµό του 1866 και διατηρήθηκε δύο 
µήνες. Στις 26.1.1866, η κυβέρνηση παραιτήθηκε µετά από υπόδειξη του Γεωργίου, ενώ ήδη είχαν 
διακοπεί οι εργασίες της βουλής. Το διάστηµα εκείνο µεσολάβησαν επανειληµµένες προσπάθειες για 
τον σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας Βούλγαρη-Κουµουνδούρου, ώστε να εξασφαλιστεί η 
εµπιστοσύνη της βουλής.  Οι αρχηγοί των δύο µεγάλων κοµµάτων δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν, 
αλλά διαβεβαίωσαν τον Γεώργιο, ότι θα στήριζαν την κυβέρνηση Μπ. Ρούφου, µε εξωκοινοβουλευτικούς 
υπουργούς116, η οποία και σχηµατίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 1866 και στηρίχθηκε, όπως είχε 
συµφωνηθεί, από τους Κουµουνδούρο και Βούλγαρη. Η κυβέρνηση Ρούφου, υποστηριζόµενη από τα 
µεγάλα κόµµατα διέθετε την εµπιστοσύνη της βουλής. Αποτελεί πάντως την πρώτη, στην περίοδο του 
Συντάγµατος του 1864, απόκλιση από τον τύπο της "αµιγούς" κοινοβουλευτικής κυβέρνησης, που είχε 
επικρατήσει µέχρι τον διορισµό της. Η απόκλιση αφορούσε καταρχήν τους υπουργούς, οι οποίοι ήταν 
εξωκοινοβουλευτικοί. Ο πρωθυπουργός είχε την βουλευτική ιδιότητα, δεν ήταν όµως αρχηγός µεγάλης 
                                                
112 Κατά της κυβέρνησης, δηλαδή υπέρ της πρότασης, ψήφισαν 81, ενώ αντίθετα 68. Αρνήθηκαν  ψήφο 
2 βουλευτές. Βλ. Εφ.Συζ.Περ.α,τ.ΙΙ, σ.375.  
113 Βλ. σχετικά τις γνώµες του βουλευτή Κερκύρας Στ. Παδοβά και του Επ. ∆εληγιώργη, ∆ α φ ν ή, 
Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, σ.246. ΚΑτά την αγόρευσή του στη βουλή ο πρωθυπουργός Αλ. 
ΚΟυµουνδούρος, δικαιολογούσε ως εξής την επανεµφάνισή του µετά την προηγούµενη καταψήφιση:" 
Γνωρίζων ταύτα και βλέπων ότι αδύνατον ήτο να κατορθωθή Κυβέρνησις, ενόµισα ότι καθήκον είχον να 
αναλάβω τον σχηµατισµόν τοιαύτης και αφού εκπληρώσω αυτό το καθήκον, αφού θέσω Κυβέρνησιν εις 
τόπον, να παρουσιασθώ εις την Βουλήν, δια να µοι δοθή η αναγκαία ισχύς δια να κυβερνήσω". Βλ. Εφ. 
Συζ. Περ. α.Συν.α, τ.ΙΙ,σ.363.  
114 Με ψήφους 84 κατά της διάλυσης και 70 υπέρ. Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, 
τ.ΙΓ,σ.248. Σε ψηφοφορία τέθηκε η εξής πρόταση:"∆υνάµει του άρθρου 38 του Συντάγµατος 
λαµβάνοµεν την τιµήν να υποβάλωµεν την εποµένην πρότασιν: Η Βουλή συναινεί να διακόψη τας 
συνεδριάσεις αυτής επί 40 ηµέρας". Βλ. Εφ. Συζ. Περ.α, Συν.α,τ.ΙΙ,σ.496. Το άρθρο 38 του Συντάγµατος 
1864 όριζε: " Ο Βασιλεύς έχει το δικαίωµα να αναβάλη την έναρξιν ή να διακόπτη  την εξακολούθησιν 
της Βουλευτικής Συνόδου.  Η αναβολή δε ή η διακοπή δεν δύνανται να διαρκέσωσιν υπέρ τας 
τεσσαράκοντα ηµέρας, ουδέ να επαναληφθώσιν εντός της αυτής βουλευτικής συνόδου, άνευ της 
συναινέσεως της Βουλής".  
115 Μέχρι 9.6.1866. Η κυβέρνηση Ρούφου διενήργησε δηµοτικές εκλογές σε 351 δήµους της χώρας, που 
έγιναν τον Μάρτιο/Απρίλιο 1866. Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους,τ.ΙΓ,σ.251.  
116  Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ.ΙΓ, σ.251 και Π ρ ο β α τ ά, σ.298. 



κοινοβουλευτικής οµάδας. Πάντως η επιβολή της "εξωκοινοβουλευτικής" αυτής λύσης ήταν 
κοινοβουλευτική, καθόσον βασίστηκε στη συµφωνία των µεγάλων κοµµάτων. Αλλά και η αποµάκρυνση 
της κυβέρνησης Ρούφου οφείλεται στην προσπάθεια σχηµατισµού αµιγούς κοινοβουλευτικής 
κυβέρνησης. Κριτήριο της "κοινοβουλευτικότητας" της κυβέρνησης δεν είναι η βουλευτική ιδιότητα των 
υπουργών, αλλ'η εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου. 
 

27. Η "δυαδική" κυβέρνηση συνασπισµού Βούλγαρη-∆εληγιώργη 
  Μετά από σύσταση των πρεσβευτών των Μεγάλων ∆υνάµεων, οι οποίοι λόγω  των περιστάσεων 
προτιµούσαν τον διορισµό κυβέρνησης µε κοινοβουλευτικούς υπουργούς, ο Γεώργιος κάλεσε τους τρεις 
πολιτικούς αρχηγούς: Κουµουνδούρο, Βούλγαρη και ∆εληγιώργη117 να συνεργαστούν ενόψει των 
οικονοµικών δυσχερειών και του πολέµου που ήταν ορατός στην Ευρώπη. Η προσπάθεια σχηµατισµού 
"οικουµενικής κυβέρνησης" απέτυχε. Ο Κουµουνδούρος διαχώρισε τη θέση του118. Έτσι σχηµατίστηκε 
στις αρχές Ιουνίου 1866 η "δυαδική", "συµµαχική" κυβέρνηση µειοψηφίας µε πρωθυπουργό τον ∆. 
Βούλγαρη, η οποία διατηρήθηκε µέχρι τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους119. Στην κυβέρνηση µετείχε και ο 
Επ. ∆εληγιώργης, ως υπουργός εξωτερικών120. Επειδή η κυβέρνηση δεν διέθετε την πλειοψηφία της 
βουλής, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που µετείχαν, ζήτησαν τη διάλυσή της. Ο Γεώργιος δεν συµφώνησε, 
πλην όµως προκειµένου να διατηρηθεί η κυβέρνηση ανέστειλε τις εργασίες της βουλής. Η καθορισµένη 
για τον Νοέµβριο και εξασφαλίζεται έτσι, µε δεύτερο συνταγµατικό µέσο, η για λίγο χρονικό διάστηµα 
επιµήκυνση του βίου της συµµαχικής κυβέρνησης µειοψηφίας. Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες 
υπαγορεύτηκαν την περίοδο αυτή από εξωτερικούς λόγους που υπέβαλαν τη διατήρηση της 
κυβέρνησης, δεν ενισχύουν τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήµατος. Από τυπική όµως άποψη 
δεν παραβιάζουν ούτε ρητή συνταγµατική διάταξη, ούτε το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα, όπως 
τότε είχε διαµορφωθεί. Η αρχή κατά την οποία η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη του 
κοινοβουλίου, λειτουργεί τότε, µόνον, εφόσον η βουλή, βρίσκεται σε σύνοδο, δηλαδή είναι παρούσα. Στα 
διαστήµατα απουσίας της βουλής, τα οποία µε συνταγµατικά µέσα µπορεί να επιµηκυνθούν, είναι 
δυνατή η παραµονή κυβέρνησης µειοψηφίας. Η δυαδική κυβέρνηση εµφανίζεται τελικά στη βουλή για 
πρώτη φορά στις 10 ∆εκεµβρίου 1866, δηλαδή µετά από διάστηµα 7 περίπου µηνών από το 
σχηµατισµό της. Αµέσως µετά την επανάληψη των εργασιών  της βουλής, εκλέχτηκε πρόεδρος ο 
υποψήφιος της κουµουνδουρικής αντιπολίτευσης και η "συντροφική" όπως χαρακτηρίστηκε κυβέρνηση, 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί121/122.   Η “δυαδική κυβέρνηση” ανήλθε χωρίς τη “δεδηλωµένη”. Ακριβώς 
λόγω της µειοψηφίας της, ζητήθηκε η διάλυση της βουλής, που σηµαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η 
συνύπαρξη κυβέρνησης µειοψηφίας και βουλής. Η λύση άλλωστε, στην οποία προσέφυγε ο Γεώργιος, 
επιβεβαιώνει αυτό το συµπέρασµα. Αρνούµενος τη διάλυση και τη διεξαγωγή εκλογών, ανέστειλε τις 
εργασίες της βουλής, ώστε να µη συνυπάρχουν κυβέρνηση µειοψηφίας και κοινοβούλιο. Την πλήρη 
επικράτηση της αρχής της διατήρησης της κυβέρνησης µε την εµπιστοσύνη του (παρόντος) 
κοινοβουλίου, επιβεβαιώνει άλλωστε και αυτή η ίδια η τελική- και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά 
περιθώρια- εµφάνιση της δυαδικής κυβέρνησης µειοψηφίας στη βουλή, αµέσως µετά την επανάληψη 
των εργασιών της, αλλά και αυτή η κοινοβουλευτική παραίτησή της µετά την καταψήφιση. Η εξάµηνη 
παραµονή της στην εξουσία, συνέπεσε µε διακοπή των εργασιών της βουλής. Εφαρµόστηκε µε τον 
τρόπο αυτό µια “νόµιµη” πρακτική, που οπωσδήποτε δεν ενίσχυε τη λειτουργία του κοινοβουλίου, αλλά 
δεν αναιρεί το πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα. 
 

28. Το "Μέγα Υπουργείον" του Αλ. Κουµουνδούρου 
  Οι κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις, που µεσολάβησα , κατέληξαν στο σχηµατισµό κουµουνδουρικής 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η οποία έγινε "δεδηλωµένη", στις 14 ∆εκεµβρίου, µε την εκλογή του 
κουµουνδουρικού Λ. Κρεστενίτη στο αξίωµα του προέδρου της βουλής123. Ο Αλ. Κουµουνδούρος, 
διαθέτοντας τη δεδηλωµένη καλείται και σχηµατίζει την επόµενη κυβέρνηση στις 18 ∆εκεµβρίου 1866, 
που παρέµεινε γνωστή ως "µέγα υπουργείον"124. Εµφανίζεται στη βουλή και εξασφαλίζει εµπιστοσύνης 

                                                
117  Στις 2 Ιουνίου 1866  
118 Κατά τον Ε υ α γ γ ε λ ί δ η, η διαφωνία οφείλεται στο ότι ο ∆. Βούλγαρης προσέφερε στον 
Κουµουνδούρο ένα µόνο υπουργείο, βλ. Τα µετά τον Οθωνα, κλπ., σ.135.  
119  9.6.1866-18.12.1866.  
120  Βλ. Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία κλπ., σ.204.  
121 Η αναστολή των εργασιών της βουλής έγινε µέχρι το ∆εκέµβριο του 1866. Στις 10 ∆εκεµβρίου άρχισε 
η Β σύνοδος της βουλής.  Στις 14 έγινε εκλογή προέδρου, στην οποία εκλέχτηκε ο κουµουνδουρικός 
υποψήφιος Λυκούργος Κρεστενίτης. Σε σύνολο 102 παρόντων έλαβε 94. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο υ, 
Κοινοβουλευτισµός, σ.141. Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, σ.55. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, 
τ.ΙΓ,σ.252.  
122  Κατά τον Φ ι λ ά ρ ε τ ο, όπ. παρ.σ. 204-205, ανάµεσα στο Βούλγαρη και το ∆εληγιώργη, επήλθε 
διαφωνία για το ζήτηµα του κρητικού αγώνα. Ο Βούλγαρης συµφωνούσε µε το Γεώργιο και ήταν υπέρ 
της φιλειρηνικής πολιτικής. Ο ∆εληγιώργης τασσόταν υπέρ του αγώνα στην Ηπειρο και Θεσσαλία, ως 
αντιπερισπασµό και για την ταχύτερη λύση του κρητικού ζητήµατος. Βλ.επίσης Κ ο ρ δ ά τ ο, οπ. παρ. 
τ.∆, σ.287. Ο Κουµουνδούρος επίσης υποστήριζε την κρητική επανάσταση, βλ.όπ. παρ., τ.∆,σ.286.  
123 Βλ. π.α 328  
124 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ.141.  



(125). Η κυβέρνηση Κουµουνδούρου ανήλθε και διατηρήθηκε µε την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου, ένα 
περίπου έτος και παραιτήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 1867 παρά το ότι εξακολουθούσε να διατηρεί την 
εµπιστοσύνη. Η κυβέρνηση αντιµετώπισε το θέµα της κρητικής επανάστασης, που είχε αρχίσει πριν 
µερικούς µήνες. Ο βασιλιάς διαφώνησε µε τον πρωθυπουργό και µε τον Χ. Τρικούπη, υπουργό 
εξωτερικών, ως προς τον χειρισµό του κρητικού ζητήµατος 126. Η κυβέρνηση παρόλο ότι ανανεώθηκε η 
εµπιστοσύνη της βουλής127 και διέθετε εποµένως την κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπέβαλε την 
παραίτησή της στις 17 ∆εκεµβρίου 1867. Πρόκειται για εξαναγκασµό σε παραίτηση, δηλαδή ουσιαστικά 
για παύση της κυβέρνησης128, µετά την οποία ακολούθησε πολιτική κρίση. Η αποµάκρυνση του Αλ. 
Κουµουνδούρου ήταν αντίθετη προς την πρακτική που είχε µέχρι τότε ακολουθηθεί, κατά την οποία οι 
κυβερνήσεις αποµακρύνονταν για λόγους κοινοβουλευτικούς και µόνο είτε µετά είτε χωρίς ψήφο 
δυσπιστίας. Κατά τον Αραβαντινό, η αποµάκρυνση της κυβέρνησης αποτελεί απόκλιση από τις αρχές 
του κοινοβουλευτικού συστήµατος 129. 
332   Από την καθιέρωση της δηµοκρατικής αρχής µε το Σύνταγµα του 1864, η νοµιµότητα της παύσης 
εξαρτάται από την αιτία της, από το άν δηλαδή οφείλεται σε λόγους νοµιµότητας ή σκοπιµότητας130, 
όπως συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση. Για το ότι ο Γεώργιος όφειλε να µην επέµβει στο 
κυβερνητικό έργο, δεν υπάρχει αµφιβολία, καθόσον κατά το πολίτευµα του Συντάγµατος του 1864 "ο 
βασιλεύς βασιλεύει και δεν κυβερνά"131. Όµως η υποβολή παραίτησης από µέρους του Κουµουνδούρου 
εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά της τυπικής συνταγµατικής νοµιµότητας. Εφόσον τελικά υποβάλλεται 
παραίτηση, το όλο ζήτηµα αποκτά τυπική συνταγµατική κάλυψη132. Πέρα από την κρίση της 
νοµιµότητας της παύσης αναγκαίες είναι οι εξής διευκρινίσεις: Το ζήτηµα δεν αφορά, τουλάχιστον άµεσα 
τον κανόνα "η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της βουλής", αλλά το ερώτηµα αν η 
κυβέρνηση διατηρείται µόνο µε την εµπιστοσύνη της βουλής ή και µε εκείνη του ανώτατου άρχοντα, αν 
εκτός και πέρα από την εµπιστοσύνη της βουλής απαιτείται και η εµπιστοσύνη του ανώτατου άρχοντα 
                                                
125(393) 97 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 52 κατά, βλ. Π ε τ ρ ί δ η, Ελληνική και Κοινωνική Ιστορία, 
σ.130.  
126(394)Η διαφωνία εκδηλώθηκε αφού επέστρεψε ο Γεώργιος στην Ελλάδα, µετά το γάµο του µε την 
Όλγα, το Νοέµβριο του 1867. Ο Κουµουνδούρος υπέβαλε γραπτό υπόµνηµα στο βασιλιά υπέρ της 
συνέχισης του αγώνα. Βλ. αναλυτικά Α σ π ρ έ α, τοµ. Β΄, σ.25-26. Ε υ α γ γ ε λ ί δ η, Τα µετά τον 
Οθωνα κλπ.,σ.215. Υπέρ της αποµάκρυνσης της "φιλοπόλεµης κυβέρνησης" Κουµουνδούρου τάχτηκε 
και η Αγγλία. Βλ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τ. Β,σ.642. Φ ι λ ά ρ ε τ ο υ, 
Ξενοκρατία, κλπ. σ.205-211. Οπως παρατηρεί ο Πουρνάρας, Χαρίλαος Τρικούπης, Α,σ.124,σηµ.1: 
"Στην κοµµατική ανωµαλία της εποχής προσετίθετο και η αυθαιρεσία του Στέµµατος, το οποίο για να 
προβή καλλίτερα και µε ολιγώτερο θόρυβο στον ενταφιασµό του κρητικού ζητήµατος αντικατέστησε την 
0.12.1867, την πανίσχυρο κοινοβουλευτική κυβέρνησηη µε µικτόν υπηρεσικαόν Υπουργείον υπό τον 
Πρόεδρον του Αρείου Πάγου Α.Μωραϊτίνη". Για τα γεγονότα της περιόδου εκείνης, βλ. D a k i n, όπ. 
παρ.σ.116 επ., όπου και αναδροµή στο κρητικό ζήτηµα, όπ. παρ. σ.107 επ.  
127 Η ψηφοφορία έγινε την 1η ∆εκεµβρίου 1867. Υπέρ ψήφισαν  107 βουλευτές  σε σύνολο 181. Βλ. ∆ α 
φ ν ή, Ιστορία του Ελλκηνικού Εθνους, τ. ΙΓ, σ. 282 επ., Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, ∆ιορισµός και παύση, σ.53.  
128 Παύση θεωρεί την παραίτηση Κουµουνδούρου, ο  Κ  υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς, ο οποίος θεµελιώνει τη 
νοµιµότητα της βασιλικής ενέργειας, στο άρθρο 31 του Συντάγµατος 1864. Οπως επίσης παρατηρεί:"δεν 
αντιτίθεται εις το κοινοβουλευτικό σύστηµα, τούτου λειτουργούντος από την αµιγή αυτού µορφήν, η εκ 
µέρους του Ανωτάτου Αρχοντος παύσις της πλειοψηφούσης κυβερνήσεως και ο διορισµός δι' αυτού εις 
την διάλυσιν της βουλής". Βλ. σ.143. Ο Α σ π ρ έ α ς, Πολιτική Ιστορία, τ.Β,σ.24 επ., αναφέρει: 
"...επρόκειτο 
αληθώς περί παύσεως, περί γεγονότος τουτέστιν εξαιρετικής πολιτικής σηµασίας, αναφορικώς προς την 
λειτουργίαν του πολιτεύµατος...". Βλ. επίσης Τ σ ί ρ η, Ο θεσµός της διαλύσεως του Κοινοβουλίου, 
σ.137. Κ α ρ ε λ ά, Συνταγµατική Ιστορία κλπ.,σ.135. Κ ό κ κι ν ο, όπ. παρ. σ.643. Φ ι λ ά ρ ε τ ο, όπ. 
παρ.,σ.211.  
129 Α ρ α β α ν τ ι ν ό ς, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τ. Α 1897,σ.180 στη σηµ.  
130 Για τη διάκριση αυτή των λόγων παύσης της κυβέρνησης, βλ. την πλήρη ανάλυση του Μ ά ν ε σ η, 
Εγγυήσεις, ΙΙ,σ.444 επ. Η θεωρητική θεµελίωσή της ανάγεται στη δηµοκρατική αρχή που καθιερώθηκε 
µε το Σύνταγµα του 1864 και ισχύει από τότε. Εποµένως όχι µόνο κατά την περίοδο του Συντάγµατος 
του 1952, αλλά και κατά την περίοδο του Συντάγµατος του 1864, ο ανώτατος άρχοντας δεν είχε 
απεριόριστη εξουσία να παύει την κυβέρνηση. Τη θέση αυτή ρητά διατυπώνει ο Μάνεσης, ο οποίος 
αφού αναφέρεται  στις ιστορικές περιπτώσεις παύσεων (όπ. παρ. σ.455 επ., στη σηµ.) της περιόδου του 
Συντάγµατος 1864 καταλήγει, όπ.παρ. σ. 458 "...η τοιαύτη συµπεριφορά του ανεύθυνου άρχοντος... 
κατά την ορθωτέραν....αντίληψιν ήτο και αντικοινοβουλευτική και αντισυνταγµατική, ως ασυµβίβαστος 
δηλαδή προς την αρχήν της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία καθιερούται δια του Συντάγµατος από του 
1864...". Βλ. επίσης του ί δ ι ο υ, Η δηµοκρατική αρχή κλπ., σ.95 επ.  
131 Βλ. αντ. άλλ. Μ ά ν ε σ η, Εγγυήσεις, τ.ΙΙ, σ.149 επ., 153 επ. (400) Η µόνη περίπτωση η οποία από 
τυπική άποψη παρέµεινε συνταγµατικά ακάλυπτη είναι η αποµάκρυνση του Θ. ∆ηλιγιάννη (1892) που 
αποτελεί και τη µοναδική παύση της ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας, στην (τυπική) κυριολεξία του 
όρου.   
132 Η µόνη περίπτωση η οποία από τυπική άποψη παρέµεινε συνταγµατικά ακάλυπτη είναι η 
αποµάκρυνση του Θ. ∆ηλιγιάννη (1892), που αποτελεί και τη µοναδική παύση της ελληνικής 
συνταγµατικής ιστορίας, στην (τυπική) κυριολεξία του όρου. 



για την παραµονή της κυβέρνησης στην εξουσία. Αυτή η ύπαρξη  της εµπιστοσύνης της βουλής, ως 
στοιχείο για τη διατήρηση της κυβέρνησης -που ενδιαφέρει στο σηµείο αυτό- δεν τίθεται σε 
αµφισβήτηση. 
333  Πέρα όµως από το ζήτηµα της κρίσης για τη νοµιµότητα της παύσης υπήρξαν ανυπολόγιστες οι 
αρνητικές επιπτώσεις από την ενέργεια αυτή του Γεωργίου. το νεαρό ελληνικό κοινοβουλευτικό 
σύστηµα, δέχτηκε ισχυρότατο πλήγµα, τη στιγµή ακριβώς που οι κοινοβουλευτικές δυνάµεις είχαν 
αρχίσει να σταθεροποιούνται. Οι ταλαντεύσεις της πρώτης ηµιπεριόδου είχαν οδηγήσει στη δηµιουργία 
πλειοψηφίας και το κοινοβουλευτικό σύστηµα έµπαινε σε µια σταθερή τροχιά, όπως γίνεται φανερό από 
τη δηµιουργία και την επί ένα έτος διατήρηση του "Μεγάλου Υπουργείου" του Αλ. Κουµουνδούρου. 
 

29. Η πρώτη υπηρεσιακή κυβέρνηση Αρ. Μωραϊτίνη  
  Η αποµάκρυνση της κυβέρνησης πλειοψηφίας του Αλ. Κουµουνδούρου καθιστούσε αναγκαία την 
προσφυγή στις εκλογές133. ∆ιορίστηκε έτσι στις 20 ∆εκεµβρίου 1867, η πρώτη υπηρεσιακή, κατά 
κυριολεξία "άχροη" κυβέρνηση, του πρώην αντιπροέδρου της εθνοσυνέλευσης Αρ. Μωραϊτίνη, ο οποίος 
την εποχή εκείνη δεν ήταν βουλευτής134. Ο Γεώργιος, µε διάταγµα της 21 ης ∆εκεµβρίου 1867, διακόπτει 
τις εργασίες  της βουλής για 40 ηµέρες, µε σκοπό τη διάλυση και τη διεξαγωγή εκλογών µε την 
κυβέρνηση Μωραϊτίνη. Τότε συνέβη το εξής παράδοξο. Υπουργοί του Μωραϊτίνη έθεσαν όρο να 
διατηρήσουν υπουργεία και µετά τις εκλογές135. Ο Γεώργιος αρνήθηκε και η κυβέρνηση παραιτήθηκε 
ένα µήνα µετά το διορισµό της, στις 25 Ιανουαρίου 1868, χωρίς τελικά να διαλυθεί η βουλή136. 
   Πέρα και ανεξάρτητα από την αποµάκρυνση του Αλ. Κουµουνδούρου, πρέπει να σηµειωθεί ότι, ο 
διορισµός υπηρεσιακής και όχι πολιτικής κυβέρνησης από τη µειοψηφία, αποτελεί κρινόµενη στο 
δεδοµένο πλαίσιο, θετική ενέργεια. Ο Κουµουνδούρος διατηρούσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και 
η πλέον ενδεδειγµένη λύση ήταν οι εκλογές. Απέφυγε δηλαδή ο Γεώργιος τον διορισµό ασύγγνωστης 
µειοψηφίας. Είναι πράγµατι ατυχές το γεγονός, ότι  το "πείραµα" της πρώτης υπηρεσιακής κυβέρνησης 
Μωραϊτίνη απέτυχε. Ίσως στην αντίθετη περίπτωση  να είχε αποφευχθεί στο µέλλον ο διορισµός 
ασύγγνωστων µειοψηφιών, που τόσο έβλαψε τη λειτουργία του ελληνικού κοινοβουλευτισµού. 
 

30. Η κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας του ∆. Βούλγαρη 
 Τον Μωραϊτίνη διαδέχτηκε ο Βούλγαρης, που είχε "...την ελάσσονα εν τη αντιπολιτεύσει µερίδα"137 και 
σχηµάτισε κυβέρνηση στις 25 Ιανουαρίου 1868138. Συγχρόνως µε τον διορισµό η κυβέρνηση ανέλαβε 
και τη διάλυση της βουλής και προκήρυξε εκλογές που διενεργήθηκαν την 21/24 Μαρτίου 1868. Ήταν 
εποµένως η κυβέρνηση Βούλγαρη, κατά τη χρησιµοποιούµενη εδώ ορολογία, όχι κυβέρνηση "τακτική", 
δεν διορίστηκε για να παραµείνει στην εξουσία επιδιώκοντας την εµπιστοσύνη της βουλής, αλλά 
κυβέρνηση "προεκλογική"139, καθόσον διορίστηκε µε αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών, τις 
οποίες τελικά δεν διεξήγαγε η προηγούµενη κυβέρνηση Μωραϊτίνη. ∆εν τίθεται εποµένως καταρχήν 
ζήτηµα εµπιστοσύνης για την κυβέρνηση αυτή. Κατά τον Ηλ. Κυριακόπουλο, ο διορισµός της 
κυβέρνησης αυτής ήταν σύµφωνος προς το Σύνταγµα, αλλά και ανταποκρινόταν πλήρως προς τις 
αρχές του κοινοβουλευτικού συστήµατος, κατά το οποίο ο βασιλιάς διατηρούσε το δικαίωµα να διαλύει 
τη βουλή και µε κυβέρνηση λαµβανόµενη από τη µειοψηφία140. Η ανάδειξη της κυβέρνησης, κατά το 
πρώιµο κοινοβουλευτικό σύστηµα της εποχής εκείνης, όχι µόνο ως τυπικός διορισµός, αλλά και ως 
ουσιαστική επιλογή, ανήκε πράγµατι στις αρµοδιότητες του στέµµατος. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί 
ότι _σύµφωνα µε τις ακολουθούµενες στην παρούσα εργασία διακρίσεις- η κυβέρνηση Βούλγαρη ήταν  
κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας, καθόσον, ναι µεν είχε προεκλογικό χαρακτήρα, πλην όµως 
υπήρχε στη βουλή κόµµα που διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία. Παράλληλα παρέχεται η διάλυση ως 
"δώρο" στη µειοψηφία (χαριστική διάλυση) και χρησιµοποιείται για την εξουδετέρωση της "αντίθετης" 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δηλαδή ως "αντιπλειοψηφικό" µέσο141.  
                                                
133 Πρβλ. Α σ π ρ έ α, Πολιτική Ιστορία, τ.Β,σ.27, ο οποίος σηµειώνει: "Ητο προφανές ότι η βουλή εκείνη 
έβαινε προς διάλυσιν, διότι πλην του Κουµουνδούρου, οι δύο έτεροι εν αυτή αρχηγοί κοµµάτων ∆. 
Βούλγαρης και Ε. ∆εληγιώργης, ήτο αδύνατον να επιτύχωσι σχηµατισµόν κοινοβουλευτικής 
κυβερνήσεως, ό,τι δε προείχε προς την νέαν πολιτικήν κατεύθυνσιν, ήτο σχηµατισµός κυβερνήσεως 
φιλειρηνικής πολιτικής".  
134 Ο Η. Κυριακόπουλος, παρατηρεί οτι ο διορισµός της κυβέρνησης Μωραϊτίνη αποτελεί : “…το πρώτον 
δείγµα χρήσεως του δικαιώµατος του βασιλέως διορίζειν και παύειν τους υπουργούς έξω της Βουλής.” 
Βλ. Κοινοβουλευτισµός, κλπ., σ. 143 
135 Βλ.  ∆ α φ ν ή , Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ. ΙΓ΄,σ. 283. 
136 Ο Μωραϊτίνης µετά την παραίτησή του επέστρεψε στα δικαστικά του καθήκοντα. Βλ. Κ α ρ ε λ λ ά , 
Συνταγµατική Ιστορία, σ. 123. 
137 Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ.σ.27.  
138 Βλ. M a r k e s i n i s, Dissolution of Parliament, σ..142 επ.. Οπως σηµειώνει ο Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς, 
Ξενοκρατία, κλπ.,σ.210, ο Πετρ. ∆ηλιγιάννης, πρέσβυς στην Κωνσταντινούπολη και υπουργός 
εξωτερικών της κυβέρνησης Μωραϊτίνη, εκτιµώντας τις συνέπειες της αποµάκρυνσης του 
Κουµουνδούρου στις κρίσιµες εκείνες στιγµές, συµβούλεψε τον Γεώργιο να στραφεί και πάλι προς τον 
Κουµουνδούρο ή τον Βούλγαρη.  
139 Βλ. π.α 152 επ. και 314 σηµ.76.  
140 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Ο κοινοβουλευτισµός κλπ., σ.144.  
141 Πρβλ. Β ε ν ι ζ έ λ ο, Το κοινοβουλ;ευτικό Πολίτευµα κλπ., σ.118  



   Με παρεµβάσεις κατά τη διεξαγωγή των δεύτερων εκλογών της περιόδου της βασιλευόµενης 
δηµοκρατίας, αλλά και κατά την εξέλεγξη των αποτελεσµάτων, ο Βούλγαρης κατόρθωσε τελικά την 
εξασφάλιση της απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίαις142. Κατά τις εκλογές προέδρου  βουλής που 
επακολούθησαν, εκλέχτηκαν οι κυβερνητικοί υποψήφιοι143. Η κυβέρνηση κατά τη θητεία της, ανανέωνε 
την εµπιστοσύνη της βουλής µε την ψήφιση του προϋπολογισµού και διάφορων νοµοσχεδίων. Την 
περίοδο εκείνη ο αριθµός των εδρών κάθε κόµµατος κυµαινόταν. Σε αυτό συντελούσε οπωσδήποτε και 
η απουσία του Κουµουνδούρου από τη βουλή. Είναι πάντως ασαφές ότι ο Βούλγαρης -µε όσα είχαν 
µεσολαβήσει- διέθετε την πλειοψηφία, διετηρείτο εποµένως η τυπική κοινοβουλευτική νοµιµότητα. Στις 
10 ∆εκεµβρίου 1868, η βουλή διέκοψε τις εργασίες της έκτακτης συνόδου. 
344  Η κυβέρνηση Βούλγαρη παρέµεινε ένα χρόνο, µέχρι τις 25 Ιανουαρίου 1869, οπότε και 
παραιτήθηκε κάτω από την πίεση των αποφάσεων της συνδιάσκεψης των Παρισίων για το κρητικό 
ζήτηµα144. Η παραίτηση-αποµάκρυνση του ∆. Βούλγαρη διαφέρει σηµαντικά από την προηγούµενη 
παραίτηση-παύση της κυβέρνησης του Αλ. Κουµουνδούρου, που πραγµατοποιήθηκε µετά από 
διαφωνία µε το Γεώργιο για το ζήτηµα της κρητικής επανάστασης145. Κοινό πάντως χαρακτηριστικό τους 
γνώρισµα είναι ότι και οι δύο κυβερνήσεις διατηρούσαν, κατά την παραίτησή τους, την πλειοψηφία, 
δηλαδή και οι δύο δεν παραιτήθηκαν για λόγους κοινοβουλευτικούς.  
 

31. Η κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας του Θρ. Ζαΐµη. 
  Με την παραίτηση της πλειοψηφίας  Βούλγαρη146 ο Γεώργιος κάλεσε του αρχηγούς των άλλων 
κοµµάτων Επ. ∆εληγιώργη και Θρ. Ζαΐµη147. Ο ∆εληγιώργης αρνήθηκε. Ο Ζαΐµης δέχτηκε, αλλ' έθεσε 
όρους. Ο Γεώργιος στράφηκε προς το Σπ. Βαλαωρίτη και τον Αρ. Μωραϊτίνη, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν 
να σχηµατίσουν κυβέρνηση. Το σχηµατισµό κυβέρνησης αρνήθηκε επίσης ο Γ.  Ράλλης. Εµφανίζονται  
δηλαδή την περίοδο εκείνη, τα πρώτα ίχνη διερευνητικών εντολών. Αλλά την, κάτω από συνθήκες, 
έλλειψη απόλυτης πλειοψηφίας, ορθή αυτή η πρακτική, δεν θα ακολουθήσει πάντοτε στο µέλλον ο 
Γεώργιος, προτιµώντας, πολλές φορές τον διορισµό µειοψηφίας, δηλαδή το διερευνητικό διορισµό. 

                                                
142  Σε σύνολο 187 εδρών, ο Βούλγαρης πέτυχε 90 έδρες. Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού 
΄Εθνους,τ. ΙΓ,σ.297. Οι Κουµουνδούρος, ∆ηλιγιάννης και Τρικούπης δεν εκλέχτηκαν βουλευτές. Στις 15 
Μαϊου η βουλή άρχισε την εξέλεγξη των εκλογών. Ο Βούλγαρης χρησιµοποίησε τη διαδικασία εξέλεγξης 
για να απαλλαγεί από επικίνδυνους πολιτικούς αντιπάλους του, µε ακυρώσεις της εκλογής τους, όπως 
των Λοµβάρδου, Χρηστίδη, Ι.Γ. Μαυροµιχάλη κ. άλ. Βλ. ∆ α φ ν ή, όπ. παρ.,σ.284 και Α σ π ρ έ α, 
Πολιτική Ιστορία,τ. Β,σ.29. Ακυρώθηκε επίσης η δέυτερη εκλογή του Κουµουνδούρου στο Οίτυλο, µε την 
αιτιολογία, ότι ως διπλή υποψηφιότητα αντέβαινε στο άρθρο 70 του Συντάγµατος. ∆ιατάχτηκεκ µάλιστα 
η σύλληψη του Κουµουνδούρου, ως στασιαστική και για να την αποφύγει αναγκάστηκε να κρυφτεί στη 
Μάνη αρκετό διάστηµα, µέχρι την αθώωσή του µε απόφαση του Εφετείου. Για τις εκλογές της 21/24 
Μαρτίου 1868, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς,όπ. παρ.,σ.144 τα εξής: " Ούτω από 
του 1868 άρχεται η επιδίωξις κυβερνητικής πλειοψηφίας κατά το σύστηµα ό ηκολουθήθη και κατά την 
εποχή της Α ∆υναστείας, δια της νοθεύσεως των φρονηµάτων του Λαού  κατά την ενέργειαν των 
εκλογών και την εξέλεγξιν αυτών". Για τις συνθήκες των εκλογών αυτών, βλ. επίσης Ε υ α γ γ ε λ ί δη, Τα 
µετά τον Οθωνα κλπ.,σ,218 επ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό ,  Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον,τ.Ι,σ.179. Κ ό κ κ ι 
ν ο, όπ. παρ.,τ.Β,σ.643. Οπως αναφέρει ο Π ο υ ρ ν ά ρ α ς, Χ. Τρικούπης,τ.Α,σ.125 "Αι εκλογαί δεν 
ήσαν απλώς παρωδία λαϊκής ετυµηγορίας. Απετέλεσαν πρωτοφανές φαινόµενον τυραννικών 
ασχηµιών".   
143 Στην πρώτη εκλογή προεδρείου (της α τακτικής συνόδου) που έγινε στις 25 Απριλίου 1868, 
πρόεδρος βουλής εκλέχτηκε ο υποψήφιος του Βούλγαρη Τρ. Λαζαρέτος (κοµουνδουρικός, που 
προσεχώρησε στον Βούλγαρη) µε ψήφοους 93 σε σύνολο 141 ψηφισάντων. Στη εύτερη εκλογή 
προέδρου βουλής (β έκτακτη σύνοδος) που έγινε στις 8 Νοεµβρίου 1868, εκλέχτηκε και πάλι ο 
υποψήφιος του ∆. Βούλγαρη, ∆. ∆ρόσος, µε 78 ψήφους. Ο κουµουνδουρικός υποψήφιος Λυκ. 
Κρεστενίτης πήρε 32 ψήφους και ο υποψήφιοος των ∆εληγιώργη-Ζαϊµη, . Λεωντόπουλος 32 ψήφους. 
Βλ. όµως αναλυτικά ∆ α φ ν ή, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους,τ.ΙΓ,σ.284.  
144 Στο τέλος του 1868, παρά λίγο να εκραγεί ελληνοτουρκικός πόλεµος, διότι οι Ελληνες συνέχιζαν την 
αποστολή εθελοντών στην Κρήτη για την ενίσχυση της κρητικής επανάστασης. Στις 2 ιανουαρίου 1869, 
είκοσι περίπου ηµέρες πριν από την παραίτηση της υβέρνησης Βούλγαρη, συνήλθε στο Παρίσι 
διάσκεψη των Μεγάλων ∆υνάµεων και της Πύλης για το ζήτηµα της κρητικής επανάστασης. Η Ελλάδα 
συµµετείχε µε συµβουλευτική ψήφο. Με το "πρωτόκολλο του συνεδρίου", επιβλήικαν δυσµενείς όροι 
στην Ελλάδα. Το πρωτόκολλο, όπως και επιστολή του Ναπλέοντα καιτου Τσάρου επιδόθηκαν στο 
Γεώργιο. Ο βασιλιάς κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς, µε τους οποίους συζήτησε τους δυσµενείς για τη 
χώρα όρους αρνούµενος να αποδεχτεί τους όρους της διάσκεψης, δείχνοντας τα έγγραφα που του είχαν 
αποστλεί. Ο Βούλγαρης αρνούµενος να αποδεχτεί τους όρους παραιτήθηκε. Βλ. ∆ α φ ν ή, όπ. 
παρ.,σ.287, επίσης Α σ π ρ έα, όπ. παρ.,τ. Β, σ.30 επ., ιδίως σ.33. 
145 Ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς, Κοινοβουλευτισµός,σ.145, σηµειώνει σχετικά: "Ούτω δια πρώτην φοράν 
έχοµεν παραίτησιν κυβερνήσεως, χωρίς αυτή να απωλέση την εµπιστοσύνην της βουλής, ουδέ κατόπιν 
διαφωνίας προς το στέµµα, αλλά δια λόγους άσχετους εντελώς 
προς το ηµέτερον θέµα".  
146 Η βουλή ήδη είχε διακόψει τις εργασίες της, βλ. και Π ρ ο β α τ ά, σ.150.  
147 Ο Κουµουνδούρος δεν κλήθηκε. Ηταν άλλωστε εκτός βουλής.  



  Ο βασιλιάς επανήλθε στο Θρ. Ζαΐµη, ο οποίος τελικά σχηµάτισε κυβέρνηση µειοψηφίας στις 25 
Ιανουαρίου 1869. Όταν ανέλαβε ο Θρ. Ζαΐµης τον υποστήριξε µία οµάδα 25 µόνο βουλευτών, όπως 
βεβαιώνει ο Χ. Τρικούπης στο άρθρο του "Τις πταίει". ∆εν διέθετε εποµένως τη δεδηλωµένη. εφόσον 
όµως ο ∆. Βούλγαρης διατηρούσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβέρνηση Ζαΐµη, όπως και η 
αµέσως προηγούµενη κυβέρνηση Βούλγαρη, πέρα από την κρίση για τη συνταγµατική νοµιµότητα και 
κοινοβουλευτικότητα του διορισµού της, ήταν κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας. Εφόσον η 
παραιτηθείσα κυβέρνηση πλειοψηφίας δεν δεχόταν τη διεξαγωγή των εκλογών, η πιο ενδεδειγµένη 
ενέργεια θα ήταν ο διορισµός κυβέρνησης υπηρεσιακής. Πλην όµως, το προηγούµενο πείραµα του 
Μωραϊτίνη, είχε επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα. 
  Η κυβέρνηση Θρ. Ζαΐµη δεν διορίστηκε ως τακτική, αλλ' ως προεκλογική κυβέρνηση. Εποµένως µέχρι 
και τη διεξαγωγή των εκλογών, δεν τίθεται ζήτηµα εµπιστοσύνης της βουλής. Σε διακήρυξή της προς τον 
λαό, αµέσως µετά την ορκωµοσία της η κυβέρνηση Ζαΐµη, υποστήριξε την αναγκαιότητα του 
πρωτοκόλλου των Παρισίων και διακήρυξε την πρόθεσή της να διαλύσει τη βουλή και να προκηρύξει 
εκλογές, ώστε να αποφασίσει ο λαός ελεύθερα, για όσα είχαν µεσολαβήσει, σχετικά µε τη διάσκεψη148. 
Για πρώτη φορά προβάλλεται ο "διαιτητικός ρόλος" του εκλογικού σώµατος, η µετάθεση της ευθύνης 
στο εκλογικό σώµα, αποφάσεων, που ήδη είχαν ληφθεί και ο δηµοψηφισµατικός χαρακτήρας των 
εκλογών 149. 
  Και στην περίπτωση της κυβέρνησης του Θρ. Ζαΐµη, αποδείχτηκε η προς τη µειοψηφία "χαριστική" 
λειτουργία της διάλυσης και η χρησιµοποίηση των εκλογών ως µέσου κατασκευής πλειοψηφίας, 
µετατροπής της προηγούµενης µειοψηφίας σε πλειοψηφία150. Μετά τις εκλογές της 16/19 Μαΐου 1869 η 
κυβέρνηση Ζαΐµη έλαβε την εµπιστοσύνη της βουλής151 και διέθετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
µέχρι και την παραίτηση της, που δεν είχε κοινοβουλευτική αιτία (κυβερνητική παραίτηση)152. Η 
κυβέρνηση Ζαΐµη διατηρήθηκε 19 µήνες µέχρι την 9η Ιουλίου 1870, ηµέρα υποβολής της παραίτησής 
της. 
 

32. Η κοινοβουλευτική απουσία της κυβέρνησης Επ. ∆εληγιώργη. 
   Ο διορισµός και η διατήρηση της επόµενης κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον επ. ∆εληγιώργη, 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινοβούλιο. Το ιδιαίτερο γνώρισµα της κυβέρνησης αυτής είναι, ότι 
όπως προηγουµένως η "δυαδική" κυβέρνηση153 διορίστηκε και παρέµεινε στην εξουσία σε διάστηµα 
απουσίας της βουλής. Η κυβέρνηση της 9ηn Ιουλίου 1870, αποτελεί πράγµατι εξαιρετικά χρήσιµη 
περίπτωση για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το αν και το πως της ισχύος και της 
εφαρµογής της αρχής της κοινοβουλευτικής διατήρησης. Από την άποψη και µόνον αυτή, η 
κοινοβουλευτική απούσα κυβέρνηση ∆εληγιώργη, αποτελεί σταθµό στη διαµόρφωση του 
κοινοβουλευτικού συστήµατος στην Ελλάδα. Ο αντικοινοβουλευτικός χαρακτήρας της κυβέρνησης 
∆εληγιώργη, έγινε αφορµή γενικότερων συζητήσεων στη βουλή, σχετικά µε το κοινοβουλευτικό σύστηµα 
και την εφαρµογή του στην Ελλάδα µέχρι την εποχή εκείνη. 
   H κυβέρνηση διορίστηκε όταν η βουλή είχε - ήδη πριν την παραίτηση του Ρ. Ζαΐµη και ενώ  
εξακολούσαν οι διακοπές εργασιών της Βουλής, πρωθυπουργός διορίζεται, στις 9 Ιουλίου 1870, ο Επ. ∆ 
ε λ η γ ι ώ ρ γ η ς. Ο ∆εληγιώργης όταν κλήθηκε να σχηµατίσει κυβέρνηση είχε µικρή κοινοβουλευτική 
δύναµη. ∆εν διέθετε εποµένως τη δεδηλωµένη. Η µειοψηφία ∆εληγιώργη ήταν ασύγγνωστη µειοψηφία, 
καθόσον ο Ζαΐµης διατηρούσε την πλειοψηφία στη βουλή, αλλ' επιπλέον , ο ∆εληγιώργης διέθετε 
µικρότερη κοινοβουλευτική δύναµη και από άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης, δηλαδή διορίστηκε αφού 
παρακάµφθηκαν οι Βούλγαρης και Κουµουνδούρος, που διέθεταν µεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναµη. 
Πρόκειται για βασιλική εύνοια προς το ∆ηληγιώργη και µη τήρηση της σειράς των κοµµάτων, η οποία 
αργότερα εξελίσσεται σε κοινοβουλευτική αρχή. 
   Η κυβέρνηση ∆εληγιώργη διορίστηκε ως τακτική κυβέρνηση, δηλαδή όχι σαν κυβέρνηση διεξαγωγής 
εκλογών. ∆εν έλαβε µε το διορισµό της και τη διάλυση της βουλής, αλλά ούτε και αργότερα, αν και 
επανειληµµένα το επιδίωξε. Θα ετίθετο βέβαια διαφορετικά το ζήτηµα, αν έστω κατά την πορεία, η  
                                                
148 Βλ. ∆ α φ ν ή, όπ. παρ., τ. ΙΓ, σ.288. Επίσης Α σ π ρ έ α,, όπ. παρ.,τ. Β, σ.34-35, Β ο υ ρ ν ά, Ιστορία 
1821-1909, σ.444.  
149  Η βουλή διαλύθηκε στιn 17 Μαρτίου 1869. Οι εκλογές προκηρύχτηκαν για τιn 16 Μαϊου και η πρώτη 
σύνοδος της γ βουλευτικής περιόδου συγκλήθηκε στις 5 Ιουνίου 1869, βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., σ.36. 
Markesinis, Dissolution of Parliament, σ..143.  
150 Στις εκλογές της 16/19 Μαϊου 1869, σε σύνολο 186 εδρών, ο Θρ. Ζαίµης έλαβε 90 περίπου έδρες, 
βλ. Ν.Οικονόµου, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους,τ.ΙΓ, σ.297.  
151 Στις 12 Ιουλίου 1869 εκλέχτηκε πρόεδρος βουλής ο ζαϊµικός υποψήφιος ∆. Χρηστίδης, µε 96 
ψήφους, ενώ 67 ψήφους έλαβε ο Σ.Σωτηρόπουλος της αντιπολίτευσης. Βλ.  ∆ α φ ν ή, όπ. παρ.τ. 
ΙΓ,σ.289. Η κυβέρνηση διέθετε πλέον την εµπιστοσύνη της βουλής.  
152 Πρβλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο,όπ. παρ., σ.145. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση Ζαϊµη παραιτήθηκε, διότι 
δεν θέλησε να αποδεχτεί τους όρους των ληστών του ∆ήλεσι (κυβέρνητική παραίτηση), βλ. Π ρ ο β α τ 
ά,σ.132. Β ο υ ρ ν ά,όπ. παρ.,σ.450. Για τη ληστεία του δήλεσι, βλ. αναλυτικά Α σ π ρ έ α,όπ. παρ.,σ.38 
επ. Κ ό κ κ ι ν ο,όπ. παρ., τ. Β, σ.646. Είχε ήδη προηγηθεί η παραίτηση του υπουργού στρατιωτικών 
Σκαρλάτου Σούτσου, εναντίον του οποίου είχαν διατυπωθεί σοβαρές κατηγορίες, βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. 
παρ.,τ. Β΄, σ.41.  
153  Βλ. επίσης την κυβέρνηση {27}. 
  



κυβέρνηση µετατρεπόταν σε προεκλογική, αν δηλαδή τελικά ελάµβανε τη διάλυση της βουλής. Η 
κυβέρνηση ∆εληγιώργη εκµεταλλεύτηκε αρχικά το διάστηµα των θερινών διακοπών. Η επανάληψη των 
εργασιών  της βουλής θα έθετε ζήτηµα εµπιστοσύνης της βουλής προς την κυβέρνηση. Αλλ' η εµφάνιση 
της µειοψηφίας ∆εληγιώργη στο κοινοβούλιο, θα σήµαινε την καταψήφισή της. Για να την αποφύγει και 
να διατηρηθεί στην εξουσία, ζήτησε και έλαβε αναστολή   των εργασιών της βουλής, η οποία και 
χρησιµοποιείται ως µέσο παράτασης του βίου της κυβέρνησης µειοψηφίας.  
    Με τη λήξη του χρόνου αναστολή, δεν θα ήταν πλέον δυνατή η παραµονή της κυβέρνησης. Οι 
εργασίες της βουλής επρόκειτο να επαναληφθούν στις 11 ∆εκεµβρίου 1870. Η µειοψηφία ∆εληγιώργη 
εκµεταλλεύτηκε όλο σχεδόν το χρονικό διάστηµα αναστολής των κοινοβουλευτικών εργασιών, 
παρέµεινε στην αρχή πέντε µήνες και παραιτήθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου 1870. 
  'Oλο το χρονικό διάστηµα της κυβέρνησης ∆εληγιώργη, η βουλή δε λειτούργησε. Η κυβέρνηση 
διορίστηκε και παραιτήθηκε   σε διάστηµα διακοπής εργασιών της βουλής. Η κυβέρνηση ∆εληγιώργη 
παρέτεινε µε νόµιµα, αλλά "αντικοινοβουλευτικά" τεχνάσµατα και εκµεταλλεύτηκε την απουσία της 
βουλής. Απέφυγε να εµφανιστεί για να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης. Οι εργασίες της βουλής 
επαναλήφτηκαν στις 11 ∆εκεµβρίου 1870, µερικές ηµέρες µετά την παραίτηση ∆εληγιώργη και ενώ ήδη 
είχε σχηµατιστεί κυβέρνηση Κουµουνδούρου. 
  Το ότι η κυβέρνηση ∆εληγιώργη δεν εµφανίστηκε προκειµένου να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης, δεν 
απέτρεψε τις συζητήσεις στη βουλή. Από τις συζητήσεις της περιόδου αυτής προκύπτουν πράγµατι 
σηµαντικά συµπεράσµατα για τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήµατος την εποχή εκείνη154. Η 
"αντικοινοβουλευτική" κυβέρνηση ∆εληγιώργη, παρέχει την εντύπωση "κατάλυσης" του 
κοινοβουλευτισµού. Η εντύπωση  αυτή δηµιουργείται, εφόσον κρίνεται µε τα σηµερινά δεδοµένα. 
Εντούτοις η κυβέρνηση ∆εληγιώργη έδωσε την ευκαιρία αποκρυστάλλωσης και εξέλιξης του 
κοινοβουλευτικού συστήµατος   της εποχής εκείνης. Η αναγωγή ορθών συµπερασµάτων απαιτεί τη 
διάκριση ανάµεσα στο "αν" και στο "πως" της κοινοβουλευτικής αρχής, κατά την οποία "η κυβέρνηση 
οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου". 
  Το πρώτο βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από τις σχετικές συζητήσεις, είναι ότι δεν αµφισβητείται 
η αρχή, κατά την οποία η κυβέρνηση, προκειµένου να διατηρηθεί στην εξουσία, οφείλει να έχει την 
εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Αυτό το ίδιο το "αν" της αρχής δεν τίθεται σε αµφισβήτηση ούτε από την 
ίδια την κυβέρνηση µειοψηφίας του Επ. ∆εληγιώργη, ο οποίος απέφυγε, όσο ήταν δυνατό την 
κοινοβουλευτική αναµέτρηση και παραιτήθηκε λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της βουλής. 
Σηµαντική είναι στο σηµείο αυτό η αγόρευση του βουλευτή Ευθ. Κεχαγιά " υπάρχει εντός του 
Συντάγµατος  καµιά διάταξις ορίζουσα ότι παν υπουργείον πρέπει να έχη την εµπιστοσύνην του 
Βασιλέως και της Βουλής; Βεβαίως όχι. Εντούτοις γίνεται. Λοιπόν καθιερώθηκε και παρ ηµίν το έθιµο 
αυτό: ∆εν καθιερώθη; ∆ύναται άλλως πως να γίνει εις την πρακτικήν; Λοιπόν καθιερώθηκε και παρ'ηµίν 
το έθιµον τούτο άνευ του οποίου ήθελεν είσθαι το Σύνταγµα χίµαιρα" (155). 
 Το ζήτηµα που τίθεται δεν είναι το "αν", αλλά το πως και το πότε της εµπιστοσύνης της βουλής και 
συγκεκριµένα, αν η εµπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει, όχι µόνον αν η βουλή είναι παρούσα, το οποίο και 
δεν αµφισβητείται, αλλά και κατά την απουσία της. Το βασικό ζήτηµα που τίθεται στο κοινοβούλιο µε 
αφορµή την κυβέρνηση ∆εληγιώργη, δεν είναι το αν ισχύει η αρχή της κοινοβουλευτικής διατήρησης. Η 
αναγκαιότητα της ύπαρξης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκειµένου να διατηρηθεί η κυβέρνηση 
στην εξουσία, θεωρείται δεδοµένη. Το ζήτηµα που τίθεται είναι, αν κοινοβουλευτική κυβέρνηση, πρέπει 
να υπάρχει όχι µόνον όταν λειτουργεί, αλλά και όταν αργεί η βουλή. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της 
βουλής Ευθ. Κεχαγιάς η κοινοβουλευτικότης του Υπουργείου, ήτοι η εµπιστοσύνη της βουλής προς 
αυτό, πρέπει να υπάρχει όχι µόνον όταν οσάκις η βουλή είναι εν ενεργεία, αλλά ακι όταν αργή, διότι 
άλλως θα έχωµεν 3 µήνας µόνον το έτος Κυβέρνησιν κοινοβουλευτικήν και εννέα µήνας Κυβέρνησιν µη 
κοινοβουλευτικήν156. Και συνεχίζοντας παρατηρεί ότι η κυβέρνηση οφείλει να εµφανίζεται στη βουλή 
αµέσως και όχι µετά µήνες από το διορισµό της και ότι " η καθαρωτέρα κοινοβουλευτική Κυβέρνησις 
είναι εκείνη, ήτις υποδεικνυόµενη υπό της πλειοψηφίας της Βουλής καλείται εις την εξουσίαν υπό του 
Βασιλέως". Προσθέτει πάντως ότι επιτρέπεται και διορισµός υπουργείου από τη µειοψηφία µε την 
ελπίδα, ότι µέσα σε λίγες ηµέρες  θα µπορέσει να εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας και ότι 
αν δεν το επιτύχει είναι δυνατή η διάλυση της βουλής157. 
   Η σχετικά πρόσφατη καθιέρωση της αρχής της κοινοβουλευτικής διατήρησης είχε οπωσδήποτε 
"κενά", τα οποία επέτρεπαν την σε ορισµένα χρονικά πλαίσια "προσωρινή" διατήρηση κυβερνήσεων και 
από τη µειοψηφία. Η αρχή της κοινοβουλευτικής διατήρησης εφαρµόζεται χωρίς παρεκκλίσεις και 
εφόσον λειτουργεί η βουλή. Η εµπιστοσύνη της βουλής πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, εφόσον  η ίδια 
βρίσκεται σε λειτουργία, οπότε ενεργοποιείται και η υποχρέωση εµφάνισης της κυβέρνησης στο 
κοινοβούλιο. Όταν όµως η βουλή αργεί και διορίζεται νέα κυβέρνηση στο διάστηµα της απουσίας της, 
"δικαιούται" τυπικά έστω, να ελπίζει ή να πιστεύει ότι έχει την εµπιστοσύνη της βουλής. Εποµένως, το 
ζήτηµα αντιµετωπίζεται ριζικά, µόνο µε την εφαρµογή της δεδηλωµένης. Πρόκειται πάντως όχι για 
ζήτηµα αµφισβήτησης της αρχής της διατήρησης, αλλά για θέµα αναγόµενο στη ρύθµιση του χρόνου 
                                                
154 Βλ. Εφηµ.Συζ.Βουλής, Γ'περ.Β' συν., τόµ.Α', σ.187 επ., Συνέδρ.21.1.1871, την αγόρευση του Ευθ. 
Κεχαγιά, βλ. επίσης Μ. Ε υ λ α µ π ί ο υ,  Η εν τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος και τω Κοινοβουλίω 
δράσις Ευθ.Ι.Κεχαγιά, τόµ. Β', σελ.241 επ.  
155 Βλ. Εφηµ.Συζ.Βουλής, Γ περ., Β.Σύν., σ.188.  
156 Βλ. Εφηµ.Συζ. Βουλής, Γ περ., Β Συν., σ. 189.  
157 Βλ. Εφηµ.Συζ. Βουλής, Γ περ., Β Συν., σ. 189.   



απουσίας της βουλής και προθεσµίας εµφάνισης  της νεοδιοριζόµενης κυβέρνησης στο κοινοβούλιο που 
δεν είχε διαµορφωθεί την εποχή εκείνη. 
 

33. Η αποκατάσταση της οµαλότητας µε την κυβέρνηση Αλ. Κουµουνδούρου 
  Μετά την παραίτηση της µειοψηφίας ∆εληγιώργη, κυβέρνηση σχηµατίζει στις 9 ∆εκεµβρίου 1870, ο Αλ. 
Κ ο υ µ ο υ ν δ ο ύ ρ ο ς. Με την επανάληψη των εργασιών της βουλής πρόεδρος του σώµατος 
εκλέγεται, στις 17 ∆εκεµβρίου 1870, κατά τη Β σύνοδο της Γ΄ περιόδου ο κουµουνδουρικός υποψήφιος 
βουλευτής Ζακύνθου, Κ. Λοµβάρδος, µε συντριπτική πλειοψηφία 129 ψήφων και 9 λευκές158/159. Με την 
επάνοδο του Αλ. Κουµουνδούρου αποκαθίσταται η κοινοβουλευτική οµαλότητα. 
359 Η εναρκτήρια συνεδρίαση της επόµενης, Γ συνόδου, της Γ περιόδου της βουλής πραγµατοποιήθηκε 
στις 18 Οκτωβρίου 1871. Στις 25 Οκτωβρίου έγινε εκλογή νέου προέδρου. Ο ζαϊµικός υποψήφιος ∆. 
Χατζίσκος εκλέγεται µε 78 ψήφους και ο κουµουνδουρικός Ευθ. Κεχαγιάς πήρε µόνο 48 ψήφους. Ο 
τρίτος υποψήφιος Κ.Νικόδηµος 14. Βρέθηκαν επίσης 12 λευκές ψήφοι. Ο Κουµουνδούρος αµέσως 
παραιτείται (28.10.1871) µετά από 11 περίπου µήνες στην αρχή160, στην οποία ανήλθε και διατηρήθηκε 
µε την εµπιστοσύνη της βουλής. 
 

34. Η δίµηνη κυβέρνηση του Θρ. Ζαΐµη 
 Μετά την έκφραση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση Κουµουνδούρου, επανέρχεται στις 28 Οκτωβρίου 
1871, ο Θρ. Ζαΐµης. Η κυβέρνηση αυτή που ανήλθε µε τη δεδηλωµένη, µετά δηλαδή την εκλογή 
προέδρου βουλής της παρατάξεώς της, διατηρήθηκε δύο περίπου µήνες. Παραιτήθηκε στις 25 
∆εκεµβρίου 1871 χωρίς να µεσολαβήσει καταψήφιση, διότι είχε απολέσει την ισχυρή πλειοψηφία στην 
οποία βασιζόταν161. Η παραίτηση συµπίπτει µε τη λήξη της Γ συνόδου της βουλής. 
 

35. Η "συντροφική κυβέρνηση ανοχής του ∆. Βούλγαρη. 
  Στις 25 ∆εκεµβρίου 1871 κυβέρνηση σχηµάτισε ο ∆. Β ο ύ λ γ α ρ η ς. Επρόκειτο δια κυβέρνηση 
συνεργασίας, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, Βούλγαρη-Κουµουνδούρου. Ο Κουµουνδούρος στήριξε 
κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση, αλλά δεν µετείχε162. Κατά κυριολεξία εποµένως επρόκειτο για 
κυβέρνηση ανοχής. Η κυβέρνηση αυτή, που ονοµάστηκε από την αντιπολίτευση "συντροφική"163 
σχηµατίστηκε µετά από έµπνευση του πατέρα του Γεωργίου, που ήταν στην Ελλάδα εκείνο το διάστηµα 
164.  ∆ύο ηµέρες µετά την ορκωµοσία της κυβέρνησης, στις 27 ∆εκεµβρίου 1871 αναγνώστηκε στη 
βουλή το διάταγµα διάλυσης165. Η κυβέρνηση Βούλγαρη διεξήγαγε και τις εκλογές της 26/29 
                                                
158  Βλ. Κ ω φ ό, Ιεε, τ.ΙΓ, σ.289.  
159 Σε ευχαριστήρια απάντησή του αµέσως µετά την εκλογή του ο νέος  πρόεδρος Κ.Λοµβάρδος, τόνιζε 
στη βουλή: "άπαντες θα καταβάλωµεν όλην την ενέργειάν µας, όπως καθιερωθή πλήρης και σταθερά 
εφαρµογή του κοινοβουλευτικού συστήµατος, ίνα µη πλέον παράσιτα ή ξένα στοιχεία διαταράττωσι την 
ειλικρινή και εγκάρδιον συνεννόησιν και από κοινού σύµπραξιν των δύο ανωτάτων του Κράτους Αρχών, 
του Ηγεµόνος και της Εθνικ;ης Αντιπροσωπείας". Ο Αλ. Κουµουνδούρος, µετά την εκλογή του 
Λοµβάρδου στο αξίωµα του προέδρου της βουλής, έλεγε: " Η προχθεσινή ηµέρα υπήρξεν εν νέον 
τεκµήριον, ότι το κοινοβουλευτικόν σύστηµα εν Ελλάδι ερρίζωσεν, ότι ο ελληνικός λαός και οι 
αντιπρόσωποι αυτού εισίν άξιοι να συστηθώσι αυτοκυβέρνησιν". Βλ. Εφηµ. Συζ.Γ περ. Β σύν.,σ.6.- Βλ.  
αναλυτικά Ζ έ γ γ ε λ η, το εν Ελλάδι κρατούν  κοινοβουλευτικόν δίκαιον, σ.548 επ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ α, Η 
οργάνωσις της Κυβερνήσεως κλπ., σ.33. Σ β ώ λ ο, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον,Α σ.352.      
160  Βλ. Κ ω φ ό,όπ. παρ.,σ.289, ο οποίος παρατηρεί ότι οι 78 βουλευτές που ψήφισαν τον Χατζίσκο, δεν 
ανήκαν στην παράταξη Ζαϊµη. Εδωσαν όµως την ψήφο τους, διότι πίστευαν ότι έπρεπε να στηριχθεί 
κυβέρνησις της προτίµησης του βασιλιά. Α σ π ρ έ α, τ.Β, όπ. παρ., σ.42.  
161  Ο Η. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς, Κοινοβουλευτισµός κλπ., σ.154, αναφέρει ως λόγο της παραίτησης 
την ασθενέστατη πλειοψηφία της κυβέρνησης και παρατηρεί ότι: "ούτω έχωµεν πτώσιν 
κοινοβουλευτικήν όχι κατόπιν αποδοκιµαστικής ψήφου της βουλής, αλλά λόγω της ασθενεστάτης 
πλειοψηφίας". Βλ. και π.α 359 σηµ. την άποψη του Κωφού.  Ο Α σ π ρ έ α ς, όπ. παρ.,σ.42-43, 
σχολιάζει την παραίτηση του Ζαϊµη ως εξής: " Ο Ζαϊµης  απώλεσε πάλιν την εµπιστοσύνην του 
κοινοβουλίου εν τω καταρτσµώ τγων µελών της επιτροπής δια την σύνταξιν της απαντήσεως εις τον 
βασιλικόν λόγον, όστις είχεν εκφωνηθεί κατά την έναρξιν της τρίτης ταύτης συνόδου, 
πρωθυπουργούντος του Αλ.Κουµουνδούρου, υπό του Βασιλέως..."."Σαφώς εν τη ενάρξει των 
συζητήσεων εκείνων εξεδηλώθη πνεύµα µορφών κατά του Στέµµατος, ο δε Θρ. Ζαϊµης προλαβώς την 
πιθανότητα οξείας εκτάσεως εν τη διαµάχη της αντιπολιτεύσεως επροτίµησε την πτώσιν του". Κατά τον 
Π ρ ο β α τ ά, οπ. παρ.,σ.317, η παραίτηση του Ζαϊµη οφείλεται σε παρέµβαση του µονάρχη, 
προκειµένου να σχηµατιστεί κυβέρνηση συνεργασίας Βούλγαρη - Κουµουνδούρου.   
162(430) Βλ. τη σύνθεση της κυβέρνησης Π ρ ο β α τ ά, όπ. παρ.,σ.318, βλ. πάντως και Κ υ ρ ι α κ ό π ο 
υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός κλπ.,σ.151, ο οποίος αναφέρει ότι ο Βούλγαρης παρεχώρησε δύο υπουργεία 
στο κόµµα του Κουµουνδούρου. Ο ∆εληγιώργης προσκλήθηκε, αλλ' αρνήθηκε τη συµµετοχή. Βλ. Ε υ α 
γ γ ε λ ί δ η, Το µετά τον Οθωνα κλπ., σ.300.  
163 Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ.,τ.Β,σ.43  
164 Βλ. Κ ω φ ό,  όπ. παρ.,σ.289.  
165 Προηγουµένως η κυβέρνηση ζήτησε από τη βουλή την έγκριση πιστώσεων. Η αντιπολίτευση 
αντιτάχτηκε και στην ψηφοφορία που ακολούθησε έγινε δεκτή η πρόταση της αντιπολίτευσης µε 74 
έναντι 69 ψήφων. µετά την αποδοκιµασία της η κυβέρνηση προχώρησε στην ανάγνωση  του 



Φεβρουαρίου 1872166. Στις εκλογές αυτές, σε σύνολο 190 βουλευτών ο Βούλγαρης πήρε 90 περίπου. 
Με τη σύγκληση της νέας βουλής, εκλέχτηκε πρόεδρος ο κυβερνητικός υποψήφιος µε συντριπτική 
πλειοψηφία167. Η κυβέρνηση διαθέτοντας µετά τις εκλογές αυτοδύναµη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
παρέµεινε στην αρχή µέχρι το Ιούλιο του 1872, δηλαδή συνολικά 18 περίπου µήνες. Χαρακτηριστική 
είναι η παραίτηση-παύση της κυβέρνησης αυτής. Η ανάµιξη του Γεωργίου δεν περιοριζόταν µόνο σε 
"εθνικά ζητήµατα", όπως ήταν προηγουµένως η κρητική επανάσταση, αλλ' επεκτεινόταν και σε 
"δευτερεύουσες υποθέσεις". Είναι πράγµατι χαρακτηριστική η "υπόθεση Λαυρίου". Κατά την περίοδο 
εκείνη το στέµµα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συµφέροντα των επιχειρήσεων Σερπιέρη. Η 
επέµβαση αυτή δηµιούργησε αίσθηση και πολλά σχόλια και οδήγησε τον πρωθυπουργό Βούλγαρη να 
φέρει το ζήτηµα στη βουλή και τελικά στην πτώση, τον Ιούλιο του 1872, τηn κυβέρνησης Βούλγαρη168. 
 

36. Η "ασύγγνωστη  µειοψηφία" του Επ. ∆εληγιώργη 
  Μετά την παραίτηση της πλειοψηφίας Βούλγαρη, επανέρχεται ο πρωθυπουργός της µειοψηφίας 
∆εληγιώργης, ο οποίος σχηµατίζει κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 1872. Η κυβέρνηση αυτή, έχει κοινά 
σηµεία, αλλά και διαφορές µε την προηγούµενη του ίδιου πρωθυπουργού, που είχε διοριστεί πριν δύο 
χρόνια, σχεδόν την ίδια ηµεροµηνία (9 Ιουλίου 1870). Όπως βεβαιώνει αργότερα ο Χ. Τ ρ ι κ ο ύ π η ς 
στο άρθρο του "Τις πταίει;" όταν κλήθηκε ο ∆εληγιώργης να σχηµατίσει κυβέρνηση, αριθµούσε 7 µόνο 
φίλους βουλευτές. στον κατάλογο των υπουργών συµπεριέλαβε και 3 εξωκοινοβουλευτικούς. Ο 
∆εληγιώργης σύµφωνα µε τη γνωστή τακτική του χρησιµοποίησε κάθε συνταγµατικό µέσο για τη νόµιµη 
παραµονή στην αρχή της κυβέρνησης µειοψηφίας. Έτσι αρχικά  ανέστειλε τις εργασίες της βουλής. Στις 
20 Σεπτεµβρίου 1872 δηµοσιεύεται το διάταγµα της λήξης της α συνόδου. Ένα µήνα µετά, στις 28 
Νοεµβρίου 1872, αφού εξαντλείται κάθε χρονικό περιθώριο, δηµοσιεύεται το διάταγµα διάλυσης της 
βουλής169. Και στο σηµείο αυτό διαφέρει η κυβέρνηση αυτή του Επ. ∆εληγιώργη από την προηγούµενη 
του ίδιου πρωθυπουργού170. Η κυβέρνηση µετατρέπεται σε προεκλογική, σε κυβέρνηση διεξαγωγής 
                                                                                                                                       
διατάγµατος του διατάγµατος διάλυσης της βουλής Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός κλπ., 
σ. 152.  
166 Για τη διχογνωµία ως προς τη γνησιότητα των εκλογών αυτών, βλ. Α ρ α β α ν τ ι ν ό, Ελληνικόν 
Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τ. Ι,σ.179.  Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β, σ.44, Κυριακόπουλο, όπ. παρ., 152.  
167 Επί συνολικών ψήφων 159, ο Σπυροµίλιος έλαβε 156 και από µία ο Κατσικόπουλος, Κουτσοπέταλος 
και Περρωτής. Βλ. Κυριακόπουλο, όπ. παρ., σ.152, σηµ.39.  
168 Ο Βούλγαρης έλεγε σε συνεδρίαση της βουλής: " Πάντες γιγνώσκετε, ότι το υπουργείον είχε την τιµήν 
ν'απολαµβάνη πλήρη την εµπιστοσύνην και την συνδροµήν του κοινοβουλίου. Η παραίτησίς του 
προήλθεν εξ άλλης αιτίας. Τ ο Υπουργείον µεταξύ των έργων του είχε και το ζήτηµα του Λαυρίου. Εις 
αυτό η Κυβέρνησις ησχολείτο, προσπαθούσα να λύση και απαλλάξη τον τόπον της υποθέσεως 
σπουδαίας και σκανδαλώδους, ειργάζετο επί του ζητήµατος τούτου και ητοιµάζετο να φέρη εις την 
Βουλήν µίαν πρότασιν, όπβς απαλλαχθή ο τόπος των απαιτήσεων του κυρίου Σερπιέρη... 
Καταγινοµένου του Υπουργείου εις τούτο και εις άλλα ακόµη έργα εξωτερικής σπουδαιότητος, η Α.Μ. ο 
βασιλεύς εφρόνει, ότι έπρεπε το Υπουργείον να επισπεύση την εισαγωγήν του ζητήµατος 
τούτου...Επιµένοντος δε του βασιλέως εις την άµεσον διεξαγωγήν του ζητήµατος... επήλθε διαφωνία του 
Υπουργείου προς Αυτόν, διότι δεν ηδυνάµεθα να ενδώσωµεν και ενοµίσαµεν, ότι έπρεπε να 
επιµείνωµεν, καθόσον η ευθύνη ηµάς και µόνον εβάρυνεν ". Βλ.Εφηµ.Συζ.της  Βουλής, περίοδος δ΄, 
σύνοδος α΄, τ. Α΄ (1872),σ.440.Σχετικά παρατηρεί ο Αλ. Σ β ώ λ ο ς, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τ.Α,σ.353, 
το εξής: "Οταν δ' εξάλλου ο Βασιλεύς διεφώνησε προς την κυβέρνησιν Βούλγαρη (1872) και ηναγκάσθη 
αύτη να παραιτηθή , εσχολιάσθη εις αυτήν της βουλήν το γεγονός ότι η Κυβέρνησις παρητήθη καίτοι 
απολαύουσα της εµπιστοσύνης αυτής" Βλ. αναλ.∆ ε ρ τ ι λ ή, Το ζήτηµα των τραπεζών1871-1873,κλπ., 
σ.96 επ.-  
169  Βλ. την αγόρευση του Θ. ∆ηλιγιάννη, Εφηµ. Συζ.Περ.Ε, Σύν.Β,σ.57 επ., ο οποίος µεταξύ άλλων 
τονίζει: "∆εν συνεκάλεσε την Βουλήν εντός του 1872 διότι εγνώριζεν, ότι είναι εν µειοψηφία, διότι 
εγνώριζεν, ότι, εάν πράγµατι συνήρχετο η Βουλή ήθελε καταδειχθή η µειψηφία αυτού, αλλ' αντ' αυτής 
ήθελε καλεσθή η πειοψηφία εις την Κυβέρνησιν του τόπου... Εκ µειοψηφίας εγεννήθη και εκυβέρνησεν 
επί µήνας πέντε άνευ Βουλής, εν µειοψηφία διατελών διέλυσεν την Βουλήν, εν τη συνελθούση Βουλή 
είχε πραγµατικήν µειοψηφίαν και εφοβείτο το Κοινοβούλιον µήπως αποδειχθή η µειοψηφία του, και 
τοιουτοτρόπως αναγκασθή να αποχωρήσει των πραγµάτων. ειχε λοιπόν συµφέρον να απωθήση την 
συγκάλεσιν τη Βουλής, όσον το δυνατόν βραδύτερον...". Βλ. όπ. παρ.,σ.68 επ., την αγόρευση του 
Π.Μαυροµιχάλη, ο οποίος µεταξύ άλλων παρατηρεί: "Εις την Βουλήν κύριοι ενεπόκειται πάντοτε το να 
αποδοκιµάζη και να εγκρίνει την διαγωγήν οιουδήποτε Υπουργείου η δε Κυβέρνησις οφείλει: να δίδη 
ευθύνας εις αυτήν. Αλλ' η παρουσία του οχληρού τούτου επιτηρητού της διαγωγής των υπευθύνων 
Υπουργών ηδύνατο να επιφέρη προσκόµµατα εις την πορείαν του Υπουργείου, ηδύνατο δια διαφωνίας 
ή αποδοκιµασίας να θέση τέρµα εις τον υπουργικόν βίον. ∆ια τούτο ο κύριοος ∆εληγιώργης ανέλαβε επί 
τοσούτον χρόνον την συγκάλεσιν της βουλής..."  
170(438)  Βλ. την αγόρευση του Θ. ∆εληγιάννη, Εφ. Συζ. Περ. Ε,Σύν.Β, σ. 23:"Ο Βασιλεύς έχει δικαίωµα 
να αντικαταστήση την κυβέρνησιν, αλλά τα άτοµα τα οποία καλούνται εις την Κυβέρνησιν και τα οποία 
γνωρίζουσιν ότι εκπροσωπούσι την µειοψηφίαν του Κοινοβουλίου, λαµβάνουσιν αµέσως την 
υποχρέωσιν να ρωτήσωσι το Εθνος εάν η µειοψηφία την οποίαν εκπροσωπούσι, είναι αληθής 
µειοψηφία του Εθνους ή είναι αληθής πλειοψηφία του Εθνους... Ευρίσκων λοιπόν ότι το Υπουργείον της 
8 Ιουλίου δεν συνεµορφώθη εις την γνώµιν αυτήν όταν ανεδέχθη πέντε µήνας να διοική χωρίς να 



εκλογών και περιβάλλεται τον µανδύα της νοµιµότητας κατά τα τότε κρατούντα. Η δυνατότητα διορισµού 
κυβέρνησης µειοψηφίας µε ταυτόχρονη διάλυση των εκλογών, παρέχει την ευκαιρία παράτασης του 
βίου της και ενδεχόµενα µετατροπής της σε πλειοψηφία. 
 Οι εκλογές διεξήχθησαν τελικά στις 27/30 Ιανουαρίου 1873, δηλαδή 6 περίπου µήνες µετά την άνοδο 
της κυβέρνησης µειοψηφίας του Επ. ∆εληγιώργη. Ένα χρόνο περίπου, µετά τις προηγούµενες της 26/29 
Φεβρουαρίου 1872, η χώρα οδηγείται και πάλι σε εκλογές χάριν της µειοψηφίας. Η διάλυση της βουλής 
παρέχεται "δώρο" στη µειοψηφία ∆εληγιώργη και θα την χρησιµοποιήσει ως µέσο για τη µετατροπή της 
σε πλειοψηφία171. Πράγµατι, στις εκλογές αυτές σε σύνολο 190 βουλευτών, ο ∆εληγιώργης πήρε 90 
περίπου172. Στις 31 Μαρτίου 1873 διακόπτονται οι εργασίες της α συνόδου της βουλής για 40 ηµέρες. 
Στη σύνοδο αυτή εκλέχτηκε πρόεδρος της βουλής ο δεληγιωργικός υποψήφιος Ι. ∆ελιγιάννης173. Στις 21 
Ιουλίου 1873 δηµοσιεύεται το διάταγµα για τη λήξη της πρώτης συνόδου.  
  Στις εκλογές προεδρείου της β συνόδου, στις 4 Φεβρουαρίου 1874, εκλέγεται ο υποψήφιος της 
αντιπολίτευσης Θρ. Ζαΐµης µε 87 ψήφους και ο υποψήφιος του ∆εληγιώργη, Ι. ∆εληγιάννης, βουλευτής 
Κορινθίας, µειοψηφεί 60 ψήφους174. Ο ∆εληγιώργης µη διαθέτοντας την πλειοψηφία παραιτείται στις 9 
Φεβρουαρίου 1874 µετά από 18 µήνες αφότου ανέλαβε. Η κυβέρνηση παραιτείται µετά την καταψήφισή 
της. Τηρείται έτσι ο βασικότατος αυτός κανόνας, τον οποίο ακόµη και ο ∆εληγιώργης δεν παραβίασε. 
 

37. Η "στηλιτική" κυβέρνηση του ∆. Βούλγαρη 
   Την επόµενη κυβέρνηση, τελευταία της εξεταζόµενης περιόδου, σχηµάτισε ο ∆. Βούλγαρης, στις 9 
Φεβρουαρίου 1874, ο οποίος τότε αριθµούσε 12 µόνο βουλευτές175. Η αντίδραση, που είχε προκαλέσει 
η κυβέρνηση ∆εληγιώργη είχε ως αποτέλεσµα τη συσπείρωση της αντιπολίτευσης και την αύξηση της 
επιρροής του Κουµουνδούρου, ο  οποίος ηγείτο του µεγαλύτερου κόµµατος και θα µπορούσε να 
σχηµατίσει βιώσιµη κυβέρνηση. Η καταψήφιση του ∆εληγιώργη ήταν και σχηµατισµός δεδηλωµένης στο 
κοινοβούλιο. Εντούτοις ο βασιλιάς δίνει την εντολή στον Βούλγαρη, χωρίς όµως να παραχωρήσει και τη 
διάλυση της βουλής. Η κυβέρνηση Βούλγαρη ήταν κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας. Έχει όµως µια 
σηµαντική διαφορά από τις προηγούµενες του είδους. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις ασύγγνωστης 
µειοψηφίας διορίστηκαν µετά την αποµάκρυνση της πλειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή είναι η πρώτη 
φορά, που δεν ανατίθεται η εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στη νεοσχηµατιζόµενη πλειοψηφία. Τρεις 
ηµέρες µετά τον σχηµατισµό της κυβέρνησης Βούλγαρη, στις 12 Φεβρουαρίου, διακόπτονται για 
δεκαήµερο οι εργασίες της βουλής176. Με την επανάληψη των εργασιών, ο διορισµός του Βούλγαρη 
                                                                                                                                       
αποδείξη εάν εκπροσωπή την πλειοψηφίαν του Εθνους... Η κρίσις µου ήθελε είσθαι επιεικής εις τον 
βουλευτήν εκ Μεσολογγίου εάν το φαινόµενο τούτο παρίστατο πρώτην φοράν. Μετά θλίψεως παρατηρώ 
ότι είναι συµβεβηκός δευτέραν φοράν φαινόµενον εις τον πολιτικόν βίονν του βουλευτού εκ 
Μεσολογγίου". Επίσης ο πληρεξούσιος Α. Πετιµεζάς παρατηρεί σχετικά: "Μας λέγετε, τα συνταγµατικά 
έθιµα επιβάλλουν όταν συγκαλείται η µειοψηφία εις τα πράγµατα, να διαλύη την Βουλήν. ∆ιατί δεν την 
διαλύσατε το 1870;...". Εφ. Συζ.Περ. Ε,Σύν.Β,σ.119 επ.  
171  Σχετικά παρατηρούσε ο Κουµουνδούρος στη βουλή: "∆ιοίκησις του τόπου, σηµαίνει ν' 
αντιπροσωπεύωνται τα συµφέροντα και το επικρατούν πνεύµα της κοινωνίας εις την κυβέρνησιν και η 
κυβέρνησις να είναι έκφρασις της εθνικής θελήσεως ουχί δε να λαµβάνεται από την µειοψηφίαν της 
µειοψηφίας. Εννοώ ότι έχει το δικαίωµα βεβαίως ο Βασιλεύς να λαµβάνη τους υπουργούς και από της 
µειοψηφίας. Αλλά να καθιερωθή τούτο ως σύστηµα, να καθιερωθή ως σύστηµα η διάλυσις της Βουλής, 
είναι παράβασις του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος, είναι νόθευσις αυτού". (Εφηµ. Συζ.Περ.Ε, Σύν. 
Β,σ.27). Επίσης ο Κ. Λοµβάρδοςο συνιστούσε στο µονάρχη να µην κάνει κακή χρήση του δικαιώµατος 
διάλυσης της βουλήςς, µε το οποίο οι µειοψηφίεςς επιβάλλονται στις πλειοψηφίες. Και παρατηρούσε ότι 
η βασιλευόµενη δηµοκρατία όφειλε τη διατήρησή της στοον πόθο των Ελλήνων για την ισότητα, ο 
οποίος εµποδίζειι κάθε Ελληνα ν'αναγνωρίσει άλλον ανώτερό του για το αξίωµα του προέδρου της 
δηµοκρατίας. Βλ. Εφηµ.Συζ.Περ. Ε, Σύν. Β, σ.174. Βλ. αναλυτικά  Κ υ ρι α κ ό π ο υ λ ο, 
Κοινοβουλευτισµός κλπ., σ.158 επ.   
172  Βλ. πίνακα εκλογών Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ.ΙΓ, σ.297.  
173 Ο ∆ηλιγιάννης έλαβε 82 ψήφους και ο Λοµβάρδος 76. Λευκά βράθηκαν  4 ψηφοδέλτια. Βλ. ∆ α φ ν ή 
, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΓ΄, σ.292.  
174 Βλ. ∆ α φ ν ή, όπ. παρ., σ.291.  
175 Οπως αναφέρει ο Χ. Τρικούπης στο γνωστό άρθρο του, "τις πταίει;", βλ. επίσης Π ο υ ρ ν ά ρ α, όπ. 
παρ.τ.Α,σ.140. Α σ π ρ έ α,όπ. παρ.,τ.Β,σ.44. Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, Η "εφηµερίδα "Συνταγµατική" 
κλπ.,σ.30,σηµ.45.  
176  Στη συνεδριάση της 12ης Φεβρουαρίου 1874 στη βουλή κατατέθηκε η εξής πρόταση των 
πληρεξουσίων Κ. Λοµβάρδου και Θ. ∆ηλιγιάννη: πρότείνω να εκλεχθή δια µυστικής ψηφοφορίας 
επιτροπή εξ εννέα βουλευτών, ήτις να εξετάση την Πολιτείαν του Υπουργείου της 8 Ιουλίου 1872 και να 
υποβάλη εις την βουλήν έκθεσιν δηλούσαν αν κυβέρνησε κατά το Σύνταγµα και κατά τους νόµους του 
Κράτους και αν διεχειρίσθη καλώς τα συµφέροντα της πολιτείας και του δηµοσίου ή αν ηθέτησε κατά τι 
ταύτα και κατά τι, γνωµοδοτούσαν δε τι πρέπει επί τούτου να πράξη η Βουλή". Βλ. Εφηµ .Συζ. Περ. 
Ε,Συν Β, σ.26. Από την πρόταση παραιτήθηκε τελικά ο Θ. ∆ηλιγιάννης. Κατά τη συζήτηση της πρότασης 
ο Κ. Λοµβάρδος επιτέθηκε κατά του στέµµατος και τελικά στις 28 Φεβρουαρίου 1874 η κυβέρνηση 
υπέβαλε την εξής πρόταση: Η Βουλή πιστώς διερµηνεύσασα το φρόνηµα αυτής και σύµπαντος του 
Εθνους υπέρ της καθεστώσης συνταγµατικής Μοναρχίας, δηλοί ότι αποκρούει τα κατά την συνεδρίασιν 
της 25 και ηγούντος περί ∆ηµοκρατίας λεχθέντα υπό του βουλευτού Ζακύνθου κυρίου Λοµβάρδου και 



κατακρίθηκε στη βουλή και αναγκάζεται να υποβάλη την παραίτησή του. Η εντολή δεν ανατίθεται στο Αλ 
. Κουµουνδούρο, που µπορούσε να εξασφαλίσει βιώσιµη κυβέρνηση, αλλά στον Επ. ∆εληγιώργη, ο 
οποίος δεν δέχτηκε, µε αποτέλεσµα την παραίτηση της ανάκλησης της παραίτησης Βούλγαρη. Τότε τη 
βουλή απασχόλησε το θέµα αν ο βασιλιάς είχε το δικαίωµα να δίνει την εντολή σε όποιον ήθελε ή 
έπρεπε να προτιµά εκείνους, που διέθεταν την υποστήριξη των περισσότερων βουλευτών 177. Η 
κυβέρνηση εξακολουθούσε να µειοψηφεί στη βουλή και ο ΒΟύλγαρης για να αποφύγει την καταψήφιση 
υπέβαλε για δεύτερη φορά την παραίτησή  του στις 15 Απριλίου 1874178. Τότε ο βασιλιάς αναγκάζεται 
να καλέσει τον Κουµουνδούρο και να του αναθέσει τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Ο Κουµουνδούρος 
δέχεται, αλλά µε όρους και υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στις 17 Απριλίου179. Στις 18 Απριλίου καλείται 
ο Ζαΐµης και στις 20 Απριλίου η εντολή προσφέρεται και πάλι στον ∆εληγιώργη, ο οποίος και αδυνατεί 
να σχηµατίσει κυβέρνηση. Τελικά ανακαλείται και η δεύτερη παραίτηση Βούλγαρη, στον οποίο 
παρασχέθηκε η διάλυση της βουλής και προκηρύχτηκαν εκλογές. Και στην περίπτωση αυτή, πρόκειται 
προεκλογική κυβέρνηση µειοψηφίας, η οποία µετατρέπεται µετεκλογικά σε σχετική πλειοψηφία. 
  Οι εκλογές έγιναν στις 23/26 Ιουνίου 1874, δηλαδή µόλις δέκα οκτώ µήνες µετά τις προηγούµενες 
εκλογές της 27/30 Ιανουαρίου 1873. Για δεύτερη συνεχή φορά η διάλυση της βουλής γίνεται χάριν της 
µειοψηφίας. Ο Βούλγαρης πέτυχε σχετική µόνον πλειοψηφία 90 περίπου βουλευτών180.     Στις 14 
Νοεµβρίου 1874, πρόεδρος της βουλής εκλέγεται ο Ι. Ζάρκος (181), που ανήκε στο κόµµα του Βούλγαρη. 
Την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα αντικοινοβουλευτικά γεγονότα γνωστά ως "στηλιτικά", τα οποία 
εξελίχτηκαν σε δύο φάσεις, µε τελικό αποτέλεσµα την αποµάκρυνση της κυβέρνησης Βούλγαρη. 
   Κατά την πρώτη φάση των στηλιτικών, δηµιουργήθηκε πραγµατικό ζήτηµα απαρτίας. Στις 30 
Νοεµβρίου 1874 ήρθε προς ψήφιση ο προϋπολογισµός, αλλά δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούµενος 
αριθµός των βουλευτών, προκειµένου να σχηµατιστεί απαρτία. Συγκεκριµένα το άρθρο 56 του 
Συντάγµατος 1864 όριζε σχετικά: "Η Βουλή δεν δύναται να συζητήση και αποφασίση τι άνευ της 
παρουσίας τουλάχιστον του ηµίσεως και ενός των µελών αυτής και άνευ απολύτου πλειοψηφίας των 
παρόντων µελών -εν περπτώσει ισοψηφίας ή πρότασις απορρίπτεται". Κατά τη διάταξη αυτή για το 
σχηµατισµό απαρτίας είναι απαραίτητη η παρουσία του "ηµίσεος και ενός" των µελών της βουλής, 
δηλαδή του συνολικού αριθµού των βουλευτών182. Ο συνολικός αριθµός των βουλευτών ήταν 190, ήταν 
εποµένως για το σχηµατισµό απαρτίας απαραίτητη η παρουσία 96 βουλευτών, αριθµός που δεν 
συγκεντρώθηκε κατά τη συνεδρίαση κατά τη συνεδρίαση της 30ής Νοεµβρίου 1874. Εν τούτοις ο 
κυβερνητικός πρόεδρος βουλής υποστήριξε ότι οι παρόντες βουλευτές ήταν 103, (ενώ στην 
πραγµατικότητα παρευρίσκοντο 86) και χωρίς να υπολογίσει τη διαφωνία της αντιπολίτευσης, 
προχώρησε στην ψήφιση του προϋπολογισµού. Στην επόµενη συνεδρίαση της βουλής, την 2 
∆εκεµβρίου 1874, ο Ι. Ζάρκος κάλεσε τους βουλευτές να επικυρώσουν τα πρακτικά. Η αντιπολίτευση 
αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε απαρτία στην προηγούµενη συνεδρίαση, εποµένως δεν ήταν 
δυνατή ούτε η επικύρωση των πρακτικών. Η κυβέρνηση δεν δέχτηκε τη γνώµη της αντιπολίτευσης, που 
τελικά αποχώρησε από τη βουλή. Στις 3 ∆εκεµβρίου δηµοσιεύτηκε το διάταγµα λήξης της α συνόδου της 
βουλής. 
   Η δεύτερη φάση των "στηλιτικών" αρχίζει µε τη σύγκληση της βουλής σε έκτακτη σύνοδο τέσσερις 
περίπου µήνες αργότερα, στις 19 Μαρτίου 1875. Κατά την έναρξη προήδρευε ο προσωρινός πρόεδρος 
βουλής Γ. Ρεβελιώτης. Η αντιπολίτευση απέσχε προκειµένου να µη σχηµατιστεί απαρτία. Κατά την 
ανάγνωση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντες µόνο 92 βουλευτές, δηλαδή και πάλι δεν συγκεντρώθηκε 
ο απαιτούµενος αριθµός των 96. Τότε η κυβέρνηση Βούλγαρη και ο κυβερνητικός πρόεδρος βουλής 
προσπάθησαν να "ερµηνεύσουν" το άρθρο 56 του Συντάγµατος ώστε να εξασφαλίζεται η απαρτία183. Η 
                                                                                                                                       
µεταβαίνει εις την ηµερησίαν διάταξιν. Εφηµ Συζ. Περ.Ε, Σύν. Β, σ.191. Η πρόταση αυτή τέθηκε σε 
ψηφοφορία και έγινε δεκτή µε 127 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 11 αποχέες. Βλ. Εφ. Συζ.Περ.Ε, Σύν 
Β,σ.200 επ.  
177 Ο Γεώργιος γνώριζε ότι η κυβέρνηση Βούλγαρη δεν µπορούσε να διατηρηθεί. Προχώρησε εν τούοτις 
στον διορισµό της, προκειµένου να διαλυθεί η βουλή. Η ενέργεια αυτή του στέµµατος κατακρίθηκε από 
τη βουλή, στην οποία τέθηκε σε ψηφοφορία πρότασης 
αποδοκιµασίας της, βλ. Π ο υ ρ ν ά ρ α, όπ. παρ., σ.140. Βλ. επίσης ∆ α φ ν ή, Ιστορία του ελληνικού 
Εθνους,τ.ΙΓ,σ.291.  
178  Βλ. ∆ α φ ν ή, Ιστορία του ελληνικού Εθνους,τ.ΙΓ,σ.291.Π ο υ ρ ν ά ρ α, όπ. παρ.,σ.140  
179  Βλ. το υπόµνηµα Κουµουνδούρου Εφ. Συζ.Περ. Ε, Σύν. Β, σ.364 επ., µε το οποίο έθετε όρους  για 
την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος, κατηγορούσε τις συχνές διαλύσεις της βουλής, που 
µετατρέπουν τις µειοψηφίες σε πλειοψηφίες. Τασσόταν υπέρ της ελευθερίας διεξαγωγής των εκλογών 
κλπ. ∆ιάσταση Γεωργίου-Κουµουνδούρου υπήρχε ως προς την εξωτερική πολιτική. Βλ. επίσης Π ο υ ρ ν 
ά ρ α, όπ. παρ., σ.140,σηµ.3   
180 Βλ. Ν. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., σ.297. ∆ α φ ν ή, όπ. παρ.,σ.292. Στις εκλογές αυτές ο Χ. 
Τρικούπης δενέλαβε µέρος και υποστήριξε τον ∆ηµ. Στάϊκο και Νικ. Σωτηρόπουλο, φίλους του 
Βούλγαρη. Βλ. ∆ α φ ν ή, όπ. παρ.,, όπ. παρ.,σ.292. Οπως αναφέρει ο  Π ο υ ρ ν ά ρ α ς, οπ. παρ., 
σ.141, οι πιέσεις κατά τις εκλογές αυτές θύµιζαν τις εκλογές του 1868, "επινεύοντος του βασιλέως". Βλ. 
επίσης Σωτηρέλλη, Η νοµικοπολιτική διάσταση της καθολικής ψηφοφορίας, σ.322 επ.,σ.153.  
181 Βλ. Π ρ ο β α τ ά, όπ. παρ.,σ.153  
182 Βλ. επίσης για το όλο θέµα, Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ.168.  
183 Ο Γ. Ρουβελιώτης υποστήριξε σχετικά: " Κατά την απόφασιν της εν Αθήναις Β Εθνικής Συνελεύσεως 
της 10ης Νοεµβρίου 1864, δεν λαµβάνονται τπ' όψιν ούτε οι µη εκλεχθέντες, ούτε οι µη δόντες τον 



αντιπολίτευση διαµαρτυρήθηκε έντονα για την ερµηνεία που έδωσε η κυβέρνηση Βούλγαρη στο άρθρο 
56 του Συντάγµατος και προκλήθηκε θύελλα αντιδράσεων µέσα και έξω από τη βουλή 184. Η κυβέρνηση 
Βούλγαρη παρέµεινε 15 µήνες στην εξουσία. 
  Η κυβέρνηση Βούλγαρη παρά την προσφυγή της στις εκλογές, µη διαθέτοντας την απαιτούµενη 
πλειοψηφία, προσπαθεί περιγράφοντας τις σχετικές διατάξεις, να ισχυριστεί, ότι διαθέτει τον 
απαιτούµενο αριθµό βουλευτών. το θετικό σηµείο που πρέπει να τονιστεί, παρά τη θλιβερή αυτή 
απόπειρα, είναι ότι και κατά το διάστηµα αυτό επιβεβαιώνεται η µη αµφισβήτηση της κοινοβουλευτικής 
αρχής, της αρχής της µε την εµπιστοσύνη της βουλής διατήρησης της κυβέρνησης  στην εξουσία. Ο 
ίδιος ο Βούλγαρης, δεν επικαλείται ότι µπορεί να παραµείνει στην αρχή διαθέτοντας  τη µειοψηφία. 
Αντίθετα αλλοιώνοντας το νόηµα των σχετικών διατάξεων, διατείνεται ότι διαθέτει την πλειοψηφία της 
βουλής. Η πολιτική κρίση, που προκάλεσε η κυβέρνηση Βούλγαρη, δεν είναι κρίση διαφωνίας για την 
ισχύ της αρχής της πλειοψηφίας, ως θεµελιακής αρχής για τη διατήρηση της κυβέρνησης στην εξουσία. 
Είναι διαφωνία για τον τρόπο σχηµατισµού και υπολογισµού της πλειοψηφίας, αντίδραση στην 
αυθαίρετη αναγωγή της µειοψηφίας σε πλειοψηφία. Εξάλλου, η πράγµατι καθολική αντίδραση, που 
προκάλεσαν οι "υπολογισµοί" του ∆. Βούλγαρη, αποδεικνύουν ακριβώς ότι, το 1874, η αρχή της 
κοινοβουλευτικής διατήρησης της κυβέρνησης στην εξουσία, αποτελεί σταθερή και γενικότερη 
πεποίθηση.  
  Η κυβέρνηση Βούλγαρη αντικαταστάθηκε στις 27 Μαρτίου 1875, µε την (πρώτη) κυβέρνηση Χ. 
Τρικούπη. Ο Βούλγαρης τυπικά υπέβαλε την παραίτησή του, αλλ' είτε ως κοινοβουλευτική παραίτηση 
είτε ως ουσιαστική παύση θεωρηθεί, πρόκειται για αποκατάσταση της συνταγµατικής νοµιµότητας. Και 
στο πλαίσιο του Συντάγµατος του 1864, ο ανώτατος άρχοντας διατηρεί το δικαίωµα παύσης µόνον για 
λόγους νοµιµότητας.     
 

239. Η περίοδος 1876-1909 
38. Η κυβέρνηση της δεδηλωµένης του Χ. Τρικούπη 

    Στη δίνη της πολιτικής κρίσης -που είχαν δηµιουργήσει τα στηλιτικά -  και επειδή ο Βούλγαρης είχε 
ιδιαίτερα προκαλέσει   το δηµόσιο αίσθηµα και την κοινή γνώµη, ο Γεώργιος κάλεσε τον Ανδρ. 
Κουντουριώτη, πρεσβευτή στο Παρίσι, για να του αναθέσει τον σχηµατισµό κυβέρνησης.  Ο 
Κουντουριώτης αντιλαµβανόµενος,  ότι κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες δεν ήταν δυνατό να 
αποδεχτεί την εντολή, πρότεινε στον Γεώργιο την ανάθεση σχηµατισµού κυβέρνησης στον Χ. Τρικούπη. 
Την ίδια υπόδειξη επανέλαβε και ο άγγλος πρεσβευτής στην Αθήνα.  Έτσι τελικά,  µερικούς µήνες µετά 
τη δηµοσίευση των άρθρων του, στις 25 Απριλίου 1875, ο Γεώργιος κάλεσε τον Τρικούπη µε τη 
µεσολάβηση της αγγλικής πρεσβείας185 και του ανέθεσε τον σχηµατισµό κυβέρνησης.  Ο Τρικούπης  ο 
οποίος την περίοδο εκείνη   δεν διέθετε  τη βουλευτική ιδιότητα(186), ανέλαβε µε τον όρο, ότι θα 
διαλυόταν η βουλή και θα διενεργούντο εκλογές. Μετά από δύο ηµέρες, στις 27 Απριλίου 1875, αφού 
προηγουµένως ζητήθηκε η παραίτηση του Βούλγαρη, ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη.  

                                                                                                                                       
νενοµισµένον όρκον, οίτινες εισίν εν όλω 23. Επί τη βάσει λοιπόν ταύτην, ην η Εθνοσυνέλευσις 
καθιέρωσεν, η νόµιµος απαρτία αποτελείται εξ ογδοήκοντα πέντε βουλευτών, ενταύθα δε έχοµεν 
προσελθόντας 92". Βλ. Εφηµ. Συζ. Περ. ΣΤ, Σύν.έκτ.,σ.3 επ. Με τις παραπάνω εξειρέσεις το σύνολο 
των βουλευτώναπό 190 περιοριζόταν στους 167, εποµένως και ο απαιτούµενος αριθµός για το 
σχηµατισµό απαρτίας (το ήµισυ πλέον ενός) σε 85. Μ' αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιζόταν "λογιστικά" η 
απαρτία και η "νοµιµότητα", εφόσον κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες 92 βουλευτές. Για την ορθή 
ερµηνεία του άρθρου 56 του Συντάγµατος 1864, βλ. Κυριακόπουλο, Κοινοβουλευτισµός, σ.168, ο 
οποίοος και αναφέρει "...παραβιαζοµένης ούτω πως καταφόρως ρητής διατάξεως του Συντάγµατος, το 
άρθρο 56..."  
184 Τις αντισυνταγµατικές ενέργειες και "ερµηνείες" καταδίκασαν, µε εξαιρέση τον Ν.Ι.Σαρίπολο, η 
Νοµική Σχολή Αθηνών, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος και όλες οι εφηµερίδες των Αθηνών καθηµερινά 
έγραφαν σε ειδική στήλη τα ονόµατα των βουλευτών του Βούλγαρη. Η αναγραφή των ονοµάτων των 
βουλευτών του Βούλγαρη, σε ειδική στήλη των εφηµερίδων ήταν ανάλογη µε την αναγραφή κατά την 
αρχαιότητα των ονοµάτων των προδοτών σε µαρµάρινες στήλες. Οι βουλευτές του Βούλγαρη 
ονοµάστηκαν  σ τ η λ ί τ ε ς και οι αυθαίρετες ενέργειες του Βούλγαρη "στηλιτικά". Βλ. αναλ. Α ν α σ τ α 
σ ι ά δ η, Η εφηµερίδα "Συνταγµατική" κλπ., σ.47,95 επ. ∆ α φ ν ή, Πολιτικά κόµµατα, σ.73,74. Τ ο υ  ί δ 
ι ο υ, Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΓ, σ. 291. Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία, κλπ. σ.219. Β ο υ ρ ν ά, 
Ιστορία 1821-1909, σ.461. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ,σ.39,40. Κ α ρ α ν ι κ ό λ α, Νόθες εκλογές στην Ελλάδα, 
σ.302 επ. Οπως αναφέρετο Κ ο ρ δ ά τ ο ς, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, τ.ΧΙΙ,σ.323, ο Σαρίπολος 
αναγκάστηκε να παραιτηθή διότι δεν τον άφηναν οιφοιτητές να διδάξει. Βλ. επίσης και την παραποµπή 
στα Αποµνηµονεύµατα του Ν.Ι Σ α ρ ί π ο λ ο υ, σ.184 επ. Υπέρ της ορθής άποψης γνωµάτευσαν οι 
καθηγητές της Νοµικής Σχολής Αθηνών, Σούτσος, Ράλλης, Παπαρρηγόπουλος, Φρεαρίτης, Κόκκινος, 
∆αµασκηνός και Καλλιγάς, στη γνωµοδότησή τους "Περί της έννοιας του άρθρου 56 του Συντάγµατος", 
βλ. ολόκληρο το κείµενο γνωµοδότησης Ζ έ γ γ ε λ η , Το εν Ελλάδι κρατούν κοινοβουλευτισµόν 
σύστηµα κλπ., σ.328 επ. 
  
185. Βλ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο, Χαρίλαος Τρικούπης, σ.τ. Παρουσία του Χ. Τρικούπη, σ. 138.- 
186 Βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία Α, σ. 91.- ∆ α φ ν ή, Τα ελληνικά 
πολιτικά κόµµατα, σ. 76, 77.- 



  Η κυβέρνηση Τρικούπη διορίστηκε πριν από τη διακήρυξη της  αρχής της δεδηλωµένης, εποµένως -και 
µόνο για τον λόγο αυτό187 - δεν τίθεται, από την εδώ εξεταζόµενη συνταγµατική άποψη, ζήτηµα 
παραβίασης ή εφαρµογής της αρχής. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί, ότι η κυβέρνηση που διακήρυξε την 
αρχή της  δεδηλωµένης ανήλθε χωρίς να διαθέτει τη δεδηλωµένη188. 
    Η   38η κυβέρνηση Τρικούπη διεξήγαγε τις εκλογές   της 18ης Ιουλίου 1875189,  που έθεσαν τις βάσεις 
για την οµαλή εξέλιξη της συνταγµατικής -  κοινοβουλευτικής ζωής.  Ήδη από αυτόν τον διορισµό της 
κυβέρνησης  Τρικούπη διαφαίνεται, ότι η αρχή της δεδηλωµένης γίνεται αντιληπτή µε την ατελή της 
µορφή, ως υποχρέωση διορισµού, µόνον εφόσον υπάρχει πλειοψηφία. Απόλυτα κοινοβουλευτική 
υπήρξε η παραίτηση της κυβέρνησης190. 
 

39. Η κυβέρνηση εκλογικής πλειοψηφίας του Αλ.     Κουµουνδούρου 
   Από τις εκλογές της 18/21  Ιουλίου 1875,  τις οποίες διενήργησε η πρώτη κυβέρνηση Τρικούπη, 
προέκυψε απόλυτη πλειοψηφία του Αλ. Κουµουνδούρου191. Ήδη πριν την επίσηµη ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων, ο Τρικούπης βλέποντας την εκλογική του ήττα, δηλώνει την παραίτησή του,  που 
πραγµατοποιείται τελικά στις 15  Οκτωβρίου µετά την εκλογή του προέδρου της νέας βουλής. Στη βουλή 
που προέκυψε από τις εκλογές αυτές, ο ίδιος ο Αλ Κουµουνδούρος θέτει υποψηφιότητα και εκλέγεται 
πρόεδρος µε συντριπτική πλειοψηφία . Μετά το αποτέλεσµα αυτό, τη δυσπιστία δηλαδή προς την 
κυβέρνηση Τρικούπη και τη δεδηλωµένη υπέρ του Κουµουνδούρου, καλείται ο τελευταίος και σχηµατίζει 
κυβέρνηση στις 15 Οκτωβρίου 1875192. 
     Η ανάδειξη της κυβέρνησης Κουµουνδούρου είναι η πρώτη,  µετά τη διακήρυξη της αρχής της 
δεδηλωµένης,  ανάδειξη κυβέρνησης. Αποτελεί την πρώτη εφαρµογή της αρχής µετά τη διακήρυξή της. 
Σύµφωνα µε τη σχετική περικοπή του λόγου του θρόνου, ο Γεώργιος κάλεσε στην κυβέρνηση του τόπου 
εκείνους που διέθεταν τη δεδηλωµένη εµπιστοσύνη των αντιπροσώπων του έθνους.  Η κυβέρνηση 
Κουµουνδούρου διέθετε την εκλογική δεδηλωµένη.  H πλειοψηφία της ήταν άµεσο αποτέλεσµα των 
εκλογών, που είχαν προηγηθεί. Η γνωστή ήδη ως αποτέλεσµα των εκλογών πλειοψηφία 
                                                
187 Το ότι   ο Χ. Τρικούπης δεν ήταν βουλευτής (δεν είχε θέσει υποψηφιότητα στις προηγούµενες 
εκλογές) δεν του αφαιρούσε την πολιτική ιδιότητα, ούτε τον πολιτικό χαρακτήρα της κυβέρνησής του.- 
Στην  κυβέρνηση συµµετείχαν επίσης πολιτικά πρόσωπα,  όπως οι Κ.Λοµβάρδος ,   ∆ Ράλλης,  Αθ. 
Πετµεζάς, Γερ. Σέρβος και άλλοι. Τη βουλευτική  ιδιότητα είχαν ο Πετµεζάς και ο Σέρβος. Ο Λοµβάρδος 
δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές της 23/26 Ιουνίου 1874.- Η κυβέρνηση Τρικούπη ήταν εποµένως 
κυβέρνηση πολιτική. Ο Χ. Τρικούπης ανέλαβε µε τον όρο της διεξαγωγής εκλογών.∆εν επρόκειτο 
δηλαδή κατά κυριολεξία για τακτική,  αλλά για προεκλογική κυβέρνηση. Οµως   η διάκριση αυτή δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία εφόσον η κυβέρνηση έχει πολιτικό χαρακτήρα. Η κυβέρνηση Τρικούπη ήταν πολιτική - 
και όχι υπηρεσιακή - προεκλογική κυβέρνηση,    µε "ειδική αποστολή" τη διεξαγωγή εκλογών και την 
αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής τάξης, που είχε πράγµατι διασαλευτεί  τη προηγούµενη στηλιτική 
περίοδο.    
188. Την περίοδο εκείνη κανένα  κόµµα δεν διέθετε την απαιτούµενη πλειοψηφία στη βουλή. Η 38η 
πολιτική κυβέρνηση Τρικούπη ήταν εποµένως κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας.-  Η ανάληψη  της 
πρωθυπουργίας από τον Χ. Τρικούπη, η αποδοχή της  εντολής, κατηγορήθηκε ως άρνηση της 
δεδηλωµένης από τον   ίδιο,   που την διεκή ρ υ ξ ε.-     Βλ.  Α λ ι β ιζ ά τ ο,  Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, 
σ. 91.-. Α σ π ρ έ α, Πολιτική Ιστορία τ. Β. σ. 53.- Α ν α σ τ α σ ι ά δη, ∆ιορισµός και παύση κλπ,  σ.  61.-  
Ο  Α σ π ρ έ α ς όπ. παρ.  σ. 53,  κάνει λόγο για " πολιτική παράβαση", για την οποία ο Τρικούπης είχε 
κατηγορήσει το Στέµµα, ότι µέχρι πρό τινος "παρείχε τας  διαλύσεις  των  βουλών  εις  τους  αρχηγούς  
της µειοψηφίας επί προφανεί βλάβη των ισχυρών κοµµάτων".-  Κατά τον Ζ έ γ γ ε λ η ,  
Κοινοβουλευτικόν ∆ίκαιον σ.   481, ".... και µέχρι κεραίας εν τη πολιτική του σταδιοδροµία ηκολούθησεν  
ο αείµνηστος Τρικούπης".-  "  Ο δε Τρικούπης δις δοθείσης  εις αυτόν ευκαιρίας άτεγκτος εις τας αρχάς  
του  περί  δεδηλωµενης παρέµεινεν". Βλ. Ζ έ γ γ ε λ η ,   Κοινοβουλευτικόν   ∆ίκαιον σ.  482.- Στη 
συνέχεια αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις,   το 1885,  µετά την παραίτηση της  [51ης] κυβέρνησης  
∆ηλιγιάννη,  και το 1892,   µετά την παύση της [54ης]κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη.- 
189  Στις εκλογές της 18ης Ιουλίου 1875 και σε σύνολο 190 εδρών     το κουµουνδουρικό κόµµα έλαβε 
136 και το τρικουπικό 17 έδρες. Βλ για τα αποτελέσµατα, Ο ι κ ο ν ό µ ο υ ΙΕΕ τ. ΙΓ, σ. 297.- Για τη 
διεξαγωγή των εκλογών αυτών βλ. επίσης  Κ α ρ α ν ι  κ  ό λ α, Νόθες εκλογές στην Ελλάδα, σ. 315 επ.-  
190  Βλ.  αναλ.  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο,  Κοινοβουλευτισµός σ.  183  σηµ.  14-15.-  Μετά το τέλος των 
εκλογών ο Τρικούπης υπέβαλε παραίτηση, την οποία δεν δέχτηκε ο Γεώργιος, οπότε η κυβέρνηση 
συγκάλεσε σε πρώτη σύνοδο τη βουλή (11 Αυγούστου) και µετά την ανάγνωση του βασιλικού λόγου 
ανέλαβε της εργασίες της.  Βλ.  αναλ.  Α σ π ρ έ α, τ. Β, σ. 55-56.- Οι εργασίες της βουλής 
επαναλήφθηκαν τον Σεπτέµβριο, οπότε ακόµη δεν είχε τελειώσει η διαδικασία εξέλεγξης των εκλογών. 
Στη συνεδρίαση της 30ης Σεπτεµβρίου ο Τρικούπης υπέβαλε παραίτηση, όταν επίσηµα διαπιστώθηκε, 
ότι οι βουλευτές του αποτελούσαν µειοψηφία. Βλ. Εφ. συζ., Συν. α, Περ. Ζ, τ. Ι σ. 77 επ.-  
191 Οι επόµενες εκλογές έγιναν µετά 4 περίπου χρόνια στις 23 Σεπτεµβρίου 1879.- 
192Σε σύνολο 153 βουλευτών, ο Κουµουνδούρος έκαβε 136 ψήφους. Οι τρικουπικοί έρριξαν 17 λευκά 
ψηφοδέλτια. - Βλ. Εφ. Συζ., Συν. Α, Περ. Ζ τ. ΙΙ σ. 2 - Όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης 
(Κουµουνδούρος, ∆ηλιγιάννης, Ζαϊµης- το κόµµα του Βούλγαρη δεν εµφανίστηκε στη βουλή-) υπέδειξαν 
υποψήφιο πρόεδρο της βουλής τον Αλ. Κουµουνδούρο και υπέγραψαν µυστικό πρωτόκολλο, µε το 
οποίο συµφωνούσαν, οτι επόµενος πρωθυπουργός θα αναλάµβανε ο Κουµουνδούρος, µε σκοπό, την 
“πολιτική έξωση”του Χ. Τρικούπη, Βλ. Α σ π ρ έ α, οπ. παρ. σ. 57-58.- 



επαναβεβαιώνεται µε την εκλογή του ίδιου του Αλ.  Κουµουνδούρου στο αξίωµα του προέδρου της 
βουλής.  Η πρώτη αυτή εφαρµογή της δεδηλωµένης έχει το χαρακτηριστικό,  ότι η κυβέρνηση δεν 
διορίζεται αµέσως µετά τις εκλογές, αλλά µετά την έκφραση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση Τρικούπη 
και την έκφραση της  δεδηλωµένης, στο κοινοβούλιο, υπέρ του Κουµουνδούρου193.  
   Η 39η κυβέρνηση Κουµουνδούρου (5η του ίδιου πρωθυπουργού),  παρέµεινε 13  µήνες και 11  
ηµέρες194.  Όπως κοινοβουλευτική ήταν η άνοδος,  κοινοβουλευτική ήταν και η πτώση  της κυβέρνησης 
αυτής.  Η καταψήφιση κυβερνητικού  νοµοσχεδίου ισοδυναµούσε µε καταψήφιση της κυβέρνησης,  
καθόσον ακόµη δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαδικασία δυσπιστίας.  Τέλη Νοεµβρίου 1876, η Βουλή δεν 
ενέκρινε νοµοσχέδιο για τη σύναψη δανείου ύψους 10.000.000195. Μετά το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας 
ο Κουµουνδούρος υπέβαλε την παραίτησή του,  που  έγινε τελικά  δεκτή στις  23  Νοεµβρίου 1876196.  Η 
κυβέρνηση αυτή του Αλ.  Κουµουνδούρου,  που σχηµατίστηκε µετά τον διορισµό του Χ.  Τρικούπη,  
πρώτη ουσιαστικά κυβέρνηση της νέας  κοινοβουλευτικής  περιόδου,  αποτελεί, όπως άλλωστε και οι 
περισσότερες κυβερνήσεις του ίδιου πρωθυπουργού, χαρακτηριστικό παράδειγµα "κοινοβουλευτικής" 
κυβέρνησης. Ανήλθε µε τη δεδηλωµένη, διατηρήθηκε µε την εµπιστοσύνη της βουλής και αποχώρησε 
µετά την έκφραση δυσπιστίας. 
 

40. Η πενθήµερη κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας του Επ. ∆εληγιώργη 
 Την παραίτηση του Αλ.  Κουµουνδούρου ακολούθησε,  στις 26 Νοεµβρίου 1876, ο σχηµατισµός  
βραχύβιας (5 ηµερών) κυβέρνησης µειοψηφίας του Επ. ∆εληγιώργη.  Πρόκειται για την πρώτη 
κυβέρνηση µειοψηφίας που διορίζεται µετά τη διακήρυξη της δεδηλωµένης, για την πρώτη δηλαδή µετά 
τη διακήρυξη της αρχής κυβέρνηση,  που δεν διέθετε τη δεδηλωµένη.  Για το λόγο αυτό η ανάδειξή της 
έχει  ιδιαίτερη σηµασία για το  ερευνώµενο  ζήτηµα.  Αποτελεί ο διορισµός της 40ης  κυβέρνησης 
∆εληγιώργη παραβίαση της  αρχής της δεδηλωµένης, που µόλις πριν λίγο είχε διακηρυχτεί; Η αντίθετα 
βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος, όπως το νόηµά του διαµορφώθηκε µετά τη διακήρυξη της 
αρχής; Η απάντηση εξαρτάται από τη µορφή της αρχής της δεδηλωµένης, η οποία καθιερώθηκε το 
1875. 
    Εφόσον θα γινόταν δεκτό,  ότι καθιερώθηκε η τέλεια αρχή,  τότε ο διορισµός της κυβέρνησης 
∆εληγιώργη βρίσκεται σε αντίθεση προς αυτή.  Αν δηλαδή   εφαρµοζόταν η αρχή στην απόλυτη µορφή 
της,  άλλες θα έπρεπε να ήταν και οι ενέργειες  του αρχηγού του κράτους και πάντως  όχι ο διορισµός 
κυβέρνησης  µειοψηφίας.  Πράγµατι εφόσον  δεν υπήρχε δεδηλωµένη πλειοψηφία  κόµµατος και  
εφόσον δεν σχηµατιζόταν πλειοψηφία  συνασπισµού (ή  οικουµενική κυβέρνηση)  θα όφειλε ο Γεώργιος  
σύµφωνα µε την  τέλεια αρχή της δεδηλωµένης, να διαλύσει τη βουλή και να προκηρύξει εκλογές. 
    Το ερώτηµα που γεννάται στη συνέχεια είναι,  αν ο διορισµός της 40ης κυβέρνησης µειοψηφίας 
βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο της αρχής της ατελούς δεδηλωµένης.  Το βασικό στοιχείο,  που πρέπει να 
ερευνηθεί είναι,  αν,  µετά την παραίτηση, υπήρχε ή όχι στο κοινοβούλιο κόµµα που να διαθέτει την 
απαιτούµενη πλειοψηφία για το σχηµατισµό βιώσιµης κυβέρνησης,  αν δηλαδή δηµιουργήθηκε νέα 

                                                
193 Τη θέση του προέδρου της βουλής κατέλαβε ο θρ. Ζαϊµης,  ο οποίος έλαβε 131 ψήφους. Βρέθηκε 
επίσης ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Βλ. ∆ α φ ν ή, ΙΕΕ, τ. ΙΓ, σ. 296.- 
194 Προσδιορίζεται έτσι συγκεκριµένα ως χρόνος διακρίβωσης    της δεδηλωµένης,  όχι το αµέσως µετά 
τις εκλογές χρονικό σηµείο,  αλλά ο χρόνος έκφρασης της βούλησης του κοινοβουλίου µε την ανάδειξη 
του προέδρου της βουλής.  Με τον τρόπο αυτό  η δεδηλωµένη προσδιορίζεται ως βούληση των 
αντιπροσώπων και όχι των εκλογέων.  Ο προσδιορισµός αυτός δεν αναιρεί πάντως   τον ουσιαστικό 
χαρακτήρα της δεδηλωµένης ως εκλογικής, µε την έννοια του απευθείας από τις εκλογές -και µε βάση το 
συγκεκριµένο εκλογικό σύστηµα - καθορισµού της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας.-  Ζήτηµα  
προσδιορισµού της δεδηλωµένης και ως βούλησης των  εκλογέων τίθεται αργότερα κατά την ανάδειξη 
της 65ης   "σανιδικής" κυβέρνησης του Θ. ∆ηλιγιάννη.- 
195Ενά µήνα περίπου µετά την άνοδο (15 Οκτωβρίου 1875) της 39ης  κυβέρνησης Κουµουνδούρου, η 
βουλή παρέπεµψε στις 29 Νοεµβρίου 1875  - µε ψήφους 118 σε σύνολο 119 - σε δίκη όλα τα µέλη της 
"στηλιτικής" κυβέρνησης Βούλγαρη µε την κατηγορία της αντιποίησης αρχής και πλαστογραφίας και µε 
δεύτερη απόφαση για παραβάσεις του εκλογικού νόµου.-  Οι Νικολόπουλος και Βαλασσόπουλος 
παραπέµφθηκαν επιπλέον και για δωροδοκία.  Βλ.  ∆ α φ ν ή,  ΙΕΕ,  τ.  ΙΓ,  σ.  296.-  Α σ π ρ έα, τ. Β σ,. 
58.-  Κατά  τη  διάρκεια  της κυβέρνησης Κουµουνδούρου έγιναν και οι δύο δίκες.   Στην πρώτη 
κατηγορούµενοι ήταν  οι υπουργοί δικαιοσύνης και παιδείας,  Β.  Νικολόπουλος και Ι.  Βαλασσόπουλος,  
µε   συγκατηρορουµένους   τρεις  επισκόπους  και ιδιώτες. Η  διαδικασία  διήρκεσε  από   26 Ιανουαρίου   
µέχρι 31  Μαρτίου 1876.   Ο   Βαλασσόπουλος   καταδικάστηκε   σε   φυλάκιση ενός χρόνου   και   
τριετή   στέρηση   των   πολιτικών  δικαιωµάτων  και σε πρόστιµο 56.000 δρχ.- Ο Νικολόπουλος 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 µηνών. -Στη δεύτερη δίκη κατηγορούµενοι ήταν όλοι οι υπουργοί της   
στηλιτικής κυβέρνησης Βούλγαρη,  εκτός από τον υπουργό οικονοµικών Ν.   Παπαµιχαλόπουλο,   ο 
οποίος ήδη είχε παραιτηθεί.  Η δίκη άρχισε στις 19   Απριλίου και µετά από αναβολές τελείωσε στις 9 
Νοεµβρίου 1876.-  Η απόφαση του δικαστηρίου της 20ης  Νοεµβρίου  1876 ήταν αθωωτική για τον  
Βούλγαρη  και  όλα  τα  κατηγορούµενα  µέλη της στηλιτικής κυβέρνησης.  
196Το δάνειο έκρινε απαραίτητο η κυβέρνηση Κουµουνδούρου για τις πολεµικές προπαρασκευές ενόψει 
του ρωσσοτουρκικού πολέµου. Βλ. Εφ. Συζ., Συν. Β, Περ.Ζ, τ.Ι, σ. 302.- Βλ. επίσης Α σ π ρ έ α, όπ. 
παρ. σ. 76.- 



πλειοψηφία197.  Μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Κουµουνδούρου -και την παραίτηση που  
ακολούθησε-  δεν υπήρχε κόµµα που να διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο,  δεν 
υπήρχε εποµένως   δεδηλωµένη.  Η παράταξη Κουµουνδούρου είχε µε την καταψήφιση της κυβέρνησης   
απωλέσει την πλειοψηφία και ούτε  δηµιουργήθηκε νέα   στο κοινοβούλιο.  Είναι κατά συνέπεια  η 
κυβέρνηση ∆εληγιώργη, κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας µε την τυπική και ουσιαστική έννοια του 
όρου. 
  Ο διορισµός της 40ης κυβέρνησης µειοψηφίας ενδυναµώνει   την άποψη,  ότι η αρχή της δεδηλωµένης 
γινόταν αντιληπτή µε την ατελή,   σχετική της µορφή.  Εφαρµόζεται δηλαδή µόνον όταν υπάρχει 
πλειοψηφία στο κοινοβούλιο  και δεν απαγορεύει  τον διορισµό κυβέρνησης από τη µειοψηφία,  στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει   η απαιτούµενη πλειοψηφία.  Ο διορισµός της πρώτης µετά τη 
δεδηλωµένη κυβέρνησης µειοψηφίας, διορισµός που πραγµατοποιήθηκε λίγο µετά τη διακήρυξη της 
αρχής, δεν θεωρήθηκε παραβίασή της και δεν προκάλεσε αντιδράσεις.  Το αντίθετο ακριβώς θα 
συνέβαινε,  αν η αρχή της δεδηλωµένης γινόταν αντιληπτή µε την τέλεια µορφή της.  Αποτελεί εποµένως 
η ανάδειξη της κυβέρνησης ∆εληγιώργη εφαρµογή -  και µάλιστα την πρώτη µετά τη διακήρυξη - της 
ατελούς αρχής της   δεδηλωµένης.  Οπωσδήποτε ο σχηµατισµός της κυβέρνησης αυτής δεν ήταν   
σύµφωνος µε την τέλεια αρχή της   δεδηλωµένης,  δεν ήταν όµως αντίθετος µε την ατελή µορφή  της 
αρχής. ∆εν σηµαίνει εποµένως, ότι εγκαταλείφθηκε και πλέον δεν εφαρµόζεται η αρχή, αλλ' ότι 
εφαρµόζεται συγκεκριµένη  όµως µορφή της. Η πενθήµερη κυβέρνηση µειοψηφίας του Επ. ∆εληγιώργη,  
εµφανίστηκε στο κοινοβούλιο στις 27 Νοεµβρίου και καταψηφίστηκε198. Η αποµάκρυνσή της οφείλεται 
στο ότι δεν διέθετε την πλειοψηφία199. 
 

41. Η κυβέρνηση σχετικής πλειοψηφίας του     Αλ. Κουµουνδούρου 
 Την 1η ∆εκεµβρίου 1876 επανέρχεται, διαθέτοντας τη δεδηλωµένη ο Αλ Κουµουνδούρος, ο οποίος είχε 
καταψηφιστεί πριν λίγες ηµέρες200.  Η καταψήφιση της προηγούµενης 40ης κυβέρνησης ∆εληγιώργη, 
ισοδυναµούσε µε δεδηλωµένη υπέρ του Κουµουνδούρου. Η 41η κυβέρνηση Κουµουνδούρου 
διατηρήθηκε µε την εµπιστοσύνη της βουλής τρεις περίπου  µήνες201 και παραιτήθηκε µετά από 
καταψήφισή της202 µε αφορµή την υπόθεση Καστελιώτου203. 
 

42. Η τελευταία κυβέρνηση του Επ. ∆εληγιώργη  
  Στις 26  Φεβρουαρίου 1877  επανέρχεται ο Επ. ∆εληγιώργης και σχηµατίζει (την τελευταία του) 
κυβέρνηση διάρκειας τριών µηνών204. Και η κυβέρνηση αυτή διορίζεται χωρίς τη δεδηλωµένη,  πρόκειται 
όµως  για κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας, καθόσον µετά την καταψήφιση του Κουµουνδούρου 
                                                
197Αµέσως µετά την παραίτηση Κουµουνδούρου, κλήθηκε ο ∆εληγιώργης ο οποίος και αρνήθηκε, 
παρέµεινε έτσι ο Κουµουνδούρος, ο οποίος εµφανίστηκε στη βουλή και καταψηφίστηκε στις 23 
Νοεµβρίου 1876.-Βλ. Μ α ρ κ ε ζί ν η, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τ. 2, σ. 113.- 
198. Νέα πλειοψηφία δηµιουργείται είτε µε την προσχώρηση ή υποστήριξη βουλευτών από την 
πλειοψηφία είτε µε την υποστήριξη από την πλειοψηφία άλλου κόµµατος.  
199Βλ.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  Πολιτική Ιστορία τ.2,  σ.  113.-   Στη συνεδρίαση της βουλής της 27ης 
Νοεµβρίου 1876  ο ∆εληγιώργης έµµεσα έθεσε θέµα εµπιστοσύνης της κυβέρνησής του. Ο  βουλευτής 
Ναυπλίου Ε υ θ υ µ ό π ο υ λ ο ς παρατήρησε, ότι η άνοδος της κυβέρνησης ∆εληγιώρη παραβιάζει την 
αρχή,  "  την οποία σύσσωµον το έθνος ησπάσθη και την οποίαν όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών µερίδων 
των διαφόρων αποχρώσεων των εν τη Βουλή ταύτη υπαρχουσών,  υπεστήριξαν ευθύµως,  τινες δε και 
εις αξίωµα  ανεβίβασαν την αρχήν, ότι αι κοινοβουλευτικαί Κυβερνήσεις πρέπει να απορρέωσιν εκ της 
πλειοψηφίας της Βουλής".- Αµέσως µετά υπέβαλε πρόταση αποδοκιµασίας της κυβέρνησης, η οποία 
υπερψηφίστηκε µε 85 υπέρ, 57 κατά σε σύνολο 143 βουλευτών. Ενας βουλευτής αρνήθηκε ψήφο.- Β. 
Εφ.  Σζ.  Συν.  Β.  Περ. Ζ τ. Ι, σ. 304 επ., σ. 322 επ.- Η προτίµηση στην παραίτηση χωρίς καταψήφιση 
εµφανίστηκε πολύ αργότερα, όπου προσέλαβε περίπου τη µορφή του σεβασµού προς το  κοινοβούλιο 
και τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Ακριβώς όµως  το αντίθετο συνέβαινε την περίοδο εκείνη,  κατά 
την   οποία   η  εµφάνιση στο κοινοβούλιο ενίσχυε πράγµατι τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, οι οποίοι 
βρίσκονταν στην αρχή της  διαµόρφωσής τους. Αυτό  βέβαια δεν σηµαίνει, ότι  η χωρίς  καταψήφιση 
παραίτηση δεν εµπίπτει στο πλαίσιο της απόλυτα κοινοβουλευτικής παραίτησης. 
200. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ. σ. 186.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η Πολιτική Ιστορία τ.2, σ. 113.- 
201H καταψήφιση κυβέρνησης προερχόµενης από συγκεκριµένη πολιτική παράταξη,  δεν εµποδίζει την 
επανεµφάνισή της.  Η παράταξη Κουµουνδούρου, που πρωτοεµφανίστηκε τη βουλευτική αυτή περίοδο 
ως κυβέρνηση πλειοψηφίας (39η κυβ.) επανεµφανίζεται σχηµατίζοντας την 41η κυβέρνηση µειοψηφίας. 
202Από 1. 12. 1876 µέχρι 26. 2. 1877 Λίγες µέρες µετά την άνοδο   της 41ης κυβέρνησης 
Κουµουνδούρου, η  βουλή  ασχολήθηκε  µε  την  ψήφιση του πρώτου ειδικού νόµου για την ευθύνη  των 
υπουργών,  σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Συντ. 1864.  Στις 22 ∆εκεµβρίου 1876 ψηφίστηκε ο ν. ΦΠΣΤ 
που δηµοσιεύτηκε στις 23  Φεβρουαρίου 1877.- Στις 11 Μαρτίου 1877 ψηφίστηκε ο ν. ΧΕ "Περί 
µεταρρυθµίσεως των διατάξεων του περί ευθύνης των Υπουργών νόµου". 
203. Με ψήφους 61 υπέρ 70 κατά και 6 που αρνήθηκαν ψήφο. Βλ. Κ υ  ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, 
Κοινοβουλευτισµός σ. 187 σηµ. 21.- ∆ α φ ν ή, ΙΕΕ τ. ΙΓ, σ. 296.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ. σ. 114.- 
204Ο Χ.  Τρικούπης υποστήριξε πρόταση, που ψηφίστηκε στη βουλή, στην οποία κατακρινόταν η 
σύνταξη, που απονεµήθηκε στη χήρα Καστελιώτου καθ' υπέρβαση της εξουσίας του υπουργού, οπότε η 
κυβέρνηση θεώρησε άρνηση εµπιστοσύνης την επιψήφιση της πρότασης και παραιτήθηκε.- Βλ. Κ υ ρ ι 
α κ ό  π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός σ. 187 σηµ. 21. Αναλ. Εφ.Συζ. Συν. Β Περ.Ζ, τ. Ι, σ. 774 επ.- 



κανένα κόµµα δεν διέθετε την απαιτούµενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εποµένως και στην 
περίπτωση αυτή, δεύτερη από τη διακήρυξη της αρχής, εφαρµόζεται η αρχή της δεδηλωµένης στη 
σχετική, ατελή της µορφή. 
   Σχεδόν ένα µήνα µετά το διορισµό της κυβέρνησης αυτής του Επ. ∆εληγιώργη (18 Μαρτίου 1877), 
δηµοσιεύεται διάταγµα που κηρύσσει το τέλος των εργασιών της β' συνόδου. Ένα µήνα αργότερα (16 
Μαΐου) συγκαλείται η βουλή σε έκτακτη σύνοδο λόγω της κήρυξης του ρωσοτουρκικού πολέµου.  
Αµέσως άρχισε η διαδικασία εκλογής προέδρου.  Στην πρώτη ψηφοφορία ο κυβερνητικός  υποψήφιος 
ήλθε  δεύτερος,   πλην όµως κανένας υποψήφιος   δεν συγκέντρωσε   την απαιτούµενη πλειοψηφία205.  
Στη δεύτερη  ψηφοφορία εκλέγεται ο κουµουνδουρικός υποψήφιος206 και ο Επ. ∆εληγιώργης, µετά την 
έκφραση  δυσπιστίας, παραιτείται. 
 

43. Η κυβέρνηση σχετικής πλειοψηφίας του     Αλ. Κουµουνδούρου  
575      Μετά το αποτέλεσµα της διαδικασίας εκλογής προέδρου βουλής,  κυβέρνηση σχηµατίζει,  στις 
19 Μαΐου 1877, και πάλι ο Αλ. Κουµουνδούρος. Ο Αλ. Κουµουνδούρος παρά την εξασφάλιση 71 ψήφων 
στην επαναληπτική εκλογή του προέδρου της βουλής, δεν διέθετε την απαιτούµενη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία στο σύνολο των 190  κοινοβουλευτικών εδρών.  Και για την κυβέρνηση αυτή ισχύει η 
παρατήρηση,  ότι δεν διέθετε τη δεδηλωµένη, επρόκειτο όµως για την σχετική κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία.  Η κυβέρνηση σχηµατίστηκε µε την ελπίδα της συσπείρωσης και άλλων βουλευτών,  
πράγµα το οποίο τελικά δεν κατορθώθηκε207  και ο Κουµουνδούρος  µετά από πέντε  ηµέρες 
παραιτήθηκε,  επειδή όπως δήλωσε κατά  τη συνεδρίαση της 24ης  Μαΐου 1877,  δεν διέθετε "την 
πληρεστάτην  εµπιστοσύνην της Βουλής"208.  
576   Πρόκειται για  την 3η κατά σειρά κυβέρνηση αυτής της περιόδου, που δεν διέθετε πριν από τον 
διορισµό της την κοινοβουλευτική πλειοψηφία209. Είναι πάντως σταθερή η εφαρµογή του 
κοινοβουλευτικού συστήµατος, της αρχής της εµπιστοσύνης, του σχηµατισµού κυβέρνησης µε την 
ελπίδα της επιστοσύνης, η οποία, όταν δεν εξασφαλίζεται οδηγεί σε (κοινοβουλευτική) παραίτηση είτε 
πριν την ψηφοφορία είτε αµέσως µετά. Σταθερή επίσης είναι η εφαρµογή της σχετικής µορφής της 
αρχής της  δεδηλωµένης. 
 

44. Η οικουµενική κυβέρνηση  Κ. Κανάρη 
    Η αδυναµία σχηµατισµού βιώσιµης κυβέρνησης από τη βουλή,  που προέκυψε   από   τις  εκλογές  
του  1875,  οδήγησε,  µετά  τους συνεχείς πειραµατισµούς, στον σχηµατισµό, στις 26 Μαΐου 1877, 

                                                
205Και στην περίπτωση αυτή επανεµφανίζεται, για δεύτερη φορά την ίδια βουλευτική περίοδο, ως 
κυβέρνηση µειοψηφίας η παράταξη ∆εληγιώργη, η οποία είχε αποµακρυνθεί πριν λίγες ηµέρες. Βλ. κυβ. 
40.- 
206Στην πρώτη  ψηφοφορία  ο Α. Αυγερινός,  υποψήφιος του κουµουνδουρικού κόµµατος έλαβε 58 
ψήφους και ο κυβερνητικός  υποψήφιος ∆. Καλλιφρονάς 56. ∆ύο άλλοι  υποψήφιοι  έλαβαν  από  µία 
ψήφο και 4 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. Βλ. ∆ α φ ν ή, ΙΕΕ, τ. ΙΓ, σ 296.- 
207Στην επαναληπτική ψηφοφορία της 16ης Μαίου 1877  εκλέχτηκε ο Αυγερινός, ο οποίος έλαβε 71 
ψήφους. Ο Καλλιφρονάς έλαβε 42 και βρέθηκαν 7 λευκά ψηοφοδέλτια. Βλ. ∆ α φ ν ή, ΙΕΕ τ. ΙΓ σ. 296.- 
Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός σ. 187 σηµ. 22.- Μετά το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας ο 
∆εληγιώργης δήλωσε,  ότι συµφέρει στον  τόπο "  να υπάρχωσιν επί κεφαλής  των πραγµάτων 
Κυβερνήσεις,  αι οποίαι δεν δύνανται  να διευθύνωσιν  την Βουλήν.  ∆ια τούτο µετά το  σηµερινόν 
αποτέλεσµα των  εργασιών της Βουλής εθεωρήσαµεν καθήκον, να αναγγείλωµεν το φρόνηµα τούτο εις 
την Βουλήν. Εφ. Συζ. Α έκτ. Συν. Περ. Ζ., σ. 2.- 
208Η κήρυξη του ρωσσοτουρκικού πολέµου είχε δηµιουργήσει επιτακτική ανάγκη σοβαρής 
αντιµετώπισης της κατάστασης, που δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν ασθενείς µονοκοµµατικές 
κυβερνήσεις. Αυτός  άλλωστε ήταν και ο  λόγος της κυβερνητικής αστάθειας, που ο Κουµουνδούρος 
επιχείρησε να εξουδετερώσει µε την προσπάθεια να διερύνει τη βάση της κυβέρνησής 
του,συµπράττοντας µε τους Ζαίµη, Τρικούπη και  ∆ηλιγιάννη, η οποία απέτυχε τελικά. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π 
ο υ λ ο,  Κοινοβουλευτισµός κλπ.,σ.  187.-  Η απάντηση  του Ζαϊµη  ήταν καταφατική µε τον όρο, ότι η 
κυβέρνηση δεν θα ήταν απλά δικοµµατική. Οµως η απάντηση  του Τρικούπη ήταν  αρνητική διότι 
υποστήριζε ότι η κρισιµότητα των περιστάσεων δεν επέτρεπε την πολυτέλεια πολλών γνωµών στο 
υπουργικό συµβούλιο.  Η κοινή γνώµη µε αλεπάλληλα συλλαλητήρια πίεζε για τον σχηµατισµό 
κυβέρνησης ευρύτερης συνεργασίας.  Σε συλλαλητήριο,  που κατέληξε στο χώρο του παναθηναϊκού 
σταδίου έγινε δεκτό ψήφισµα για την ανάγκη σχηµατισµού εθνικής κυβέρνησης. Επιτροπή επέδωσε το 
ψήφισµα στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Κουµουνδούρος µετά την αποτυχία του να πείσει τους άλλους 
πολιτικούς αρχηγούς, υπέβαλε την παραίτησή του. 
209" Εις τας σηµερινάς κυρίως περιστάσεις, καθ άς γενναία πρέπει να ληφθώσι µέτρα και µεγάλαι 
ν'απαιτηθώσιν από το Εθνος θυσίαι, η κυβέρνησις επιφορτισµένη να εκτελέσει ταύτα πρέπει να 
απολαµβάνει ουχί της υποστηρίξεως αλλά της πληρεστάτης εµπιστοσύνης της Βουλής".  "...  καθόσον 
όµως παρετήρησα τελευταίως η πλειοψηφία εκλονίσθη κατά την τελευταίαν ψηφοφορίαν µάλιστα.  
Ενεκα τούτου υπεβάλοµεν εις την Α.Μ.  την παραίτησίν µας.-  Βλ.  Εφ. Συζ. Α έκτ. συν. Περ. Ζ σ. 13 επ.-
. Οπως παρατηρεί ο Κυριακόπουλος, Κοινοβουλευτισµός σ. 188 σηµ. 25, η τελευταία αυτή ψηφοφορία 
αφορούσε την επικύρωση των πέντε βουλευτικών εκλογών. Βλ.επίσης ∆ α φ ν ή, ΙΕΕ, τ. ΙΓ σ. 296.- Μ α 
ρ κ ε ζίνη, Ιστορία τ. Β σ. 116.-  



οικουµενικής210 κυβέρνησης υπό την προεδρία του Κ. Κανάρη, στην οποία συµµετείχαν όλοι οι πολιτικοί 
αρχηγοί211/212.  Ήταν µια εύστοχη ενέργεια,  που εξασφάλισε την συνεργασία των αντίπαλων 
παρατάξεων213.  Μετά τον θάνατο του Κ.  Κανάρη (2 Σεπτεµβρίου 1877) 214 η οικουµενική κυβέρνηση 
διατηρείται χωρίς πρόεδρο, µέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 1878 215. 
578    Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτώση της κυβέρνησης αυτής,  η οποία διαθέτοντας λόγω της 
σύνθεσής της την ευρύτατη συναίνεση στο κοινοβούλιο, δεν αποµακρύνθηκε για κοινοβουλευτικούς 
λόγους,  αλλά κατόπιν διαφωνίας µε τον Γεώργιο.  Ο βασιλιάς έδωσε εντολή στον υπουργό 
στρατιωτικών Χαρ. Ζυµβρακάκη, να κινητοποιήσει τον στρατό, προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο 
υπουργός  διαφώνησε και υπέβαλε την παραίτησή του, στην οποία τον ακολούθησαν και οι άλλοι 
υπουργοί216.  
 

45. Η κυβέρνηση ανοχής του Αλ. Κουµουνδούρου  
  Στις 11  Ιανουαρίου 1878   σχηµατίζεται η 7η κυβέρνηση αυτής της περιόδου (µετά τις εκλογές του 
1875)  και πάλι υπό τον Αλ.  Κουµουνδούρο217.  Η πολιτική συνεργασία στην οικουµενική  κυβέρνηση 
είχε αποδώσει κάποιους  καρπούς.  Η κυβέρνηση ήταν µεν µονοκοµµατική218, διατηρήθηκε όµως 10 
µήνες µε ψήφο ανοχής των Χ. Τρικούπη και Θρ. Ζαΐµη219. Επρόκειτο εποµένως για κυβέρνηση, που 

                                                
210Η παράταξη Κουµουνδούρου  εµφανίζεται για πρώτη   φορά τη   βουλευτική αυτή περίοδο,  ως 
κυβέρνηση σχετικής πλεοψηφίας.-   Από τις αλλεπάλληλες αυτές εναλλαγές κυβερνήσεων µειοψηφίας  
στην  εξουσία προκύπτει η σταθερή  εφαρµογή  του  κοινοβουλευτικού συστήµατος, της αρχής: η 
κυβέρνηση  οφείλει  να  έχει  την εµπιστοσύνη της παρούσας βουλης,  καθόσον  η  αποµάκρυνση  των 
κυβερνήσεων µειοψηφίας  οφείλεται  ακριβώς  στην  έλλειψη πλειοψηφίας. 
211Ο Θ.  Β ε λ λ ι α ν ί τ η ς σε άρθρο του στην Εφηµερίδα "ΕΜΠΡΟΣ"  της 3.  12.  1926  µε τίτλο "Αι 
πρώται Οικουµενικαί"  γράφει τα εξής:  " Η πρώτη καταρτισθείσα εν Ελλάδι Οικουµενική Κυβέρνησις 
είναι η της 11ης Οκτωβρίου 1862, ήτοι η της εποµένης της εκθρονίσεως του Βασιλέως Οθωνος."  Και 
συµπληρώνει:  "  Η τοιαύτη Κυβέρνησις δεν έλαβε το όνοµα τούτο τότε. Το όνοµα τούτο εδόθη εις την 
δευτέραν κυβέρνησιν συνασπιµού  γενοµένην  κατόπιν της εκφρασθείσης επιθυµίας του Λαού κατά  την  
22αν  Μαίου  1877 δι' ογκώδους συλλαλητηρίου εν τω Παναθηναικώ Σταδίω περί κοινοπραξίας των 
αρχηγών των  κοµµµάτων".  Βλ.επίσης  Φ  ι  λ  ά  ρ  ε  τ ο, Ξενοκρατία κλπ,  σ.  220.-  Α ν α σ τ α σ ι ά δ  
η, ∆ιορισµός και Παύση κλπ, σ. 65, σηµ. 21.- 
212.  Στην κυβέρνηση συµµετείχαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εκτός του ∆.  Βούλγαρη,  ο οποίος,  µετά τα 
στηλιτικά,  είχε οριστικά αποσυρθεί από την πολιτική ζωή.Ο πρωθυπουργός Κ.  Κανάρης κράτησε το 
υπουργείο ναυτικών.  Ο Κουµουνδούρος  ανέλαβε το υπουργείο εσωτερικών.  Ο Χ. Τρικούπης ανέλαβε 
το υπουργείο εξωτερικών, ο Θ. ∆ηλιγιάννης - ο οποίος ηγείτο της εννεαµελούς οµάδας των "ηµετέρων"- 
ανέλαβε το υπουργείο παιδείας.- Ο Επ. ∆εληγιώρης το υπουργείο οικονοµικών και ο Θρ. Ζαϊµης το 
υπουργείο δικαιοσύνης. Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. τ. Β, σ. 79.- Π ρ ο β α τ ά, Ιστορία σ. 328.- 
213Ο σχηµατισµός της οικουµενικής κυβέρνησης Κ. Κανάρη αποτελεί την τρίτη εφαρµογή της αρχής της 
δεδηλωµένης από τη διακήρυξή της. Πρόκειται για περίπτωση µεταλλαγής της δεδηλωµένης, καθόσον η 
σχηµατιζόµενη πλειοψηφία είναι διαφορετική από την αρχική. Η δεδηλωµένη εµφανίζεται όχι µόνο όπως 
µετά τις εκλογές, µε την 39η κυβέρνηση Κουµουνδούρου, αλλά, µεταλλαγµένη, και κατά τη διάρκεια της 
βουλευτικής περιόδου. 
214  Κατά τον Α σ π ρ έ α,  τ.  Β,  σ.  79-80, η οικουµενική κυβέρνηση "έφερε εις τα σπλάχνα αυτής την 
αντίθεσιν εις τας αντιλήψεις της εξωτερικής πολιτικής και την διαµάχην από εσωτερικής απόψεως. Τρείς 
ήσαν οι εν τη Κυβερνήσει εκείνη δυνάµενοι να έχωσιν ιδίαν γνώµην,  ο Αλ. Κουµουνδούρος, ο Χ. 
Τρικούπης και ο Επ. ∆εληγιώργης, οι έτεροι δύο ή δεν είχαν ουδεµίαν γνώµην, όπως ο Θ. ∆ηλιγιάννης, 
ή ετάσσοντο προς την γνώµην του Κουµουνδούρου, όπως ο Θρ. Ζαϊµης". Για τον Ζυµβρακάκη 
αναφέρει, όπ. παρ. σ. 81, ότι " ουδέν τι πλέον συνεκέντρου, εν τω προσώπω του ή την χρηστότητα και 
την αρετήν του στρατιωτικού αυτού παρελθόντος." 
215Ολοι οι πολιτικοί αρχηγοί την επόµενη του θανάτου του Κανάρη υπέβαλαν στον Γεώργιο τις 
παραιτήσεις τους,  που συνοδεύονταν µε εκθέσεις για τη γνώµη τους επί των πολιτικών πραγµάτων.  Ο 
Γεώργιος µε επιστολή του  προς τους υπουργούς,  τους παρώτρυνε να παραµείνουν στις θέσεις τους " 
αναγνωρίζοντες ως πρόεδρον όν τινα αυτοί ούτοι ήθελον εκλέξη και όστις θα ανεγνωρίζετο πάραυτα ως 
πρωθυπουγός και παρά του Βασιλέως."  Βλ. Α σ π ρ έ α τ. Β. σ. 86.- 
216Κατόπιν συµφωνίας των πολιτικών αρχηγών εναλάσσοντο στην προεδρία του υπουργικού 
συµβουλίου.-  Βλ.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η Ιστορία τ.  Β σ.  120.-  Κατά τον Α σ π ρ έ α,  όπ.  παρ.  τ.  Β,  σ.  86-
87: "απεφασίσθη, όπως παραµείνουν πάντες εν τη κυβερνήσει, συνερχόµενοι εις συµβούλια κατά 
πρότασιν εκείνου εκ των µελών όπερ θα είχεν ή να ανακοινώση τι ή να επιζητήση την συγκατάθεσιν των 
άλλων επί σπουδαίας αποφάσεως.-" 
217. Για "διάλυση" της κυβέρνησης κάνει λόγο ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς, Κοινοβουλευτισµός όπ. παρ. σ. 
189.- Βλ. επίσης Α σ π ρ έ α, τ. Β σ. 91.- 
218. Ο Κουµουνδούρος διέθετε τη µεγαλύτερη κοινοβουλευτική οµάδα. Βλ. και Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. 
παρ. σ. 190.- 
219Στην κυβέρνηση συµµετείχε πάντως ως υπουργός εξωτερικών και ο Θ. ∆ηλιγιάννης αρχηγός µικρής 
οµάδας.- Η κυβέρνηση αυτή είχε φιλοπολεµική πολιτική.- Βλ.  Μ α ρ κε ζ ί ν η, Ιστορία τ. Β. σ. 120.- Α σ 
π ρ έ α, τ. Β, σ. 91.- Φι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία, σ. 223.- 



διέθετε τη δεδηλωµένη και την εµπιστοσύνη του κοινοβουλίου220. Ο Κουµουνδούρος εξέθεσε το 
πρόγραµµά του στη βουλή και έλαβε συντριπτική πλειοψηφία. ∆ιακήρυττε την " ενεργό προστασία των 
αλυτρώτων ελλήνων και την υπεράσπισιν των δικαίων του ελληνισµού". Οι Τρικούπης και Ζαϊµης για 
λόγους αρχής221,  δεν µετείχαν στην κυβέρνηση, αλλά την στήριξαν στη βουλή στη συνεδρίαση της 16ης 
Ιανουαρίου 1878222/223. ∆έκα µήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1878, επιβεβαιώνεται η εµπιστοσύνη 
της βουλής στην κυβέρνηση Κουµουνδούρου για την πολιτική της στο συνέδριο του Βερολίνου.  Αλλά  
λίγες ηµέρες  µετά,  οι Τρικούπης και Ζαΐµης  αντιδρούν στη µεθόδευση της τακτικής  για την υλοποίηση 
των αποφάσεων του Συνεδρίου224.  Στην  ψηφοφορία του νοµοσχεδίου για την οργάνωση  του στρατού  
και  την  πρόσκληση  εφεδρειών,  η κυβέρνηση αποδοκιµάζεται225 και ο Κουµουνδούρος παραιτείται226.  
 

46. Η κυβέρνηση των  επιγόνων του Χ. Τρικούπη  
    Μετά την  παραίτηση του Αλ. Κουµουνδούρου, ο βασιλιάς  καλεί τον Επ. ∆εληγιώργη, ο οποίος και 
αρνείται, απέχοντας πλέον οριστικά από την πολιτική227. Καλεί τότε τον Χ. Τρικούπη, ο οποίος δεν 
διέθετε την πλειοψηφία. Ο Τρικούπης σχηµατίζει - στις 21 Οκτωβρίου 1878  -  κυβέρνηση228 
συνασπισµού µε τον Θρ. Ζαΐµη, που διατηρούσε το προσωπικό του κόµµα και ανέλαβε τα υπουργεία 
εσωτερικών και δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό της κυβέρνησης αυτής, που θα µπορούσε να ονοµαστεί 
"κυβέρνηση των επιγόνων" είναι ότι, ο Τρικούπης, -ίσως στην προσπάθειά του να προσδώσει ένα 
"εθνικό τόνο" ενόψει των γεγονότων, - ανέθεσε πολλά υπουργεία στους γιους των οπλαρχηγών της 
επανάστασης229. 
  Η κυβέρνηση των επιγόνων αποτελεί επίσης περίπτωση κυβέρνησης συγγνωστής µειοψηφίας, 
καθόσον κανένα κόµµα δεν διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία230. Ο σχηµατισµός κυβέρνησης χωρίς τη 
δεδηλωµένη, από τον ίδιο τον θεµελιωτή της,  κάνει επίσης σαφές, ότι η δεδηλωµένη έχει επικρατήσει µε 
την ατελή της µορφή,  ως αρχή της δεδηλωµένης πλειοψηφίας,  όχι όµως και ως αρχή απαγορεύουσα 
τον διορισµό κυβέρνησης µειοψηφίας,  όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Εφόσον δεν 
υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η εξουσία διορισµού διευρύνεται σηµαντικά.  Η κυβέρνηση αυτή 
καταψηφίστηκε την ηµέρα της ορκωµοσίας της και - διατηρηθείσα για λίγο µέχρι την εξεύρεση του 
επόµενου κυβερνητικού σχήµατος- παραιτήθηκε πέντε ηµέρες µετά231. 
 

47. Η κυβέρνηση πλειοψηφίας του Αλ. Κουµουνδούρου 
   Η καταψήφιση της µονοήµερης κυβέρνησης των επιγόνων  συνιστούσε δεδηλωµένη υπέρ του Αλ. 
Κουµουνδούρου, ο οποίος  αναλαµβάνει και πάλι πρωθυπουργός στις 26 Οκτωβρίου 1878, 
σχηµατίζοντας την 8η και τελευταία κυβέρνηση της βουλευτικής αυτής περιόδου,  οποία ξεκίνησε  µε  
κυβέρνηση πλειοψηφία  του Αλ.  Κουµουνδούρου και τελείωσε επίσης  µε κυβέρνηση  πλειοψηφίας του 
                                                
220. Η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης στις 16 Ιανουαρίου 1878. Βλ. Εφ. Συζ. Συν. Γ, Περ. Ζ, σ. 
323.- 
221Ο σχηµατισµός της 45ης κυβέρνησης -  τέταρτη κατά σειρά εφαρµογή της αρχής-   αποτελεί 
περίπτωση οιονεί αναβίωσης της δεδηλωµένης. Η παράταξη που στην αρχή της περιόδου διέθετε την 
πλειοψηφία, την οποία απώλεσε στη συνέχεια, επανασχηµατίζει κυβέρνηση διαθέτοντας τη 
δεδηλωµένη, χωρίς όµως να διαθέτει αυτοδύναµη πλειοψηφία. 
222Και οι δύο αυτοί πολιτικοί αρχηγοί ήταν αντίθετοι στην   εξωτερική πολιτική του Αλ. Κουµουνδούρου, 
ο οποίος µε την ελπίδα της διεύρυνσης των ελληνικών συνόρων υποστήριζε τη συµµετοχή της ελλάδας 
στον ρωσσοτουρκικό πόλεµο. 
223Βλ.  Κ ω φ ό,  ΙΕΕ τ.  ΙΓ.,σ.  331.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  Ιστορία τ.   Β,  σ. 121.- Μετά την παραίτηση της 
οικουµενικής κυβέρνησης και κατά το τέλος της πρώτης συνεδρίασης της βουλής της  14ης Ιανουαρίου 
1878, λιθοβολήθηκαν οι κατοικίες των  πολιτικών αρχηγών,Κουµουνδούρου Τρικούπη,  Ζαίµη και   
∆εληγιώργη.- Την τάξη αποκατέστησααν ισχυρές στρατιωτικές  δυνάµεις.-  Κατά  την πρώτη µετά τα 
επεισόδια συζήτηση της βουλής,  στις 15  Ιανουαρίου, ο Κουµουνδούρος προκάλεσε ζήτηµα  
εµπιστοσύνης.  Οι  Τρικούπης και Ζαίµης κατέθεσαν της εξής πρόταση:   "   Η Βουλή επιδοκιµάζουσα 
την κατά τα τελευταία   λυπηρά   γεγονότα   ενέργειαν   του   Υπουργείου πέποιθεν,  ότι δια των 
δραστηρίων µέτρων αυτού θέλει προασπίσει το καθεστώς και την δηµοσίαν   τάξιν".-  Η πρόταση 
υπερψηφίστηκε (91 υπέρ και 6  κατά).  Βλ.  Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β. σ. 92, σηµ. 1.- Για τα επεισόδια 
της 14ης Ιανουαρίου βλ. επίσης Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία, σ. 223.- 
224Σε δύο µυστικές συνεδριάσεις, στις 17 και 18 Ιανουαρίου, η Βουλή αποφάσισε την εισβολή της 
Ελλάδας στο τουρκικό έδαφος, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1878, χωρίς να προηγηθεί 
κήρυξη πολέµου. - Βλ. Ασ π ρ έ α, όπ. παρ. σ. 94.- Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία, σ. 224.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η  
Ιστορία τ. Β. σ. 121.- 
225Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. σ. 118.- 
226Ιδιαίτερα έντονη υπήρξε η πολεµική του Χ. Τρικούπη.- Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ. σ. 143.- 
227Η ψηφοφορία έγινε στις 21 Οκτωβρίου 1878. Υπέρ του κυβερνητικού νοµοσχεδίου ψηφισαν 80 και 
κατά 96.- Βλ. Κ ω φ ό, ΙΕΕ τ. ΙΓ σ. 361.  και ∆ α φ ν ή, ΙΕΕ τ. ΙΓ, σ.298.- 
228Ο ∆εληγιώργης είχε ιδιαίτερα πικραθεί µετά τα επεισόδια της 14ης Ιανουαρίου και τον λιθοβολισµό 
της κατοικίας του.  Βλ.∆ α φ ν ή, ΙΕΕ τ. ΙΓ, σ. 298 .- Βλ. επίσης παραπ., κυβ.[45] τις υποσηµειώσεις.. 
229Είναι η δεύτερη κυβέρνηση που σχηµατίζει ο Χ. Τρικούπης. Βλ. επίσης κυβ.[38]. 
230Ν. Μαυροκορδάτος ανέλαβε υπουργός εκκλησιαστικών και δηµόσιας εκπαίδευσης, ο Σ. Καραϊσκάκης 
στρατιωτικών και ο Μ. Κανάρης ναυτικών.Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ. σ. 144.-  
231 Πρόκειται για την τελευταία κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας αυτής της περιόδου.  



ίδιου πρωθυπουργού232.  Ο σχηµατισµός  της 47ης   κυβέρνησης Κουµουνδούρου αποτελεί δεύτερη  
αναβίωση της δεδηλωµένης.  Η κυβέρνηση αυτή διατηρούσε την εµπιστοσύνη της Βουλής, όπως 
επιβεβαιώθηκε και µε την ψήφιση του νέου στρατολογικού νόµου, που καθιέρωνε τριετή θητεία, όπως 
επίσης και νόµου για την εκγύµναση εφεδρικών ηλικιών 233. Η 47η κυβέρνηση Κουµουνδούρου,  που 
διατηρήθηκε 26  συνεχείς   µήνες,  διενήργησε τις εκλογές της 23ης Σεπτεµβρίου 1879 - τις δεύτερες 
µετά τη διακήρυξη της  αρχής της δεδηλωµένης - και διατηρήθηκε και µετά από αυτές. Πρόκειται δηλαδή 
για διεξαγωγή εκλογών από πολιτική κυβέρνηση της πλειοψηφίας. Στις εκλογές αυτές κανένα κόµµα δεν 
έλαβε απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το Κουµουνδουρικό κόµµα κέρδισε σχετική πλειοψηφία, η 
οποία όµως σύντοµα µετατράπηκε σε  απόλυτη234.   Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση λαµβάνει ψήφο 
εµπιστοσύνης επιτυγχάνοντας την εκλογή του κυβερνητικού υποψήφιου Σ.  Σωτηρόπουλου στο αξίωµα 
του προέδρου της βουλής 235.  Η κυβέρνηση Κουµουνδούρου, τέσσερις µήνες µετά τις εκλογές, στη 
συνεδρίαση της Βουλής της 14ης Ιανουαρίου 1880, µε ψήφους 79 κατά και 73 υπέρ, χάνει την 
εµπιστοσύνη της  βουλής και υποβάλλει την παραίτησή της236. 
588    Ο Γεώργιος αναθέτει    εντολή   στον Τρικούπη,  προκειµένου να σχηµατίσει κυβέρνηση µε τον 
Θρ.  Ζαΐµη237. Επειδή όµως δεν διέθετε τη δεδηλωµένη και δεν ήταν επίσης  δυνατή η  διάλυση της 
βουλής λόγω του ελληνοτουρκικού πολέµου, κατέθεσε την εντολή238. 
    Κυβέρνηση σχηµατίζει και πάλι ο Αλ.  Κουµουνδούρος, η οποία και διατηρήθηκε µε την εµπιστοσύνη 
της βουλής τρεις ακόµη µήνες, επιτυγχάνοντας την ψήφιση νέου στρατολογικού νόµου, που καθιέρωνε 
τριετή θητεία όπως επίσης και νόµου για την εκγύµναση των εφεδρικών ηλικιών.-. 
   Στις 6 Μαρτίου 1880 η κυβέρνηση καταψηφίζεται  στη βουλή µε 99 ψήφους κατά και 93 ψήφους 
υπέρ239. Συγκεκριµένα καταψηφίστηκε κυβερνητικό νοµοσχέδιο, που  αφορούσε  τον  οργανισµό του 
στρατού240. Μετά την καταψήφιση η κυβέρνηση παραιτείται.  
 

48. Η κυβέρνηση  συνεργασίας  Τρικούπη- Ζαΐµη 
  Μετά την (κοινοβουλευτική) παραίτηση του Αλ.  Κουµουνδούρου, ο Τρικούπης σχηµάτισε, στις 10 
Μαρτίου 1880, την πρώτη , µε την δεδηλωµένη εµπιστοσύνη της Βουλής, κυβέρνησή του241. Την 
πλειοψηφία εξασφάλισε µε τη συνεργασία του Θρ. Ζαΐµη, που ανέλαβε το υπουργείο δικαιοσύνης και 
την προσχώρηση ανεξάρτητων και βουλευτών µικρότερων κοµµάτων242. Στην περίπτωση της 48ης 
                                                
232Σε ψηφοφορία τέθηκε κυβερνητική πρόταση για 15ήµερη αναβολή των εργασιών της βουλής,  η 
οποία απορρίφθηκε και έγινε δεκτή άλλη,  κατά την οποία "η βουλή µη θεωρούσα  επαρκή την  
κυβέρνησιν κατά τας παρούσας  περιστάσεις µεταβαίνει  εις την ηµερησίαν διάταξιν".Η κυβέρνηση έλαβε 
80 ψήφους. Την καταψήφισαν 87 και ένας αρνήθηκε ψήφο..- Εφ. Συζ. Συν. ∆ Περ. Ζ., σ. 216.- Βλ. 
επίσης ∆ α φ ν ή ΙΕΕ τ. ΙΓ σ. 298.- Κ ω φ ό, ΙΕΕ τ. ΙΓ σ.361.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η όπ. παρ.σ. 144.- 
233Τη βουλευτική αυτή περίοδο από τις εκλογές της 18ης Ιουλίου 1879  µέχρι τις εκλογές της 23ης 
Σεπεµβρίου 1879 ανήλθαν 8 κυβερνήσεις (39-47). Από τις κυβερνήσεις αυτές η 39η και η 41η, διέθεταν 
τη δεδηλωµένη. Οι επόµενες  40η,,42η,43η, ήταν κυβερνήσεις συγγνωστής µειοψηφίας και 
εναλλάχτηκαν σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα σε συνολική περίοδο 6  µηνών,  από 26 Νοεµβρίου 1876 
µέχρι 25 Μαίου 1877. Τη δεδηλωµένη διέθεταν οι επόµενες δύο κυβερνήσεις, η 44η οικουµενική 
κυβέρνηση και η 45η. Συγγνωστής µειοψηφίας ήταν επίσης η 46η (µονήµερη)  κυβέρνηση,  8η, της 
βουλευτικής αυτής περιόδου, ενώ µε τη δεδηλωµένη ανήλθε η  47η τελευταία κυβέρνηση της περιόδου. 
Από τις 9 δηλαδή κυβερνήσεις οι  5 ανήλθαν µε τη δεδηλωµένη, η αρχή της δεδηλωµένης εφαρµόστηκε  
5 φορές και οι 4 ήταν κυβερνήσεις συγγνωστής µειοψηφίας. Από τις  9 κυβερνήσεις της περιόδου αυτής 
5,  (39,  41,  43,  45, 47) σχηµάτισε ο Αλ. Κουµουνδούρος. Σε δύο περιπτώσεις (45  και 47) αναβιώθηκε 
η δεδηλωµένη  εµπιστοσύνη  προς  την  παράταξη Κουµουνδούρου. 
234. Βλ. Κ ω φ ό., ΙΕΕ, τ. ΙΓ σ. 361.- 
235Σε σύνολο 209 εδρών το Κουµουνδουρικό κόµµα έλαβε από τις  εκλογές περίπου 95. Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ 
ο υ, ΙΕΕ, τ. ΙΓ, σ. 297.- 
236Στις 29 Νοεµβρίου 1879 σε σύνολο 181 ψηφισάντων βουλευτών, ο Σ. Σωτηρόπουλος έλαβε 147 
ψήφους.- Βλ. Εφ. Συζ. Συν Α, Περ. Η, τ. Β., σ. 1.- 
237Εφ.  Συζ.  Συν. Α, Περ. Ι., τ. Β σ. 346.- Σε ψηφοφορία τέθηκε νοµοσχέδιο για την είσπραξη ποσού 
2.500.000 δρχ. από συνολικό ποσό δανείου 60.000.000 δρχ.,  που είχε κατατεθεί στην Εθνική 
Τράπεζα.- Βλ. Εφ. Συζ. όπ. παρ. σ. 342.- Α σ π ρ έα, όπ. παρ. σ. 118.-  
238. Βλ. Κ ω φ ό, ΙΕΕ τ. ΙΓ σ. 361.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. σ. 118.- 
239. Βλ. Α σ π ρ έ α, Πολιτική Ιστορία, τ. Β.,  σ. 118.- Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ., σ. 192 σηµ. 35.- 
240. Βλ. Α σ π ρ έ α, Πολιτική Ιστορία, τ. Β, σ. 119. Την αντιπολίτευση αποτελούσαν 60 τρικουπικοί, 16 
ανεξάρτητοι, 9 δεληγεωργικοί, 7 ζαϊµικοί και 7 από το κόµµα του Βούλγαρη. 
241Βλ. Κ ω φ ό, ΙΕΕ, τ. ΙΓ σ. 361.- 
242Οι προηγούµενες κυβερνήσεις του Χ.  Τρικούπη ήταν η 38η, η κυβέρνηση της δεδηλωµένης και η 46η 
µονοήµερη κυβέρνηση των επιγόνων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν διέθετε την πλειοψηφία.- 
Είναι  πάντως  ασαφές  και αµφίβολο, αν ο  Τρικούπης διέθετε πράγµατι   τη   δεδηλωµένη,πριν τον 
σχηµατισµό της 48ης κυβέρνησης ,  αν   δηλαδή   είχε   εξασφαλίσει την πλειοψηφία πριν   από τον 
διορισµό   του.  Σε κάθε περίπτωση επρόκειτο πάντως για πλειοψηφία συνεργασίας και όχι αυτοδύναµη.  
Υπέρ της άποψης    της δεδηλωµένης συνηγορεί το   γεγονός,  ότι    αµέσως   µετά τον διορισµό της η 
κυβέρνηση έλαβε   ψήφο  εµπιστοσύνης  στη βουλή.  Αλλά  και στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον 
δηλαδή απέκτησε εκ των υστέρων την πλειοψηφία,  πρόκειται  για  κυβέρνηση   συγγνωστής 
µειοψηφίας,  η οποία   µετατράπηκε   σε   κυβέρνηση   πλειοψηφίας   στο  χρονικό διάστηµα  µεταξύ  



κυβέρνησης η δεδηλωµένη µεταλλάσσεται. Η 48η κυβέρνηση Τρικούπη παρέµεινε περίπου 7 µήνες. 
Μετά  τη ψήφιση στη βουλή δύο νόµων, για τη µεταβολή του αγροτικού φορολογικού  συστήµατος  και 
την επιβολή της καθολικής στρατολογίας, κηρύχθηκε στις 17  Απριλίου 1880 µε βασιλικό διάταγµα η 
λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της βουλής243.  Στις 11 Οκτωβρίου 1880, στην εκλογή νέου 
προέδρου βουλής  - της Β Συνόδου της Η' Περιόδου - ο κυβερνητικός υποψήφιος ∆.Ν Καλλιφρονάς 
πήρε 55 ψήφους και ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Α. Αυγερινός 92244. - Ο Τρικούπης τότε στήριξε 
την άποψη, ότι η εκλογή προέδρου της βουλής "δεν έπρεπε να θεωρείται υπουργικό ζήτηµα" 245. Η 
πρωτοφανής αυτή για τα τότε δεδοµένα άποψη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης  
και ο Τρικούπης υπέβαλε τελικά την παραίτησή του στις 12 Οκτωβρίου 1880246. 

 
49. Η τελευταία κυβέρνηση  Κουµουνδούρου  

   Η καταψήφιση του Χ.  Τρικούπη µε την ανάδειξη στο αξίωµα του προέδρου της βουλής του αντίπαλου 
κουµουνδουρικού υποψήφιου,  ισοδυναµούσε µε έκφραση δεδηλωµένης υπέρ  του κουµουνδουρικού 
κόµµατος. Την επόµενη κυβέρνηση σχηµατίζει,  κατ' εφαρµογή της αρχής της δεδηλωµένης247, ο Αλ. 
Κουµουνδούρος, στις 12 Οκτωβρίου 1880248. Με την έναρξη της B' συνόδου εµφανίζονται στη βουλή 
δύο ισχυρά κόµµατα και ουσιαστικά αρχίζει η περίοδος του δικοµµατισµού249. Μετά την προσάρτηση250 
των νέων περιοχών (Θεσσαλίας και τµήµατος της Ηπείρου, της περιοχής Άρτας) , ο Κουµουνδούρος 
ζήτησε τη διάλυση της βουλής, προκειµένου να εκπροσωπηθούν οι νέες περιφέρειες 251. Από τις 
εκλογές, που έγιναν στις 20 ∆εκεµβρίου 1881, κανένα κόµµα δεν πήρε απόλυτη πλειοψηφία252 (71),την 
οποία όµως συγκέντρωσε τελικά ο Χ. Τρικούπης µε την προσχώρηση των 32 Θεσσαλών βουλευτών και 
η κοινοβουλευτική του δύναµη ανήλθε στους 129 βουλευτές253. 
   Αποτέλεσµα της αλλαγής στάσης των Θεσσαλών βουλευτών ήταν   η καταψήφιση της  κυβέρνησης 
Κουµουνδούρου, στις 26 Φεβρουαρίου  1882 µε την εκλογή του αντιπολιτευόµενου  τρικουπικού 

                                                                                                                                       
διορισµού  και  εµπιστοσύνης.  Πάντως η διαφοροποίση δεν έχει  από την εδώ  εξεταζόµενη  άποψη 
ιδιαίτερη σηµασία,  καθόσον  και  στη  µια   και  στην   άλλη περίπτωση  πρόκειται   για   εφαρµογή της  
σχετικής  αρχής  της δεδηλωµένης, εφόσον κατά  τον διορισµό δεν  υπήρχε άλλο κόµµα,  που να διέθετε 
την απαιτούµενη για τον σχηµατισµό βιώσιµης κυβέρνησης πλειοψηφία στη βουλή. 
243. Βλ. Α σ π ρ έ α,  Πολιτική Ιστορία τ. Β, σ. 119.- Πρόκειται για τη 6η κατά σειρά εφαρµογή της αρχής 
της δεδηλωµένης. Βλ. επίσης κυβ. 39, 41, 44, 45, 47, 48.- 
244Εφ.  Συζ.  Συν.  Α,  Περ.  Η,  τ.  Β σ.  1307.-  Οι εργασίες της Β Συνόδου της Η Περιόδου άρχισαν στις 
9  Οκτωβρίου 1880.  Στο µεταξύ η   αύξηση  των στρατιωτικών  δαπανών,  λόγω  του ελληνοτουρκικού 
πολέµου προκάλεσε έντονες  αντιδράσεις, τις οποίες συνεπικουρούσε η αντιπολίτευση,  µε το 
επιχείρηµα, ότι η αύξηση των δαπανών έγινε ερήµην της βουλής.- Βλ. Α σ π ρ έα, όπ. παρ. τ. Β, σ. 123 
επ. 126.- 
245. Εφ. Συζ. Συν. Β Περ. Η σ. 3.-Βλ. επίσης  Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. τ. Β, σ. 125.-. 
246Βλ. Α σ π ρ έ α, Πολιτική Ιστορία, τ. Β, σ. 125.-  
247. Εφ. Συζ. Συν Β Περ. Ι σ. 3.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β, σ. 125.- 
248. Πρόκειται για νέα µεταλλαγή της δεδηλωµένης την ίδια βουλευτική περίοδο.- 
249.  Η κυβέρνηση εµφανίστηκε στη βουλή και έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης (µε ψήφους 111 υπέρ και 56 
κατά) επιτυγχάνοντας την υπερψήφιση πρότασης για πενθήµερη διακοπή των εργασιών της βουλής.- 
Εφ. Συζ. Συν Β', Περ. Η', σ. 6.- 
250Στις 27 Οκτωβρίου 1880 πέθανε ο Θρ. Ζαϊµης και οι βουλευτές του συγχωνεύτηκαν στο τρικουπικό 
κόµµα, εκτός από δύο, που προσχώρησαν στην οµάδα του Θ. ∆ηλιγιάννη, που αριθµούσε πλέον 9 
βουλευτές. Ο Κουµουνδούρος πρότεινε στον ∆ηλιγιάννη δύο  υπουργεία. Ο ∆ηλιγιάννης δεν δέχτηκε, 
συνέχιζε όµως σταθερά να παρέχει την κοινοβουλευτική του στήριξη στον Κουµουνδούρο. Βλ. Α σ π ρ έ 
α, Πολιτική Ιστορία, τ. Β, σ. 127, 128.- 
251Η προσάρτηση έγινε µετά τη συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης τον  Φεβρουάριο του 1881 και 
παρά την επιτυχία προκάλεσε ανάµεικτα συναισθήµατα, διότι ναι µεν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία και 
το περί την Αρτα τµήµα της Ηπείρου,  απωλέσθηκαν όµως η Ελασσώνα το Μέτσοβο, τα Γιάννενα και η 
περιοχή τους.- Βλ. Κ ο ρ δ ά τ ο,  Ιστορία, τ.12 σ. 381.-Κατά  του  Κουµουνδούρου  ασκήθηκε έντονη 
κριτική,  ότι δέχτηκε χωρίς τη  συγκατάθεση της βουλής την προσάρτηση της Θεσσαλίας και τµήµατος 
µόνον -όχι όλης- της Ηπείρου, παρά   τη   συνθήκη  του  Βερολίνου.   Για  τη δικαιολόγηση της πολιτικής  
του Κουµουνδούρου  βλ. Α σ π ρ έ α, Πολιτική Ιστορία, τ. Β, σ. 129 επ. 132.-  Επίσης Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, 
όπ. παρ. σ. 153-4.- Ιδιαίτερα σφοδρή υπήρξε η κριτική του Τρικούπη, ο οποίος την περίοδο εκείνη 
εµφανιζόταν φιλοπόλεµος. Βλ Κ ο ρ δ ά τ ο, όπ. παρ. σ. 381.-  
252Τη βουλευτική περίοδο από τις εκλογές της 23ης Σεπτεµβρίου 1879,  µέχρι τις επόµενες εκλογές της 
20ης ∆εκεµβρίου 1881  εναλλάχτηκαν οι κυβερνήσεις Κουµουνδούρου και Τρικούπη.  Η περίοδος αυτή 
υπήρξε  σύντοµη -  περίπου διετής -  λόγω της διάλυσης της βουλής, προκειµένου να εκπροσωπηθούν 
οι νέες περιφέρειες. Και οι δύο κυβερνήσεις που εναλλάχτηκαν [48, 49], εκτός βέβαια της 47ης, που 
προϋπήρχε, ήταν κυβερνήσεις πλειοψηφίας, κυβερνήσεις που διέθεταν τη δεδηλωµένη. 
253Στις εκλογές αυτές έλαβαν:  Τρικούπης   90,  Κουµουνδούρος  83,  ∆ηλιγιάννης 9,  Οµάδα ∆εληγιώρη  
6,  5 δηµοκρατικοί,  17  ανεξάρτητοι. Στη Θεσσαλία - Αρτα εκλέχτηκαν 32 ανεξάρτητοι, 2 τούρκοι και 
ένας δηµοκρατικός, ο Φιλάρετος.  Σύνολο  εδρών ήταν 245,  ακυρώθηκε όµως η εκλογή του βουλευτή   
Αδάµα.  Βλ.  για τα αποτελέσµατα, Τ σ ο υ κ α λ ά, ΙΕΕ, τ.  Ι∆, σ. 15.- Επίσης βλ. - µε διαφορές-  Α σ π ρ 
έ α, Πολιτική  Ιστορία, τ. Β, σ.  132.-  Κ ο ρ δ ά τ ο, Ιστορία, τ. 12, σ. 382.- 



υποψήφιου στο αξίωµα του προέδρου της βουλής254. Τελικά η κυβέρνηση Κουµουνδούρου παραιτήθηκε 
στις 3 Μαρτίου 1882, µετά από 17 µήνες από τον διορισµό της. Επρόκειτο για την τελευταία κυβέρνηση 
του µεγάλου πολιτικού ο οποίος θεµελίωσε τον κοινοβουλευτισµό στην Ελλάδα255. 
 
 

50. Η "Θεσσαλική" κυβέρνηση  Τρικούπη 
  Η "αναγκαστική"  προσχώρηση των Θεσσαλών βουλευτών εξασφάλισε στον   Τρικούπη τη 
δεδηλωµένη,  ο οποίος και σχηµατίζει κυβέρνηση στις 3  Μαρτίου 1882.  Η ανάδειξη της "θεσσαλικής"  
κυβέρνησης αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εφαρµογής της αρχής της δεδηλωµένης256. Η 
"θεσσαλική" αυτή κυβέρνηση Τρικούπη παρέµεινε 37 µήνες257. Στις 5 Φεβρουαρίου 1885 η κυβέρνηση 
Τρικούπη καταψηφίστηκε µε 108 ψήφους (και 101 υπέρ)258, µε αφορµή το επεισόδιο Νίκολσον259. Ο 
Τρικούπης υπέβαλε την παραίτησή του.  Η εντολή δόθηκε στον Θ.  ∆ηλιγιάννη, ο οποίος ζήτησε και την 
διάλυση της βουλής. Ο Γεώργιος αρνήθηκε, αλλ' εντωµεταξύ ο Τρικούπης, ο οποίος παρέµενε 
πρωθυπουργός, επέτυχε τον επαναπατρισµό ορισµένων από τους βουλευτές του, που είχαν 
αποσκιρτήσει και έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης µε 6 ψήφους διαφορά260. Αµέσως µετά διαλύθηκε η βουλή 
και προκηρύχτηκαν εκλογές για τις 7 Απριλίου 1885. 
 

51. Η (πρώτη) κυβέρνηση εκλογικής πλειοψηφίας     του Θ. ∆ηλιγιάννη 
 Από τις εκλογές της 7ης Απριλίου 1885,  που διεξήγαγε η προηγούµενη µακρόβια κυβέρνηση 
Τρικούπη,  ο Θ.  ∆ηλιγιάννης έλαβε µεγάλη πλειοψηφία 185 εδρών, σε σύνολο 245261. Ο Τρικούπης, µη 

                                                
254Οι Θεσσαλοί βουλευτές εισήρχοντο για πρώτη φορά στην ελληνική βουλή και υποστήριζαν αρχικά τον 
Αλ.  Κουµουνδούρο, ο οποίος άλλωστε ήταν ο πρωθυπουργός της ένωσης των νέων περιοχών. Ο 
Τρικούπης υποστήριξε, ότι δεν ήταν νόµιµη η συµµετοχή των θεσσαλών, καθόσον δεν είχε ακόµη 
κυρωθεί από τη βουλή η συµφωνία για την προσάρτηση, όπως επίσης και ότι οι ελογικοί κατάλογοι 
είχαν συνταχθεί µε σπουδή. Οταν όµως οι θεσσαλοί βουλευτές άλλαξαν στάση, άλλαξε και ο Τρικούπης. 
Βλ. Τ σ ο υ κ α λ ά, όπ. παρ.  σ. 14-15. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, Ιστορία  τ.Β. σ. 154.- Α σ π ρ έ α τ. Β σ. 131.- 
255Στις 26  Φεβρουαρίου 1882,  στις εκλογές προέδρου βουλής, της Α Συνόδου της Θ' Περιόδου,ο 
υποψήφιος του Τρικούπη I.Βαλαωρίτης, πήρε 127 ψήφους και ο υποψήφιος του Κουµουνδούρου, A. 
Μαυροµιχάλης,  76. Βρέθηκαν επίσης και 12 λευκές ψήφοι. Εφ. Συζ. Συν. Α' Περ. Θ' σ. 161.- Βλ. Α σ π ρ 
έ α όπ. παρ. τ. Β, σ, 132.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ. σ. 154.-. 
256Ενα χρόνο µετά την καταψήφιση της κυβέρνησής του,  στις 26  Φεβρουαρίου 1883,  πέθανε ο Αλ.  
Κουµουνδούρος και µόνος αντίπαλος του Τρικούπη παρέµεινε ο Θ.  ∆ηλιγιάννης.  Στην κατάρρευση του 
Κουµουνδούρου συνέβαλε σηµαντικά το σκάνδαλο του ταµία Θηβών Βελέντζα, ο οποίος καταχράστηκε 
µεγάλο ποσό χρηµάτων. Καταγγέλθηκε όµως ότι συγκαλύφθηκε µε την ανοχή του υπουργού 
οικονοµικών Σωτηρόπουλου. Το γεγονός όµως αυτό έθετε ζήτηµα ευθύνης του ίδιου του 
πρωθυπουργού. Βλ. Τ σ ο υ κ α λ ά, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 15.- 
257Η "θεσσαλική κυβέρνηση", 4η κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη είναι και η πρώτη, κατά την οποία 
εµφανίζεται να διαθέτει αυτοδύναµη - πάντως όχι εκλογική, αλλά µετεκλογική - πλειοψηφία, µετά από 15 
χρόνια πολιτικών αγώνων.- Για τη σύνθεση της κυβέρνησης βλ. Α σ π ρ έ- α, όπ. παρα. τ. Β, σ. 132.- 
258Σχετικά µε τη µακροβιότητα της 50ης κυβέρνησης Τρικούπη παρατηρεί ο Μ α ρ κ ε ζ ί ν η ς, όπ. παρ., 
τ. Β, σ. 162, τα εξής: " Η µακροβιότης της κυβερνήσεως έχουσα αναλογόν της επί της βασιλείας µόνον 
του Οθωνος, ότε όµως δεν ίσχυε ο κοινοβουλευτισµός, δεν ωφείλετο εις ωριµότητα λειτουργίας 
κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως υπό καθεστώς δύο κοµµάτων αρχών,  εναλασσοµενων στην εξουσία,  
αλλ'  εις σύµπτωσιν.  Ακριβώς δηλαδή επειδή στην Ελλάδα υπήρξαν πάντοτε κόµµατα προσωπικά 
συνδέθηκαν αυτά µε τους ηγέτες των και σε περιόδους ακόµη δύο κοµµάτων.  Συνέβη λοιπόν να 
καλείται ο Τρικούπης στην αρχή,  όταν σχεδόν ταυτοχρόνως απήρχοντο του κόσµου τούτου οι πολιτικοί 
ηγέτες, οι οποίοι είχον έως τότε κυριαρχήσει, Βούλγαρης, Κουµουνδούρος, Ζαίµης ∆εληγιώργης.- Επί 
πλέον ο διαφαινόµενος αντίπαλος Θ. ∆ηλιγιάννης µόλις τότε ουσιαστικά προέβαλε µε µελλοντικές µόνον 
αξιώσεις διακυβερνήσεως της χώρας.-"  
259. Βλ. Τ σ ο υ κ α λ ά, ΙΕΕ, τ. Ι∆,  σ. 22.-  Α σ π ρ έ α, τ. Β,  σ. 152, σηµ. 1.-  Β ο υ ρ ν ά, Ιστορία 1821-
1909, σ. 502.- Κατά τη συζήτηση  του προϋπολογισµού,  τέθηκε σε ψηφοφορία πρόταση δυσπιστίας 
του πληρεξούσιου Κατσικάπη, η οποία είχε ως εξής: " Η Βουλή δεν δύναται να παρέχη του λοιπού την 
εµπιστοσύνην αυτής εις το Υπουργείον".  Εφ.  Συζ.  Συν ∆', Περ. Θ', σ. 643.- Η κυβέρνηση πρότεινε την 
αναβολή της συζήτησης και ψηφοφορίας  της πρότασης. Ανταπαντώντας ο Επ. ∆εληγιώργης είπε: " Ο 
Προϋπολογισµός είναι το  κατ'  εξοχήν ζήτηµα   εµπιστοσύνης........Η   Κυβέρνησις,     ήτις νοµίζει,  ότι   
πρέπει   να   αναβληθή   η  πρότασις  ελλείψεως εµπιστοσύνης,  ήτις  τίθεται  κατ'  αυτής,  οµολογεί  
αυτήν  την στιγµήν, ότι  δεν έχει  την  εµπιστοσύνην  και  η απόρριψις της αναβολής θα  είναι απόδειξις  
ελλείψεως  εµπιστοσύνης  της Βουλής προς αυτήν". Εφ. Συζ. Συν ∆', Περ. Θ', σ. 643,- 
260Ο Νίκολσον, πρεσβευτής της Αγγλίας στην Αθήνα, διαπληκτίστηκε µε τον υπαξιωµατικό της 
Χωροφυλακής Καλπούζο, από  τον οποίο υπέστη κακώσεις, διότι εισήλθε στην απαγορευµένη, λόγω  
της πρόσφατης δεντροφύτευσης, περιοχή Λυκαβηττού. Το  επεισόδιο οδήγησε τελικά στην ταπείνωση 
ολόκληρου του  σώµατος  της χωροφυλακής, κατ' απαίτηση των άγγλων και ακολούθησε κυβερνητική 
κρίση. Βλ. Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία, σ. 235-236.- 
261. Εφ. Συζ. Συν. ∆, Περ. Θ, σ. 647.- Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. τ. Β,  σ. 152.- Για την επανεµφάνιση της 
κυβέρνησης  Τρικούπη στη βουλή, βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ. σ. 196, ιδίως σηµ. 44.- 



διαθέτοντας την πλειοψηφία στη νέα βουλή262, παραιτείται263 και κυβέρνηση -  την πρώτη της 
σταδιοδροµίας του -  σχηµατίζει,  στις 19  Απριλίου 1885,  δώδεκα ηµέρες µετά τις εκλογές και πολύ 
πριν την επίσηµη έκφραση της προεµπιστοσύνης του κοινοβουλίου,  διαθέτοντας εκλογική δεδηλωµένη,  
ο αρχηγός του κόµµατος  της πλειοψηφίας, Θ. ∆ηλιγάννης264. Πρόεδρος βουλής εκλέχτηκε, στις 22 
Ιουνίου 1885 -δύο µήνες περίπου  µετά τον διορισµό της κυβέρνησης  - µε µεγάλη πλειοψηφία  ο 
δηλιγιαννικός υποψήφιος ∆. Καλλιφρονάς265. Παρά όµως την ανάδειξη µεγάλης πλειοψηφίας από τις 
εκλογές αυτές, εντούτοις, στο διάστηµα της εκλογικής αυτής περιόδου (7.4.1885-4.1.1887) 
εναλλάχθηκαν  συνολικά τρεις κυβερνήσεις.  
   Η κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη διατηρήθηκε ένα χρόνο,  µέχρι 30  Απριλίου 1886  και παραιτήθηκε διότι είχε 
χάσει πλέον την κοινοβουλευτική της δύναµη266.  Η κοινοβουλευτική παραίτηση ∆ηλιγιάννη (26. 4. 1886) 
πραγµατοποιήθηκε, παρά το ότι ένα µήνα πριν την υποβολή της η βουλή είχε εγκρίνει πανηγυρικά  
φιλοπόλεµο κυβερνητικό πρόγραµµα, επιβεβαιώνοντας την εµπιστοσύνη της στην κυβέρνηση267. 
 

52. Η εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση ∆. Βάλβη 
  Μετά την κοινοβουλευτική παραίτηση της 51ης κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη ο Γεώργιος απευθύνθηκε στον 
Τρικούπη,  ο οποίος ζήτησε τη λήξη της έκτακτης συνόδου και τη σύγκληση της βουλής σε τακτική 
σύνοδο,  προκειµένου µε την εκλογή νέου προέδρου  βουλής, να εκδηλωθεί η προτίµηση της 
πλειοψηφίας268.  Μετά την άρνηση του Τρικούπη έγινε προσπάθεια σχηµατισµού κυβέρνησης µε τον Ν.  
Παπαµιχαλόπουλο269,  υπουργό εσωτερικών της προηγούµενης κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη.  Η 
προσπάθεια αυτή προσέκρουσε  στην αντίδραση των κοµµάτων και ο Παπαµιχαλόπουλος κατέθεσε την 
εντολή270. Στη συνέχεια  σχηµατίστηκε,  στις 30  Απριλίου  1886,  η  9ηµερη  εξωκοινοβουλευτική 
κυβέρνηση του  επίτιµου προέδρου του Αρείου  Πάγου ∆.  Βάλβη271.  Η κυβέρνηση αυτή διορίστηκε σε  
                                                
262Σύνολο εδρών 245:  ∆ηλιγιαννικοί 185,  Τρικούπικοί 55  και ∆ηµοκρατικοί 5.  Οπως γράφει ο Φ ι λ ά ρ 
ε τ ο ς,  Ξενοκρατία κλπ.  σ. 236 σηµ. 1, µετά τον θάνατο του Αλ. Κουµουνδούρου  " το εν τη Βουλή υπό 
τον Θ. ∆ηλιγιάννην  κοµµατίδιον εκραταιώθη αι δε εκλογαί της 7.4. 1885 ανέδειξαν αυτόν νικητήν".- 
263. Ελαβε 56 µόνον έδρες. Βλ. Τ σ ο υ κ α λ ά, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 22.- 
264Στις 11 Απριλίου 1885, πριν από τη σύγκληση της νέας βουλής. Ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς κάνει λόγο 
για "επίσηµη" εφαρµογή της αρχής της δεδηδλωµένης. Βλ. Κοινοβουλευτισµός κλπ., σ. 197.- 
265. Για τη σύνθεση της κυβέρνησης βλ. Α σπ ρ έ α, τ. Β, σ. 154. Η κυβέρνηση εµφανίστηκε στη βουλή 
στις 9 Μαίου και έγινε η έναρξη της Α' Συνόδου της Ι' Περιόδου κατά τρόπο πανηγυρικό.- 
266. Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 24.-  
267Το µικρό χρονικό διάστηµα διάρκειας της πρώτης κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη οφείλεται στις επιπτώσεις 
των βαλκανικών γεγονότων στην Ελλάδα. Βλ. αναλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η Ιστορία, τ. Β, σ. 178.- Α σ π ρ έ α, 
όπ. παρ., τ. Β', σ. 156 επ. και 171.- Κατά τον  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο,  Κοινοβουλευτισµός,  σ.  197, η 
παραίτηση της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη δεν οφειλόταν σε κοινοβουλευτικούς λόγους, "καθόσον 
συµπαγής πλειοψηφία  εν τη Βουλή εξηκολούθη πιστώς περιβάλλουσα ταύτην δια της εµπιστοσύνης 
αυτής," αλλά ούτε και σε διαφωνία προς το στέµµα. 
268Την περίοδο εκείνη είχε ευαισθητοποιήσει τον ελληνικό λαό η προσάρτηση της Ανατολικής Ρωµυλίας 
από τη Βουλγαρία,  που ήταν αντίθετη προς τη συνθήκη του Βερολίνου.  Η πολιτική του Θ.  ∆ηλιγιάννη 
ήταν γνωστή ως "ενοπλη επαιτεία"  ή "ειρηνοποιός" για να ασκήσει πιέσεις µε την απειλή πολέµου και   
έγιναν πολλές   κινητοποιήσεις.  Με την πολιτική ∆ηλιγιάννη ήταν αρχικά   σύµφωνος ο Τρικούπης. 
Μάλιστα ο υπαρχηγός του Τρικούπη   Λοµβάρδος, είχε δηλώσει, επειδή ο ίδιος ο Τρικούπης έλειπε στο 
Λονδίνο, ότι στις κρίσιµες αυτές για το  έθνος   στιγµές,  το  Τρικουπικό Κόµµα υποστηρίζει 
ανεπιφύλακτα  την πολιτική της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη. Μετά την  επιστροφή του από  το  εξωτερικό  ο  
Τρικούπης άλλαξε γνώµη.  Είχε στο  µεταξύ  προηγηθεί  προειδοποιητική ανακοίνωση των   µεγάλων   
δυνάµεων (30.12.1885), ότι η πολεµική κινητοποίηση της Ελλάδας διατάρασσε  την ειρήνη  στην  
περιοχή.  Με την πρώτη διακοίνωση ο   Τρικούπης διαχώρισε τη  θέση  του και  κατήγγειλε,  ότι ο 
∆ηλιγιάννης  οδηγεί  τη  χώρα  σε  αδιέξοδο.   Βλ. για τα γεγονότα της περιόδου Β ε ρ  γ ό π ο υ λ ο,  
ΙΕΕ,  τ.  Ι∆, σ.  26  επ.  29.Βλ.  Φ ι λ ά ρ ε τ ο,  Ξενοκρατία κλπ., σ. 240, 242, όπου χαρακτηριστικά  
αναφέρει:  "Οτε δ'  εξεδηλώθη,  ότι η  πορεία του τρικουπικού κόµµατος ενισχυοµένου εκ των  αυλικών 
παρασκηνίων  και εκ   του ανακτοβουλίου  του Λονδίνου   αφεώρα εις   την συντριβήν του δηλιγιαννικού   
κόµµατος   προς   εξουδετέρωσιν   του   εκλογικού αποτελέσµατος της 7ης Απριλίου   δεν εδιστάσαµεν 
να  ονοµάσωµεν εν τη  Βουλή  (4.11.85)  την  τοιαύτην αγγλικο-αυλικο-  τρικουπικήν εργασίαν  πολιτικήν  
της  ενέδρας".   -   Μετά   τον   ναυτικό αποκλεισµό η κυβέρνηση καταψηφίστηκε στη Βουλή.  Βλ. Α σ π 
ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β, σ. 171.-Βλ. Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία κλπ. σ.  248.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η όπ. παρ. τ. Β, 
σ. 182.-   Π ρ ο β α τ ά,  Ιστορία, σ. 346.- 
269Ο   Α σ π ρ έ α ς,  οπ.  παρ., τ. Β, σ. 171 παρατηρεί τα εξής: " Μετά την παραίτηση του Θ. ∆ηλιγιάννη, 
ο Γεώργιος Α, δεν εκάλεσεν επι την αρχήν τον Χ. Τρικούπην όστις είχε συγκεντρώσει περί αυτόν τα τρία 
περίπου τέταρτα των βουλευτών, αλλ' εζήτησε να σχηµατίση Κυβέρνησιν εκ των σπλάχνων του 
αποτυχόντος κόµµατος µε την πεποίθησιν, ότι η πολιτεία αύτη ήθελε κριθή ακριβοδικαία και ήθελεν 
αποµακρύνη από του Στέµµατος την οργήν των µαινοµένων κοµµατικών φίλων του Θ. ∆ηλιγιάννη ...".- 
270.  Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 29.-  Ο Παπαµιχαλόπουλος ήταν υπουργός εσωτερικών της 
49ης (τελευταίας) κυβέρνησης Κουµουνδούρου.- 
271Ο Παπαµιχαλόπουλος διαφώνησε µε το στέµµα   - που επέµενε στη σύγκληση της βουλής, 
προκειµένου να εκλέξει πρόεδρο και κατά συνέπεια να υποδείξει κυβέρνηση - και κατέθεσε την εντολή. 
Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 198.- Ζ έ γ γ ε λ η, Κοινοβουλευτικόν ∆ίκαιον, σ. 567, 



συνθήκες έλλειψης   κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ήταν κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτική - 
εξωπολιτική, καθόσον εκτός από την εξωκοινοβουλευτική ιδιότητα του πρωθυπουργού και των µελών  
της, δεν υποστηρίχτηκε  από τις πολιτικές δυνάµεις.  
  Η κυβέρνηση   αυτή   δεν εµφανίστηκε στη Βουλή προκειµένου να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης272. ∆εν 
διορίστηκε ως προεκλογική κυβέρνηση ούτε διαλύθηκε η βουλή, προκειµένου να διεξαχθούν εκλογές.  Η 
κυβέρνηση Βάλβη, είχε εξωκοινοβουλευτικό χαρακτήρα και διορίστηκε ως τακτική κυβέρνηση σε 
περίοδο,  κατά την οποία    δεν υπήρχε απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία κόµµατος ή 
συνασπισµού.  Ο εξωκοινοβουλευτικός χαρακτήρας της δεν  έρχεται σε αντίθεση µε  το κοινοβουλευτικό  
σύστηµα,  το οποίο επιτρέπει και τον διορισµό εξωκοινοβουλευτικής κυβέρνησης,  αλλά ούτε και µε την 
αρχή της ατελούς δεδηλωµένης,  καθόσον µετά την απώλεια της πλειοψηφίας και την παραίτηση του Θ.  
∆ηλιγιάννη δεν υπήρχε κόµµα,  που να διαθέτει στη βουλή την  απόλυτη πλειοψηφία273.Η κυβέρνηση 
Βάλβη δεν διορίστηκε µε σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών,  δεν αποκλείεται όµως να κατέληγε στη  
διεξαγωγή αυτή,  εφόσον η βουλή δεν σχηµάτιζε πλειοψηφία,  ικανή  να στηρίξει βιώσιµη κυβέρνηση.  
Το γεγονός  πάντως ότι δεν  εµφανίστηκε στη βουλή να  ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης,  αλλά 
διατηρήθηκε µέχρις αποσαφηνιστεί η πολιτική κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί µε τη µαζική 
αποχώρηση βουλευτών από το κόµµα του ∆ηλιγιάννη, της προσδίδει περισσότερο "υπηρεσιακό"274 
"µεταβατικό"275 χαρακτήρα, παρά εκείνο της "τακτικής" κυβέρνησης. Παράλληλα εξαιτίας του 
εξωκοινοβουλευτικού χαρακτήρα της είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί, λαµβανοµένων υπόψη των 
παραπάνω συνθηκών,  ως κυβέρνηση µειοψηφίας ή αντίθετα πλειοψηφίας. Ορθότερη φαίνεται η 
κατάταξή της στην κατηγορία των υπηρεσιακών κυβερνήσεων, έστω και αν δεν διορίστηκε για τον λόγο 
αυτό και ούτε διεξήγαγε εκλογές.  
 

53. Η µακρόβια κυβέρνηση  Χ. Τρικούπη 
  Λίγες ηµέρες µετά την παραίτηση της κυβέρνησης ∆ηλιγάννη,  το κόµµα του διασπάται,  µε την µαζική 
αποχώρηση 69  βουλευτών.   Ο Θ.  ∆ηλιγιάννης κατήγγειλε την αποστασία,  ως προϊόν "ανέντιµων 
συναλλαγών και εξαγοράς" και ως "στιγµήν ονείδους δια τον κοινοβουλευτικόν βίον της Ελλάδος"276.Ο 
Τρικούπης εξασφαλίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε την προσχώρηση των αποσχισθέντων 
δηλιγιαννικών βουλευτών277.  Στη συνεδρίαση  της 8ης Μαΐου 1886  εκλέχτηκε πρόεδρος  βουλής ο  
τρικουπικός υποψήφιος Στεφ. Στεφανόπουλος278.  ∆ιαθέτοντας πλέον µετεκλογική δεδηλωµένη  ο Χ 
Τρικούπης σχηµατίζει κυβέρνηση,  στις 9  Μαΐου 1886279. Πάντως η κυβέρνηση αυτή υπήρξε η 
µακροβιότερη της σταδιοδροµίας του Χ.  Τρικούπη και από τις µακροβιότερες της περιόδου. 
Συγκεκριµένα η κυβέρνηση αυτή διατηρήθηκε µέχρι τις 24  Οκτωβρίου 1890,  δηλαδή 4,5 χρόνια. Στο 
διάστηµα της θητείας της διεξήγαγε δύο φορές εκλογές280. Τις πρώτες, στις 4 Ιανουαρίου 1887, τις 

                                                                                                                                       
568.-  Ο Α σ π ρ έ α ς, όπ. παρ. τ. Β, σ. 172, αναφέρει, ότι ο Παπαµιχαλόπουλος ζήτησε την 
κοινοβουλευτική υποστήριξη του ∆ηλιγιάννη, ο  οποίος κατηγορηµατικά αρνήθηκε.- 
272. Βλ. Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία κλπ. σ. 248.- 
273. Παρά τη σύγκληση της βουλής στη Β' σύνοδο της Ι' περιόδου, την 7η Μαϊου 1886. Βλ. Εφ.Συζ., Συν. 
Β ', Περ. Ι ', σ. 1.-  
274. Η 53η κυβέρνηση Βάλβη µοιάζει µε την 29η κυβέρνηση Μωραιτίνη. Και οι δύο κυβερνήσεις ήταν 
εξωκοινοβουλευτικές και  είχαν ως πρωθυπουργό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Η 29η κυβέρνηση 
Μωραιτίνη διορίστηκε ως υπηρεσικαή, µε σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών τις οποίες όµως δεν διεξήγαγε 
τελικά. Βλ. σχετικά  ∆ η µ η τ ρ ό π ο υ λ ο,  Η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήµατος κλπ., σ. 169. 
275Ο  Α σ π ρ έ α ς, όπ. παρ., τ. Β', σ. 172, επανειληµµένα χαρακτηρίζει "υπηρεσιακή" την κυβέρνηση 
Βάλβη.- Επίσης ο Φ ι λ ά ρ ε τ ο, Ξενοκρατία κλπ., σ. 248, την αποκαλεί "διαβατικόν και άχρουν 
Υπουργείον".- 
276Η κυβέρνηση Βάλβη µάλλον διορίστηκε για να παρασχεθεί χρόνος, προκειµένου να προετοιµαστεί η 
προσχώρηση δηλιγιαννικών βουλευτών στο κόµµα του  Τρικούπη.- 
277. Βλ. αναλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 29.-Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β', σ. 172.- 
278Η µετάσταση των 69 δηλιγιαννικών βουλευτών οφείλεται σε χειρισµούς των Γεωργίου και Τρικούπη 
για τον σχηµατισµό κυβέρνησης του τελευταίου. Βλ. Μ a r k e s i n i s, Theory and Praxis, σ. 150.- - 
Σχετικά ο  Ζ έ γ γ ε λ η ς, Κοινοβουλευτικόν ∆ίκαιον, σ. 482,  σηµειώνει τα εξής:  "Εν έτει 1885,  ότε 
παρητείτο   την   αρχήν   η  υπό  τον µακαρίτην ∆ηλιγιάννην   Κυβέρνησις,  εκηρύσσετο δε ο  
αποκλεισµός, το Στέµµα εστράφη   προς  αυτόν,  αλλ'  ο Τρικούπης ηρνήθη  θεωρών εαυτόν ως  
στερούµενον του δικαίου να σχηµατίση Υπουργείον,   αφού   ήτο   εν  τη  Βουλή  µειονοψηφών.  
Εγένετο προσφυγή προς άχρουν   Υπουργείον υπό τον αείµηνηστον Βάλβην.  Συνήλθε η Βουλή και ότε  
σύσσωµος σχεδόν  η  πλειοψηφία   ετεκυλίσθη,  ως   επί  τροχών  εις  λείον  έδαφος, ευρεθείσα παρά  
το  πλευρόν  του  Τρικούπη  εσχηµάτισεν  αυτός Υπουργείον, έχων υπέρ αυτού την δεδηλωµένην".  
279. Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η όπ. παρ., τ. Β, σ. 182.- Ο Στεφανόπουλος εκλέχτηκε µε µεγάλη πλειοψηφία 139 
ψήφων, παρά το ότι ως αντίπαλος υποψήφιος εκτέθηκε ο ίδιος ο Θ. ∆ηλιγιάννης, ο οποίος και έλαβε 78 
ψήφους.-Βλ. Εφ.Συζ., Συν. Β', Περ. Ι', σ. 2.- 
280. Είναι η δεύτερη φορά κατά την οποία ο Χ. Τρικούπης αποκτά τη µετεκλογική δεδηλωµένη, 
δεχόµενος µαζική προσχώρηση βουλευτών. Βλ. και την προηγούµενη περίπτωση της 50ης 
"θεσσαλικής" κυβέρνησης. 



οποίες και κέρδισε θριαµβευτικά ο Τρικούπης και απέκτησε εκλογική πλειοψηφία281. Τις δεύτερες στις 14 
Οκτωβρίου 1890, τις οποίες και έχασε282, αµέσως δε µετά παραιτήθηκε283.   
 
 

54. Η παυθείσα κυβέρνηση εκλογικής πλειοψηφίας του Θ. ∆ηλιγιάννη 
 Η 54η κυβέρνηση του Θ.  ∆ηλιγιάννη παρουσιάζει µεγάλο ιστορικό και συνταγµατικό ενδιαφέρον.   Η 
κυβέρνηση αυτή προήλθε  από τις εκλογές της 14ης  Οκτωβρίου 1890,  στις οποίες  το δηλιγιαννικό 
κόµµα είχε  λάβει 90  έδρες σε σύνολο 150.  Ο ∆ηλιγιάννης διαθέτοντας εκλογική δεδηλωµένη  
σχηµάτισε κυβέρνηση284  δέκα ηµέρες µετά τις εκλογές,  στις 24 Οκτωβρίου 1890, την ίδια ηµέρα της 
παραίτησης της κυβέρνησης Τρικούπη και πριν εκδηλωθεί το φρόνηµα της βουλής µε την εκλογή 
προέδρου του σώµατος. Στις αρχές της βουλευτικής περιόδου285  πρόεδρος της βουλής εκλέχτηκε,  
όπως αναµενόταν, ο δηλιγιαννικός υποψήφιος Κ. Κωνσταντόπουλος286, ο αµέσως επόµενος "βασιλικός 
πρωθυπουργός" . Η 54η κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη, διατηρήθηκε 16 µήνες στην αρχή και τελικά παύτηκε, 
αν και διέθετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.   
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γεγονότα,  που προηγήθηκαν της παύσης ∆ηλιγιάννη,  στα 
οποία είναι απαραίτητη η σύντοµη αναφορά,  για την ορθή εκτίµηση του όλου ζητήµατος.  Στην περίοδο 
αυτή ανήκουν οι  κινητοποιήσεις του Ανδ.  Συγγρού, για τη δηµιουργία   νέου πολιτικού σχήµατος. 
Πράγµατι τότε δηµιουργείται το λεγόµενο "τρίτο κόµµα", µε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον ∆. 
Ράλλη287. Ο Συγγρός ενήργησε για τη σύνδεση της νέας πολιτικής οµάδας µε τα ανάκτορα. Το κόµµα 
ενισχύθηκε από φιλογαλλικούς κύκλους,  που ενδιαφέρονταν για την επιστροφή των δανείων και 
ζητούσαν από την κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη να τους παραχωρηθεί έναντι του δηµοσίου  χρέους  προνόµιο 
για την  ίδρυση τράπεζας του κράτους.   Τα συµφέροντα  του γαλλικού οµίλου διαχειρίζονταν  οι Αντ. 
Βλαστός  και Ανδ.  Συγγρός.  Ο ∆ηλιγιάννης αρνήθηκε288.  Η άρνηση αυτή,  την οποία   συνταγµατικά 
εδικαιούτο ως υπεύθυνος πρωθυπουργός,  σήµανε την αρχή του τέλους  της κυβέρνησής  του.  Ο 
Συγγρός υπέβαλε τον Ιανουάριο του 1892  υπόµνηµα  στον βασιλιά τονίζοντας, ότι η κυβέρνηση 
∆ηλιγιάννη εγκυµονεί εθνικούς κινδύνους και οδηγεί την Ελλάδα σε οικονοµικό όλεθρο. 
   Αµέσως µετά το υπόµνηµα (Φεβρουάριος 1892)  ο Γεώργιος κάλεσε στις 17  Φεβρουαρίου τον 
∆ηλιγιάννη να παραιτηθεί,  διότι δεν απήλαυε πλέον της εµπιστοσύνης του αρχηγού του Κράτους289.  Ο 
Γεώργιος   δεν προχώρησε  αµέσως στην παύση, αλλά κάλεσε την κυβέρνηση να παραιτηθεί,  δηλαδή 
την εξανάγκαζε σε παραίτηση,  ώστε να µην εµφανιστεί ότι αποµακρύνεται µε βασιλική πρωτοβουλία. 
                                                
281Στις 7  Ιουνίου 1886  διακόπηκαν οι εργασίες της βουλής,  οι οποίες επαναλήφθηκαν τον Οκτώβριο.-  
Στο χρονικό αυτό διάστηµα   η κοινοβουλευτική δύναµη του Τρικούπη εξασθένησε και   εξαναγκάστηκε 
να προσφύγει στη διάλυση  της βουλής,  που έγινε στις 6 Νοεµβρίου 1886.- Κατά τον Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ 
λ ο, Κοινοβουλευτισµός κλπ, σ. 199, " η πράξις αύτη αποτελεί αληθώς το δεύτερον παράδειγµα 
διαλύσεως της Βουλής υπό της πλειοψηφούσης  κυβέρνήσεως,  ήταν δε άλλωστε σύµφωνος, 
τουλάχιστον τυπικώς, προς την περί δεδηλωµένης αρχήν του Τρικούπη,..."   Τη διάλυση αυτή 
χαρακτήρισε   "ύβριν" η αντιπολίτευση.-Βλ. Α σ π ρ έ α,  όπ.  παρ., τ. Β', σ. 178. -  Το 1887 ο Τρικούπης 
ζήτησε και πάλι τη  διάλυση της Βουλής  αν και διέθετε την πλειοψηφία,  διότι η κοινοβουλευτική του  
υπεροχή δεν προερχόταν από  εκλογική αναµέτρηση,  αλλ' από προσχώρηση µεγάλου αριθµού 
δηλιγιαννικών βουλευτών.  Βλ.  Κ υ ρ ι α κ  ό π ο υ  λ ο, Κοινοβουλευτισµός κλπ, σ. 199 σηµ. 52.- 
282Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναµέτρηση, που κερδίζει ο Χ. Τρικούπης. Κατά τις εκλογές αυτές 
σε σύνολο 150  εδρών  έλαβαν: Τρικουπικοί  90, ∆ηλιγιαννικοί 25, Ανεξάρτητοι 35.- Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ 
ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 30.- Οταν άρχισαν οι εργασίες της ΙΑ περιόδου της βουλής, η κυβέρνηση Τρικούπη 
κατόρθωσε να εκλεγεί πρόεδρος του σώµατος µε 77 ψήφους ο Α.  Αυγερινός. Ο αντίπαλος υποψήφιος 
Καραπάνος έλαβε 20 ψήφους. Βρέθηκαν επίσης 26 λευκά ψηφοδέλτια.- Βλ. Εφ.Συζ., Συν. Α', Περ. ΙΑ', 
σ. 20.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ.,  τ. Β, σ. 180.- 
283Στις εκλογές της   14ης Οκτωβρίου 1890 σε σύνολο 150 εδρών  έλαβαν: ∆ηλιγιάννης 90,  Τρικούπης 
43, Ράλλης 11, Κωνσταντόπουλος 5, ∆ηµοκρατικοί 1.- Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 31. Βασικός 
λόγος της της εκλογικής ήττας του Τρικούπη ήταν  η άρνησή του να  βοηθήσει την κρητική επανάσταση. 
284. Η παραίτηση υποβλήθηκε προτού συνέλθει η νέα βουλή σε πρώτη σύνοδο.-Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ 
ο, Κοινοβουλευτισµός κλπ, σ. 200.- 
285Ο ∆ηλιγιάννης περιέλαβε στην κυβέρνηση "ό,τι κορυφαίον υπήρχεν εν τη τέως αντιπολιτεύσει".Βλ. Α 
σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β', σ. 191, όπου και η σύνθεση της κυβέρνησης. Ολοι οι συνεργάτες του 
∆ηλιγιάννη ανελάµβαναν για πρώτη φορά το υπουργικό αξίωµα. 
286. Η βουλή συγκλήθηκε σε πρώτη σύνοδο της ΙΒ' περιόδου την 29η Οκτωβρίου 1890.- Βλ. Α σ π ρ έ α, 
όπ. παρ., τ. Β', σ. 191. 
287Ο Κωνσταντόπουλος εκλέχτηκε στις 15  12.  1890   (Α.  Συν.  Περ. ΙΒ)  µε 94 ψήφους σε σύνολο 97 
ψηφισάντων.Βλ. Εφ.Συζ., Συν. Α', Περ. ΙΒ', σ.179.-   Στο αξίωµα αυτό παρέµεινε µέχρι την έναρξη της 
δεύτερης συνόδου ( 28 10. 1891), οπότε εκλέχτηκε ο Ν. Γεωργιάδης στις 15. 11 1891.- Βλ. Π ρ ο β α τ 
ά, όπ. παρ., σ. 166.- 
288Στο κόµµα αυτό µετείχε ο Συγγρός, όπως επίσης και βουλευτές, που διαχωρίστηκαν από το 
∆ηλιγιαννικό Κόµµα, στους συνδυασµούς του οποίου είχαν εκλεγεί. Μεταξύ αυτών  ήταν:  οι,  Κ. 
Κωνσταντόπουλος, Γ. Φιλάρετος, Θ. Ευταξίας και άλλοι, όπως επίσης και ο Σ. Σωτηρόπουλος,  πρώην 
υπουργός  οικονοµικών  του Αλ. Κουµουνδούρου, ο οποίος  πρωθυπουργοποιήθηκε λίγο αργότερα..  
289Βλ. αναλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β', σ. 194.-  Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο,  ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 29.-. 
 



Πρόκειται για την προσφιλή µέθοδο των ανακτόρων, να µη παύουν, ώστε να µην έρχονται σε ανοικτή 
ρήξη µε την πλειοψηφία, αλλά να εξαναγκάζουν σε παραίτηση, οπότε πλέον και εφόσον η κυβέρνηση 
παραιτείται, να αποδεσµεύεται ο βασιλιάς από την πλειοψηφία290. 
  Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε το υπουργικό συµβούλιο291  και σε οµόφωνη απόφασή του αποφάσισε,  
ότι "  ..Το άρθρον 31  του Συντάγµατος ανέθηκεν εις τον Βασιλέα το δικαίωµα του διορίζειν και παύειν 
τους Υπουργούς,  εποµένως εις την ηµετέραν Μεγαλειότητα εναπόκειται ν'  ασκήση καθ'  ηµών το 
δικαίωµα της παύσεως,  διότι το Υπουργείον δεν έχει λόγον  ουδέ δικαίωµα να  παραιτηθεί,  αφού 
απολαµβάνει πλήρους εµπιστοσύνης του  Κοινοβουλίου".  Μετά την απόφαση αυτή του υπουργικού  
συµβουλίου,  την ίδια ηµέρα, 17 Φεβρουαρίου 1892, ο Θ. ∆ηλιγιάννης συντάσσει επιστολή προς τον 
Γεώργιο µε την οποία του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης να µην παραιτηθεί292. 
   Αµέσως   κλήθηκε η  βουλή,  στις 18  Φεβρουαρίου 1892.  Ο πρωθυπουργός Θ.  ∆ηλιγιάννης 
πληροφόρησε τους βουλευτές293/294  για τα γεγονότα,  που είχαν µεσολαβήσει,  διάβασε την επιστολή -  
απάντηση του υπουργικού συµβουλίου και  ζήτησε επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης λέγοντας:  "  Η 
απόφασις εις ην προέβη το Υπουργικόν Συµβούλιον βάσιν έχει ότι το Υπουργείον απολαµβάνει της 
εµπιστοσύνης της βουλής,  ωρµήθη δε εκ της πεπεποιθήσεως αυτού,  ότι καθ' απάσας τας ψηφοφορίας 
τας γενοµένας κατά την σύνοδον ταύτην µεγάλως κατεδηλώθη  υπέρ του υπουργείου πλειοψηφία.  Αλλ'  
επειδή ενδέχεται να τεθεί εις αµφιβολίαν τούτο, είχοµεν καθήκον να σπεύσωµεν εις την βουλήν ίνα 
ανακοινώσωµεν τα γενόµενα και παρακαλέσωµεν αυτήν ν' αποφανθή, αν καλώς ή κακώς 
επράξαµεν"295. Η βουλή ενέκρινε την απάντηση του υπουργικού  συµβουλίου παµψηφεί296  και η 
κυβέρνηση έλαβε  ψήφο εµπιστοσύνης297.  Η ενέργεια αυτή του  ∆ηλιγιάννη ήταν συνταγµατικά  άψογη,  
ακόµη περισσότερο καθόσον αµέσως συγκάλεσε  τη βουλή για  να επιβεβαιώσει την εµπιστοσύνη.   
                                                
290. Βλ.  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο,  Κοινοβουλευτισµός, σ. 201 και 204. - ∆ α φ ν ή, Πολιτικά Κόµµατα σ. 
84.- Ο Γεώργιος έστειλε τον γραµµατέα του Καλλίνσκη να υποδείξει στον πρωθυπουργό να υποβάλει 
την παραίτησή του. Βλ. Κ ο ρ δ ά τ ο, Ιστορία, τ. 12 σ. 510.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β', σ. 194.- Ο 
∆ηλιγιάννης απάντησε στον Γεώργιο µέσω του Καλλίνσκη, ότι θα καλούσε  αµέσως το υπουργικό 
συµβούλιο. 
291Αντίθετα ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς. όπ. παρ., σ. 203-204 φαίνεται να δέχεται, ότι η κυβέρνηση όφειλε 
να παραιτηθεί. 
292. Το υπουργικό συµβούλιο συγκλήθηκε το βράδυ της ίδιας ηµέρας στο σπίτι του ∆ηλιγιάννη. Βλ. Α σ π 
ρ έ α, όπ. παρ. τ. Β, σ. 195.- Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ. τ. Ι∆. σ. 32.-  
293. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 203.- Η επιστολή αυτή είχε ως εξής: " 
Μεγαλειότατε, 
   Ο Γραµµατεύς της Υ. Μ. κύριος Καλλίνσκης ελθών εις την οικίαν του Προέδρου του Υπουργικού 
Συµβουλίου σήµερον καθ' ώραν  τρείς µ.µ. προσεκάλεσεν αυτόν' κατ εντολή της Υ.Μ. να υποβάλη την 
παραίτησιν αυτού.-  
    Το άρθρον 31  του Συντάγµατος ανέθηκεν εις τον Βασιλέα το δικαίωµα του διορίζειν και παύειν τους 
υπουργούς εποµένως εις την Υ.Μ.  απόκειται να ενασκήση καθ'  ηµών το δικαίωµα παύσεως,  διότι το 
υπουργείον δεν έχει λόγον ουδέ δικαίωµα να παραιτηθή αφού 
απολαµβάνει πλήρους της εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου. 
        
               Εν Αθήναις 17 Φεβρουαρίου 1892 
                 Υποσηµειούµεθα ευσεβάστως 
  
Θεόδ. Π. ∆ηλιγιάννης, Πρόεδρος του Υπουργικού Συµβουλίου, 
Λεων. ∆εληγιώργης, Αλ. Ζαίµης, Αχ. Γεροκωστόπουλος, Κ.Α 
Κουµουνδούρος. 
 
   Βλ.  για το κείµενο της επιστολής Κ ο ρ δ ά τ ο όπ.  παρ.  σ.  511.-   Α σ π ρ έ α, Ιστορία τ. Β, σ. 195.-  
Οπως  σηµειώνει ο  Κ ο ρ δ ά τ ο ς, επειδή ο πρωθυπουργός είχε πληροφορηθεί, ότι ο Γεώργιος 
επρόκειτο να αναθέσει στον ∆εληγιώργη τον σχηµατισµό κυβέρνησης,  του ανέθεσε να γράψει την   
επιστολή µε το δικό του χέρι.-  Από το ίδιο το κείµενο της απαντητικής επιστολής,  γίνεται σαφές,  ότι ο 
∆ηλιγιάννης δεν αµφισβητεί το δικαίωµα παύσης της κυβέρνησης.   Η άρνησή  του να παραιτηθεί δεν  
οφειλόταν σε αµφισβήτηση της συνταγµατικότητας άσκησης του δικαιώµατος παύσης, αλλ' είχε ως 
σκοπό ακριβώς να προκαλέσει την τυπική άσκηση της βασιλικής αρµοδιότητας. Βλ. και Α σ π ρ έ α, όπ. 
παρ., σ. 195.-  
294 Παρόντες ήσαν 83 κυβερνητικοί βουλευτές (78 βουλευτές και 5 υπουργοί µε βουλευτική ιδιότητα).  
295.  Εφ. Συζ. Περ. ΙΒ, Συν. Β, σ. 659. Βλ. επίσης Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 202.- 
296  Συνολικά ψήφισαν 83  βουλευτές από τους οποίους 78  ψήφισαν υπέρ της κυβέρνσηης. Πέντε 
υπουργοί αρνήθηκαν ψήφο. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο  υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 202.-  Οπως γράφει ο Μ 
α ρ κ ε ζ ί ν η ς "Εν µέσω ζωηρών χειροκτοτηµάτων διαλύθηκε η βουλή της 12ης περιόδου δια να 
συνέλθει πλεόν την 12η Μαρτίου 1892. ∆ηµοσιεύτηκε το διάταγµα διάλύσης της βουλής και 
προκηρύχτηκαν εκλογές για τις 3 Μαίου 1892.-  Βλ. Ιστορία, τ. Β, σ. 224.- 
297 Η απόφαση της Βουλής είχε   ως   εξής:   Η Βουλή,  επιδοκιµάζει την προς τον Βασιλέα 
υποβληθείσαν υπό του Υπουργείου απάντησιν, εκφράζουσα δε την πλήρη  εµπιστοσύνην  της  προς  
αυτό,  µεταβαίνει εις την ηµερησίαν διάταξιν...". Βλ. Εφ.Συζ., Συν. Β', Περ.  ΙΒ', σ. 659.- Α σ π ρ έ α, όπ. 
παρ., τ. Β, σ. 196 σηµ. 1.- Οπως παρατηρεί ο Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, ∆ιορισµός και παύση, σ. 79 σηµ. 



 Ο Γεώργιος περισσότερο εξοργισµένος µε την παροχή εµπιστοσύνης της βουλής, παύει την κυβέρνηση 
στις 18 Φεβρουαρίου 1892. Πρόκειται για την µοναδική, µε την τυπική έννοια του όρου, παύση στην 
ελληνική συνταγµατική ιστορία. 
 Το ζήτηµα,  που ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία είναι,  αν η παύση της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη 
έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της δεδηλωµένης, όπως διακηρύχτηκε το 1875. Πρέπει καταρχήν να 
διακριθούν, δύο συνδεόµενα, αλλ' οπωσδήποτε διαφοροποιούµενα ζητήµατα. Το πρώτο είναι, αν η 
παραπάνω παύση  είναι σύµφωνη ή όχι µε το Σύνταγµα του 1864 και το δεύτερο, αν έρχεται σε 
αντίθεση προς την αρχή της δεδηλωµένης298. 
   Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα,  η παύση της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη αντέβαινε στο Σύνταγµα του 
1864.  Από τα πραγµατικά γεγονότα προκύπτει µε σαφήνεια, ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της 
πλειοψηφίας, δεν αποµακρύνθηκαν για λόγους νοµιµότητας, αλλά για λόγους σκοπιµότητας,  για λόγους 
ακολουθητέας πολιτικής,  που σαφώς αντίκειται στο άρθρο 31  του Συντάγµατος του  1864299.  Η 
αντισυνταγµατικότητα της παύσης της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη προκύπτει εποµένως  από τη  
συνταγµατική εξέταση  των ίδιων των προϋποθέσεών της και ανεξάρτητα από το ερώτηµα, αν 
προσκρούει ή όχι στην αρχή της δεδηλωµένης300. 
   Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα,  αν η παύση αντέβαινε στην αρχή της δεδηλωµένης,  η απάντηση 
είναι αρνητική.  Η παύση είναι ζήτηµα, που αφορά την διατήρηση και όχι την ανάδειξη της κυβέρνησης 
πλειοψηφίας, δεν έρχεται εποµένως σε αντίθεση µε την αρχή δεδηλωµένης,  όπως διακηρύχτηκε το 
1875  .  Μπορεί  να -και πράγµατι- έρχεται σε αντίθεση µε ένα  πλήρες σύστηµα κυβέρνησης 
πλειοψηφίας, όχι όµως µε την αρχή της δεδηλωµένης. Η παύση αυτή αποτελεί παραβίαση του 
Συντάγµατος του 1864, όχι όµως και παραβίαση της αρχής της δεδηλωµένης. Με άλλα λόγια, από την 
αποµάκρυνση της κυβέρνησης πλειοψηφίας του Θ. ∆ηλιγιάννη δεν συνάγεται και το συµπέρασµα για 
την µη εφαρµογή της αρχής της δεδηλωµένης301.  
 
 

55. Η µοναδική κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας του  Κ. Κωνσταντόπουλου 
   Μετά την παύση της 54ης κυβέρνησης   ∆ηλιγιάννη, κλήθηκε ο Τρικούπης, ο οποίος και αρνήθηκε τον 
σχηµατισµό κυβέρνησης302.  Ο Γεώργιος στράφηκε τότε προς το "τρίτο κόµµα", του οποίου η  
κοινοβουλευτική δύναµη δεν αριθµούσε πάνω από 6 βουλευτές . ∆εν κάλεσε   όµως τον "αρχηγό"  του,  
∆. Ράλλη303 αλλά τον βουλευτή και µέλος του κόµµατος  Κ. Κωνσταντόπουλο304, ο οποίος δέχτηκε 
                                                                                                                                       
73, δεν είχε διαπιστωθεί δυσαρµονία θέλησης εκλογικού σώµατος και βουλής. Οι αναπληρωµατικές 
βουλευτικές εκλογές και οι δηµοτικές εκλογές, που είχαν µεσολαβήσει, είχαν αποβεί υπέρ του 
κυβερνώντος κόµµατος του Θ. ∆ηλιγιάννη.- 
298 Τα δύο αυτά ζητήµατα δεν ταυτίζονται, καθόσον είναι δυνατό, να είναι η συγκεκριµένη παύση 
αντίθετη προς  το  Σύνταγµα,  χωρίς αυτό να σηµαίνει, ότι αντίκειται στην αρχή της δεδηλωµένης. 
299. Βλ. Μ ά ν ε σ η, Εγγυήσεις, τ. II σ. 512 σηµ. 104. Αντίθετα Κ υ ρ αι κ ό πο υ λ ο ς, όπ. παρ. σ. 
203,204.-  
300  Οπως αναφέρει ο Μ α ρ κ ε ζ ί ν η ς,   όπ.  παρ.,  σ.  220:  "  Αλλωστε και ο ίδιος ο Τρικούπης,  ως 
βεβαιοί   ο ιστορικός  Καρολίδης  εκ  συνοµιλίας την οποίαν είχε βραδύτερον µετ'  αυτού κατ' Απρίλιον 
του 1895, απεριφράστως έδωκε δίκαιον   εις τον ∆ηλιγιάννην,  διευκρινίσας ότι κατ' ανάγκην το 1892 
συνετάχθη υπέρ του κινδυνεύοντος Βασιλέως".  
301. Κατά τον ∆ α φ ν ή, " είναι  προφανές,  ότι η  βασιλική  αυτή ενέργεια ερχόταν σε αντίθεση µε την 
αρχή της δεδηλωµένης,   που είχε υποσχεθεί 17 χρόνια πρίν". Βλ. Πολιτικά Κόµµατα σ. 84.- 
302 Οταν ο Γεώργιος πληροφορήθηκε την έγγραφη άρνηση παραίτησης του Θ. ∆ηλιγιάννη, κάλεσε 
αµέσως την 1η Μαρτίου 1892 τον Χ. Τρικούπη, ο οποίος συµφώνησε µε την απόφαση αποποµπής του 
∆ηλιγιάννη, δεν δέχτηκε όµως τον σχηµατισµό κυβέρνησης.  Ως επιχείρηµα της άρνησής του προέβαλε,   
ότι έπρεπε να ερωτηθεί το εκλογικό σώµα και για τούτο συνέστησε τον σχηµατισµό αχρόου υπουργείου 
και διεξαγωγή εκλογών. Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, Ιστορία τ. Β' σ. 224.- Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, 
Κοινοβουλευτισµός κλπ., σ. 203.- Την ανάθεση εντολής σχηµατισµού κυβέρνησης στον Τρικούπη 
αµφισβητεί ο Α σ π ρ έ α ς.  Βλ.  όπ. παρ., τ, Β, σ. 196.- Γεγονός πάντως είναι, ότι την περίοδο εκείνη  ο 
Γεώργιος  δεν επιθυµούσε τον σχηµατισµό φιλοαγγλικού προσανατολισµού κυβέρνησης Τρικούπη.- 
Οπως παρατηρεί ο Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο ς,   ΙΕΕ,  τ.  Ι∆, σ. 32: " Ο Γεώργιος ήθελε να  αποφύγει  το  
ενδεχόµενο  µιας  κυβερνήσεως Τρικούπη, ηταν  υποχρεωµένος  να  αναζητήσει  "αποστάτες ". Τους 
βρήκε κατά το πλείστον στο χώρο του "τρίτου  κόµµατος" µεταξύ των προοδευτικών νέων πολιτικών.-  
Βλ.  επίσης Α ν  α σ τ α σ ι ά δη, ∆ιορισµός και παύση, σ. 78, σηµ. 68.-  
303 Ο επικρατέστερος ως αρχηγός και πάντως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ήταν ο Ράλλης. Την 
άποψη αυτή αναφέρουν και οι "Times" του Λονδίνου της 6/18/µαρτίου 1892.- Βλ Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ.  
παρ. σ. 224.- Κατ' άλλη πάντως εκδοχή της εφηµερίδας "Νέα Ηµέρα" της Τεργέστης της 29 
Φεβρουαρίου (12 Μαρτίου), το τρίτο κόµµα δεν είχε αρχηγό. Οι τρείς "προύχοντες" Ράλλης, 
Κωνσταντόπουλος και Σωτηρόπουλος είχαν συµφωνήσει, ότι την πρωθυπουργία θα ανελάµβανε 
εκείνος που θα εκαλείτο από τα ανάκτορα.- Οπως πάντως και να έχει το ζήτηµα,  ο Ράλλης ήταν εκείνος 
µε   τη   µεγαλύτερη επιρροή.-   Ο Ράλλης δεν µπορούσε να καταλάβει πως ο Γεώργιος "κάλεσε  ουχί 
την κεφαλήν αλλά τον όνυχα  του  κόµµατος  και  πως  ο  όνυξ ανέλαβε υποχρεώσεις άνευ 
συνεννοήσεως προς τα λοιπά µέλη". Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ., σ. 224.- 
304  Ο Κωνταντόπουλος,  όταν παραιτήθηκε από το αξίωµα του εισαγγελέα εφετών,  εκλέχτηκε 
βουλευτής Αρκαδίας µε το κόµµα του   ∆ηλιγιάννη.  Βλ.  Π ρ ο β α τ ά,  όπ.  παρ. σ. 355.- Οπως 



αµέσως, χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε τον Ράλλη. Η πρωτοβουλία αυτή του Κωνσταντόπουλου 
είχε ως αποτέλεσµα τη σύγκρουσή του  µε τον Ράλλη, αλλά και τον Σωτηρόπουλο305, οι οποίοι και δεν 
µετείχαν τελικά στην κυβέρνηση306.Η διαφωνία των ελάχιστων µελών του τρίτου κόµµατος είχε ως 
συνέπεια τη δυσχέρεια ανεύρεσης υπουργών. Τελικά το υπουργικό συµβούλιο συµπληρώθηκε σε δύο 
φάσεις.  Ο  Κωνσταντόπουλος ορκίστηκε   στις  18  Φεβρουαρίου 1892.  Ο  κοινοβουλευτικός  
εκπρόσωπος  του "τρίτου κόµµατος"  ∆.  Ράλλης διαχώρισε τη θέση του και κατήγγειλε  την οµάδα 
Κωνσταντόπουλου και την κυβέρνηση  ως  "αυλικοφωλιά"307.  Η κυβέρνηση Κωνσταντόπουλου 
συνέταξε και προσυπέγραψε το διάταγµα περί απαλλαγής των καθηκόντων του ∆ηλιγιάννη και των 
υπουργών της κυβερνήσεώς του308.- 
   Η κυβέρνηση Κωνσταντόπουλου έχει  το  ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  γνώρισµα,  ότι είναι η πρώτη  
(αλλά και η τελευταία)  κυβέρνηση,  που διορίζεται µετά από παύση µε  την τυπική,  στην κυριολεξία,  
έννοια του όρου.  Η περίπτωση αυτή δεν  είχε ιστορικό προηγούµενο,  αλλά ούτε επανεµφανίστηκε στην 
ελληνική συνταγµατική ιστορία. Ενώ στο παρελθόν η υποβολή παραίτησης µετά από εξαναγκασµό, 
εξασφάλιζε την τυπική συνταγµατική νοµιµότητα, στην περίπτωση αυτή η άρνηση της προηγούµενης 
κυβέρνησης να υποβάλει την παραίτησή της, άλλαξε ριζικά τα συνταγµατικά δεδοµένα.     
  Γεννάται το ερώτηµα,  ποίος ο νοµικός χαρακτηρισµός της κυβέρνησης Κωνσταντόπουλου;  Hταν   
κυβέρνηση   συγγνωστής ή ασύγγνωστης µειοψηφίας;  Αποτέλεσε ο διορισµός της παραβίαση ή όχι της 
αρχής της δεδηλωµένης;  Στο ερώτηµα αυτό  απάντηση  παρέχει η νοµιµότητα ή µη της παύσης της 
προηγούµενης κυβέρνησης  και το πραγµατικό κριτήριο της διατήρησης της  πλειοψηφίας.   
   Η νοµιµότητα της παύσης του Θ.  ∆ηλιγιάννη ενδιαφέρει για την  κρίση, αν η δεδηλωµένη µπορεί να 
θεωρηθεί, ότι υπήρχε  από νοµική άποψη. Εφόσον η παύση είναι νόµιµη, η δηµιουργούµενη κατάσταση 
είναι εκείνη της υνί δεδηλωµένης, η οποία συνταγµατικά εξοµοιούται µε την έλλειψη δεδηλωµένης309. 
Αντίθετα εφόσον η παύση είναι παράνοµη,  δεν επέρχονται τα αποτελέσµατά της.  ∆ηλαδή η παράνοµη 
παύση δεν εξαφανίζει τη βούληση της πλειοψηφίας για σχηµατισµό κυβέρνησης,  δεν εµποδίζει 
εποµένως την εµφάνιση της δεδηλωµένης.   Και µετά την παράνοµη παύση υπάρχει εποµένως 
δεδηλωµένη στο κοινοβούλιο,  καθόσον συντρέχει και το οντολογικό και το βουλητικό στοιχείο,  καθόσον 
δηλαδή υπάρχει και πλειοψηφία και βούληση σχηµατισµού κυβέρνησης. Εφόσον η  παύση είναι 
παράνοµη, δηµιουργείται sui generis κατάσταση στο κοινοβούλιο.  Από πραγµατική άποψη πρόκειται 
για οιονεί δεδηλωµένη,  υπάρχει δηλαδή πλειοψηφία,  η οποία όµως δεν βρίσκεται στην  κυβέρνηση.  
Αλλά από νοµική   άποψη υπάρχει δεδηλωµένη.  Η παύση της 54ης κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη ήταν 
παύση που πραγµατοποιήθηκε για λόγους σκοπιµότητας,  εποµένως παύση αντίθετη προς το Σύνταγµα 
του 1864.  Ο παράνοµος χαρακτήρας της παύσης δεν είχε ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση  της 
δεδηλωµένης και εποµένως εξακολουθούσε να υπάρχει υπέρ της παράταξης, που αποµακρύνθηκε η 
οποία άλλωστε διατηρούσε την πλειοψηφία310. 
    Βασικό όµως κριτήριο  µε  το οποίο θα πρέπει να κριθεί η νοµιµότητα της κυβέρνησης 
Κωνσταντόπουλου, στο συνταγµατικό πλαίσιο της ατελούς αρχής της  δεδηλωµένης, είναι εκτός από  τη 
νοµιµότητα της παύσης και η µετά την παύση δηµιουργούµενη κατάσταση στο κοινοβούλιο311.  Μετά την 
                                                                                                                                       
αναφέρει ο  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς, Κοινοβουλευτισµός, σ. 204, ο Κ. Κωνσταντόπουλος,  είχε 
εµφανιστεί στις προηγούµενες  εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 1890 ως επικεφαλής πολιτικής οµάδας, 
που κατέλαβε πέντε έδρες. - Μετά τις εκλογές εκλέχτηκε πρόεδρος  βουλής, ως δηλιγιαννικός 
υποψήφιος, της Α' συνόδου της ΙΒ' περιόδου.- Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο,  ΙΕΕ,  τ.  Ι∆,  σ.  31. Πριν την 
πρωθυπουργοποίησή του είχε προσχωρήσει στο "Τρίτο Κόµµα".  -Μοιάζει εποµένως πολύ η περίοδος 
αυτή µε εκείνη του 1965,  καθόσον πρωθυπουργοί αµέσως µετά την αποµάκρυνση της πλειοψηφίας,  
διορίστηκαν και στις δύο περιπτώσεις οι πρόεδροι   της Βουλής   Κ.   Κωνσταντόπουλος  και Γ. 
Αθανασιάδης Νόβας. Η  µικρή  διαφορά  βρίσκεται  στο  οτι  ο Κωνσταντόπουλος  είχε  αποσκιρτήσει  
ήδη  πριν  από  την πρωθυπουργοποίησή   του,   ενώ  ο  Νόβας  από   και  µε  την 
πρωθυπουργοποίηση.  Βλ.  για  τη  σύγκριση  Μ α ρ κ ε  ζ  ί  ν η, Ιστορία, τ. Β. σ, 223 σηµ. 55.- 
305 Bλ.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ., σ. 224. 
306  Η αρχική σύνθεση της κυβέρνησης είχε ως εξής:  Πρωθυπουργός,  υπουργός εσωτερικών και 
προσωρινά οικονοµικών ο Κ.  Κωνταντόπουλος.  ∆ικαιοσύνης και προσωρινά εξωτερικών ο Γ. 
Φιλάρετος. Εκκλησιαστικών και δηµοσίας εκπαιδεύσεως ο  Κ. Παπαµιχαλόπουλος.- Στρατιωτικών ο Χ. 
Μαστραπάς, Ναυτικών ο Κ. Σαχτούρης.. Βλ. Π ρ ο β α τ α, σ. 353.- 
307 Βλ. Α σ π ρ έ α,  όπ. παρ.,τ. Β, σ. 197.- 
308  Βλ.  Εφ.  Κυβ.  1892,  τ.  Α,  αρ.  47.  σ. 157.-  Βασικό στοιχείο της κοινοβουλευτικής ζωής αποτελεί  
η "από τα κάτω" δηµιουργία πολιτικών κοµµάτων. Αντίθετα αντιβαίνει  στην οµαλή εξέλιξη του  
κοινοβουλευτισµού,  η  από  τα πάνω,  από  τα ανάκτορα προσπάθεια   δηµιουργίας πολιτικού 
σχήµατος.   Η   προσπάθεια  αυτή     παίρνει  τη  µορφή αντιπλειοψηφικού  µέσου,  εφόσον   γίνεται   για   
λόγους   διαφωνίας   της   πλειοψηφίας  µε  τα ανάκτορα. Μετά την παύση  της  κυβέρνησης  ∆ηλιγιάννη  
τα ανάκτορα χρησιµοποίησαν  τα    µέσα  που  διέθεταν  (πρωθυπουργοποίηση,  διάλυση  της  βουλής  
κλπ), προκειµένου να επιτύχουν  την  ανάδειξη  τρίτου  κόµµατος..  
309 Βλ. π.α. 133 επ.- 
310  Αν η παύση  της 54ης κυβέρνησης ήταν  νόµιµη,  δεν θα υπήρχε δεδηλωµένη από νοµική άποψη, 
παρά το ότι ο Θ. ∆ηλιγιάννης διατηρούσε την πλειοψηφία.  
311  Αν την παύση ακολουθήσει διάσπαση της πλειοψηφίας,   η νοµιµότητα της νέας κυβέρνησης θα 
πρέπει να   κριθεί   µε   τα   νέα   αυτά   δεδοµένα.  Εστω δηλαδή και αν η παύση  είναι  παράνοµη,  
εφόσον η πλειοψηφία διασπαστεί,  η  νέα   κυβέρνηση   είναι κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας.  



αντισυνταγµατική παύση της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη -  και µε βάση     την ατελή    αρχή της 
δεδηλωµένης-  η νοµιµότητα των παραπέρα βασιλικών ενεργειών   εξηρτάτο από την κατανοµή της 
δύναµης των κοµµάτων. Εάν δεν διετηρείτο η πλειοψηφία ο Γεώργιος θα µπορούσε,  έχοντας την 
ευθύνη της διάσπασης,   αλλά διατηρώντας τους παραπέρα συνταγµατικούς τύπους,  να διορίσει 
κυβέρνηση   από τη µειοψηφία.  Η παράταξη   ∆ηλιγιάννη διατηρούσε την πλειοψηφία  και µετά την  
παύση. Εφόσον λοιπόν διετηρείτο η (αποµακρυνθείσα)  πλειοψηφία,  σύµφωνα µε την αρχή της 
δεδηλωµένης,  ο Γεώργιος µπορούσε είτε να προβεί σε επαναδιορισµό της πλειοψηφίας είτε να διορίσει  
άχροη υπηρεσιακή  κυβέρνηση για τη  διεξαγωγή εκλογών. Αποτελεί εποµένως η κυβέρνηση 
Κωνσταντόπουλου,  περίπτωση διορισµού ασύγγνωστης µειοψηφίας312.    Ο διορισµός της κυβέρνησης 
Κωνσταντόπουλου αποτελεί παραβίαση της αρχής της δεδηλωµένης,  που διακηρύχτηκε το 1875, 
παραβίαση των συνταγµατικών κανόνων, όπως είχαν διαµορφωθεί την εποχή εκείνη. 
   Οι εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη δηµιουργία πλειοψηφίας απέτυχαν.  Η κυβέρνηση 
µη διαθέτοντας την πλειοψηφία δεν εµφανίστηκε στο κοινοβούλιο και δηµοσιεύτηκε διάταγµα διακοπής 
των  εργασιών της βουλής,  για 30  ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Συντάγµατος. Η αδυναµία 
εξασφάλισης πλειοψηφίας οδήγησε τελικά στη διάλυση της βουλής313 και στη διεξαγωγή νέων εκλογών 
στις 3 Μαΐου 1892314/315. Πρόκειται για χαριστική, αλλά τελικά απρόσφορη, διάλυση στη µειοψηφία.   
    Παρά  τον παράνοµο  χαρακτήρα της παύσης  της κυβέρνησης  ∆ηλιγιάννη,  άλλη συνταγµατική  
µορφή θα  είχε  το  όλο ζήτηµα  του διορισµού της κυβέρνησης  Κωνσταντόπουλου,  αν η κυβέρνηση   
αυτή ήταν υπηρεσιακή316,  άχροη κυβέρνηση, αποτελούµενη από εξωκοινοβουλευτικούς.  Εφόσον,   
αφενός µεν  είχε µεσολαβήσει η  παύση,  αφετέρου διετηρείτο η πλειοψηφία,  ως µόνη συνταγµατική   
και κοινοβουλευτική δυνατότητα είχε ο ανώτατος  άρχοντας  τον διορισµό κυβέρνησης άχροης  και όχι 
τον  διορισµό προεκλογικής κυβέρνησης  µειοψηφίας317. Αλλ η κυβέρνηση Κωνσταντόπουλου  ήταν 
κυβέρνηση πολιτική,  της σαφούς προτίµησης και ενίσχυσης των ανακτόρων318.  Ήταν κυβέρνηση από 
τον κοινοβουλετικό  χώρο,  στηριζόµενη  σε  µικρή κοινοβουλευτική οµάδα.  Ήταν τυπικά και ουσιαστικά 
κυβέρνηση ασύγγνωστης µειοψηφίας, της οποίας ο διορισµός αντέβαινε στο Σύνταγµα του 1864. 
 

56. Η κυβέρνηση εκλογικής πλειοψηφίας  Χ.  Τρικούπη 
  Μετά την εκλογική νίκη της 3ης Μαΐου 1892,  ο   Χ.  Τρικούπης διαθέτοντας την εκλογική δεδηλωµένη, 
σχηµατίζει την 56η κυβέρνηση στις 10 Ιουνίου 1892.(319)- Μετά την εξέλεγξη των εκλογών η βουλή320,  
εισήλθε στη διαδικασία  εκλογής προέδρου του Σώµατος. Στις 8 Ιουνίου 1892 αναδείχτηκε µε 
συντριπτική πλειοψηφία ο τρικουπικός υποψήφιος Β. Βουδούρης321. Η  κυβέρνηση Τρικούπη 
βασιζόµενη σε πλειοψηφία εδρών προερχόµενη από τις εκλογές, διατηρήθηκε 11 µήνες και 
παραιτήθηκε, χωρίς να αντιµετωπίζει ζήτηµα απώλειας της πλειοψηφίας της. Πρόκειται για παραίτηση 
που οφείλεται στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης (κυβερνητική παραίτηση)322. 
                                                                                                                                       
Εφόσον  όµως  η  πλειοψηφία διατηρείται,  η  νοµιµότητα  της  παύσης αποτελεί κριτήριο  για τη  
νοµιµότητα του διορισµού της νέας  κυβέρνησης.  Το ζήτηµα δηλαδή της νοµιµότητας ή µη  της παύσης  
ενδιαφέρει, βασικά, για τη µετά την παύση διοριζόµενη κυβέρνηση,  µόνο   στην περίπτωση κατά την 
οποία η παράταξη της παυθείσας κυβέρνησης εξακολουθεί να διατηρεί την πλειοψηφία.  
312  Πρόκειται πάντως για ιδιάζουσα περιπτωση ασύγγνωστης µειοψηφίας  καθόσον εµφανίζεται µετά  
από παράνοµη  παύση.  Η "συνήθης"  περίπτωση ασύγγνωστης µειοψηφίας είναι εκείνη,  κατά την 
οποία ενώ σχηµατίζεται  µετά  από εκλογές ή κατά  τη  διάρκεια της βουλευτικής περιόδου πλειοψηφία, 
εντούτοιος διορίζεται η µειοψηφία.  
313 Η βουλή διαλύθηκε µε το Β.∆ της 12 Μαρτίου 1892.  Βλ. Πρακτικά  Συν.Β, περ. ΙΒ, τοµ Α, σ. 306.- 
314 Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 32-33.- Π ρ ο β α τ ά, Πολιτική Ιστορία, σ. 352.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, 
όπ. παρ. τ. Β, σ. 228.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β, σ. 197.- 
315  Σύνολο   εδρών 207:   Τρικούπης   180,   ∆ηλιγιάννης   15,  Ράλλης 7, Καραπάνος 5.-   Η τρικουπική 
πλειοψηφία, η µεγαλύτερη που ειχε παρουσιστεί στην εληνική βουλή, πλησίασε τα 5/6  του εκλογικού 
σώµατος. Ο ∆ηλιγιάννης µόλις διασώθηκε  µε 15  έδρες. Πράγµατι το αποτέλεσµα των εκλογών δεν   
δικαίωσε   τον   Θ.  ∆ηλιγιάννη.  ∆εν  αποτελεί  όµως και επιδοκιµασία της βασιλικής ενέργειας.  Από  τις  
εκλογές δεν βγήκαν   ενισχυµένα   τα  πολιτικά  σχήµατα,  που  ευνοούσαν τα  ανάκτορα  την  περίοδο 
εκείνη. Η κυβέρνηση Κωνταντόπουλου  κατήλθε µε  συνδυασµούς 120 υποψηφίων και κέρδισε µόνο 3  
έδρες.  Βλ.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ.  παρ., τ. Β, σ. 230.- 
316 Βλ. Κ ο ρ δ ά τ ο, Ιστορία τ. 12 σ. 512 
317 Ο  Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, ∆ιορισµός και παύση κλπ., σ. 80, παρατηρεί: " Ο διορισµός αυτός, που 
απέβλεπε και στην προβολή ενός "τρίτου κόµµατος" ολοκληρώνει µία κατάδηλα αντισυνταγµατική 
συµπεριφορά του Στέµµατος".- 
318 Ο Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, ∆ιορισµός και παύση σ., 78   χαρακτηρίζει ως "άχρουν" το υπουργείο 
Κωνσταντόπουλου.- 
319. Πρόκειται για την 12η κυβέρνηση που αναδεικνύεται µε βάση την αρχή της δεδηλωµένης.  
320. Συγκλήθηκε στις 25 Μαίου 1892.-  
321. Επι 164 ψήφων ο Βουδούρης έλαβε 155.- Βλ. Εφ.Συζ., Συν. Α', Περ. ΙΓ', σ. 22.- Α σ π ρ έ α , όπ. 
παρ., τ. Β, σ. 197.-Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ., τ. Β, σ. 231.-  
322  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα γεγονότα, που προηγήθηκαν της παραίτησης .  Η οικονοµική 
κατάσταση ήταν δύσκολη και η χώρα χρειαζόταν δάνειο. Ο Τρικούπης κινητοποιήθηκε στους αγγλικούς 
κεφαλαιουχικούς - χρηµατιστηριακούς κύκλους, όπου είχε στείλει και τον υπουργό εσωτερικών Θεοτόκη.   
Κατόρθωσε   τελικά   την εξασφάλιση δανείου από άγγλους   χρηµατοδότες,   αλλά   µε  βαρείς  όρους, 



 
 

57. Η κατά τύπους συγγνωστή  "σταυλιτική"    κυβέρνηση  Σ. Σωτηρόπουλου 
 
  Μετά την παραίτηση Τρικούπη323, η λύση δίνεται και πάλι από τους παλαιότερους κύκλους του "τρίτου 
κόµµατος"324. Στις 3 Μαΐου 1893, κυβέρνηση µειοψηφίας σχηµατίζει ο Σ. Σωτηρόπουλος, παλαιότερα 
υπουργός οικονοµικών του Αλ. Κουµουνδούρου, ο οποίος την περίοδο εκείνη δεν ήταν βουλευτής325.  Η 
κοινοβουλευτική της στήριξη περιοριζόταν σε 18  βουλευτές326. Την κυβέρνηση στήριζε κοινοβουλευτικά 
ο ∆.  Ράλλης,  ο οποίος µετείχε ως υπουργός εσωτερικών327.  Επρόκειτο δηλαδή  για κυβέρνηση 
συµµαχικής µορφής,  για ένα δεύτερο κλιµάκιο από τους παλαιότερους κύκλους του τρίτου κόµµατος.   
Ιδιαίτερη   σηµασία έχει η καθολική αποδοκιµασία της κυβέρνησης Σωτηρόπουλου από το  σύνολο  του 
πολιτικού κόσµου,  πράγµα το οποίο  δείχνει,  ότι ο διορισµός κατά τους τύπους συγγνωστής, αλλά κατ' 
ουσία ασύγγνωστης µειοψηφίας δεν θεωρείτο ενέργεια σύµφωνη µε το σύνταγµα και ότι αποτελεί 
"νοθεία του πολιτεύµατος". Η κυβέρνηση Σωτηρόπουλου συγκέντρωσε τη γενική κατακραυγή328. Ο 
∆ηλιγιάννης κατήγγειλε τους υπουργούς του Σωτηρόπουλου ως αποστάτες από τον δηµοκρατικό χώρο 
και σταυλίτες στην υπηρεσία των ανακτόρων329. 
   Κατά τον διορισµό της η κυβέρνηση Σωτηρόπουλου  δεν διέθετε   τη δεδηλωµένη.  ∆ιορίστηκε 
εποµένως ως  κυβέρνηση µειοψηφίας.  Γεννάται κατά συνέπεια το  ζήτηµα του χαρακτηρισµού  της ως 
συγγνωστής ή ασύγγνωστης µειοψηφίας.  Η  κυβέρνηση Σωτηρόπουλου διορίστηκε µετά από  
παραίτηση της προηγούµενης  κυβέρνησης Τρικούπη,  του οποίου η παράταξη εξακολουθούσε και   
µετά  την παραίτηση να  διατηρεί την πλειοψηφία.  Το προηγούµενο όµως νοµικό  γεγονός της 
παραίτησης  επιδρά στη  δηµιουργούµενη κατάσταση στο κοινοβούλιο,  η οποία είναι κατάσταση οιονεί   
δεδηλωµένης,  καθόσο λείπει η βούληση σχηµατισµού κυβέρνησης,  βούληση, που εξαφανίζεται µε την 
παραίτηση. Η δηµιουργούµενη από την παραίτηση κατάσταση οιονεί δεδηλωµένης  εξοµοιώνεται µε 
έλλειψη δεδηλωµένης, εποµένως η κυβέρνηση Σωτηρόπουλου είναι - από  συνταγµατική άποψη  - 
κυβέρνηση κατά τύπους συγγνωστής µειοψηφίας και αποτελεί την πρώτη330 κυβέρνηση αυτής της 
µορφής από τη διακήρυξη της αρχής της δεδηλωµένης331. 
    Τα παραπάνω ισχύουν όσον αφορά την τυπική συνταγµατική άποψη.  Πέρα όµως   από την τυπική  
αυτή   συνταγµατική θεώρηση,     γεγονός είναι,  ότι την περίοδο εκείνη   το Τρικουπικό κόµµα   διέθετε 
την πλειοψηφία στη βουλή.  Η παραίτηση της κυβέρνησης Τρικούπη δεν οφείλετο σε κοινοβουλευτικούς 
                                                                                                                                       
µεταξύ των οποίων ότι η  επικύρωση  της  συµφωνίας  του δανείου θα γινόταν µε βασιλικό διαταγµα και 
όχι από τη  βουλή.  Ο Συγγρός έπεισε τον Γεώργιο,   ότι µε την  υπογραφή  ενός  τέτοιου διατάγµατος 
θα αναλάµβανε µεγάλη ευθύνη.   Βλ.   Τ σ ο υ κ α λ ά, όπ. παρ. τ, Ι∆, σ. 34 - 35.- Επίσης Π ρ ο β α τ ά,  
σ. 352.- Ο Τρικούπης βρέθηκε  πράγµατι   σε  αδιέξοδο  µε  τη  µαταίωση του δανείου και παραιτήθηκε.  
Η παράκαµψη της από τη βουλή επικύρωσης   του δανείου αποτελούσε  όρο των άγγλων 
χρηµατοδοτών.  Αλλωστε  οι    βαρείς όροι,  που είχαν  θέσει,  απέκλειαν σε κάθε  περίπτωση της  
υπερψήφιση  της  δανειοδοτικής  σύµβασης.  Αλλά και   η   µετά από παράκαµψη της βουλής   σύναψη   
του  δανείου  αποκλειόταν,  διότι ο Γεώργιος  αρνήθηκε.  Για   σύγκρουση  του  στέµµατος  µε  τον 
πρωθυπουργό κανει   λόγο ο ∆ α φ ν  ή ς.  Βλ. Πολιτικά Κόµµατα σ. 84.-  Βλ.  επίσης Μ α ρ κ ε  ζ  ί  ν  η, 
όπ.   παρ.,   σ.   243.- Ο Κωνσταντόπουλος µε τον Καραπάνο υποστήριζαν, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση  
από  τη  χρεωκοπία.  Η  κατάσταση  βάδιζε  προς κυβερνητική κρίση.- Βλ. αναλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. τ. 
Β, σ. 198, Ε υ α γ γ ε λ ί δ η, Τα µετά τον Οθωνα, σ. 693.-   
323. Η παραίτηση έγινε δεκτή µε  Β.∆. την 3η Μαϊου 1893 .-  
324. Οπως αναφέρει ο Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο ς, ΙΕΕ ,τ. Ι∆, σ. 35, " Με την αποµάκρυνση του Τρικούπη ο 
Γεώργιος θέλησε, να επαναλάβει την προσπάθειά του για να αναδείξει ένα "τρίτο κόµµα", πέρα από τις 
δύο βασικές µερίδες".-  
325. Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ. σ. 244.- Ο Σωτηρόπουλος, πολιτικός αντίπαλος του Τρικούπη, 
διατηρούσε ανεξαρτησία απέναντι στον ∆ηλιγιάννη. Κατά την περίοδο εκείνη (Β Σύνοδος , ΙΓ  περιόδος) 
ο Σωτηρόπουλος συνεργαζόταν µε την οµάδα Ράλλη.- Βλ. Α σ π ρέ α , όπ. παρ., τ. Β, σ. 198.-  
326. Βλ. ∆ α φ ν ή Πολιτικά Κόµµατα σ. 84.- Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 35.-  Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, 
∆ιορισµός και παύση κλπ., σ. 67-68.-  
327  Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β, σ. 198.- Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 205.- Στην 
κυβέρνηση µετείχαν και δύο εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, οι Αλ. Κοντόσταυλος  εξωτερικών και Γ. 
Κόρπας  στρατιωτικών. Βλ.για τη σύνθεση της κυβέρνησης Π ρ ο β α τ ά, σ. 356, Κ ο ρ δ ά το, Ιστορία τ. 
12, σ. 522, σηµ. 2.-  
328  Βλ. ∆ α φ ν ή, Πολιτικά Κόµµατα σ. 84.-  
329  Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 35.-  
330  Μεταξύ των κυβερνήσεων Κωνσταντόπουλου και Σωτηρόπουλου, υπάρχουν  πολλά κοινά      
σηµεία, αλλά και διαφορές. Και η  κυβέρνηση Σωτηρόπουλου, όπως και η κυβέρνηση  
Κωνσταντόπουλου, αποτελεί περίπτωση διορισµού κατ 'ουσία ασύγγνωστης µειοψηφίας.  Ενώ όµως η 
κυβέρνηση Σωτηρόπουλου   εξασφάλιζε    την   τυπική   συνταγµατική νοµιµότητα (κατά τύπους    
συγγνωστή)  δεν συµβαίνει το ίδιο και µε την κυβέρνηση Κωνσταντόπουλου (ασύγγνωστη κατά   τύπους   
και κατ'  ουσία). Ο  διορισµός  Σωτηρόπουλου  αποτελεί  πάντως επιβαρυµένη περίπτωση  καθόσον  
υπήρχε  το  ατυχές  προηγούµενο  πείραµα  Κωνσταντόπουλου.  Η 56η  κυβέρνηση  όχι  µόνο  δεν  
διορίστηκε ως προεκλογική, αλλ'ούτε διεξήγαγε τελικά εκλογές.-  
331  Βλ. και τις επόµενες περιπτώσεις της 61ης κυβέρνησης Ράλλη, της 64ης κυβέρνησης Ζαϊµη.-  



λόγους.  Η κυβέρνηση παραιτήθηκε,  αν και διέθετε την πλειοψηφία,  την οποία εξακολουθούσε να 
διατηρεί και µετά την παραίτηση. Η ύπαρξη τρικουπικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποτελούσε 
κοινοβουλευτικό γεγονός, που δεν έπρεπε να αγνοηθεί,  στο πλαίσιο της προαγωγής του πνεύµατος του 
Συντάγµατος και της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσµών. Η παραίτηση της κυβέρνησης 
Τρικούπη ήταν παραίτηση κυβέρνησης πλειοψηφίας, µετά την οποία  τίθεται, µε οξύτητα, το ζήτηµα του 
διορισµού νέας ,  καθόσον είναι βέβαιο,  ότι καµιά κυβέρνηση δεν µπορεί να επιτύχει την εµπιστοσύνη 
του  κοινοβουλίου,  χωρίς την υποστήριξη της πλειοψηφίας ή τη  µετεκλογική ανακατανοµή των 
κοινοβουλευτικών  δυνάµεων,  που οπωσδήποτε δεν  προάγει την κοινοβουλευτική ζωή.  Εποµένως,  
µετά την παραίτηση της κυβέρνησης πλειοψηφίας οι  συνταγµατικά και  κοινοβουλευτικά επιβαλλόµενες 
λύσεις  είναι:  είτε η επάνοδος της κυβέρνησης  πλειοψηφίας -  όπως και έγινε τελικά  -  είτε ο διορισµός 
άχροης υπηρεσιακής κυβέρνησης και η προσφυγή στις εκλογές. Η πτώση της κυβέρνησης 
Σωτηρόπουλου αποτελεί επιβεβαίωση, του ότι ο διορισµός κατά τύπους συγγνωστής - δηλαδή κατ' 
ουσία  ασύγγνωστης - µειοψηφίας, δεν αποτελεί την ενδεδειγµένη συνταγµατικά και κοινοβουλευτικά 
λύση. 
Ο Χ.  Τρικούπης και µετά την παραίτηση  διατηρούσε - όπως προηγουµένως ο Θ. ∆ηλιγιάννης µετά την 
παύση - την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.  Όφειλε εποµένως ο Γεώργιος, να αποφύγει τον διορισµό 
κοινοβουλευτικής µειοψηφίας, εφόσον ήταν δεδηλωµένη η πλειοψηφία της βουλής.  Η πλέον 
αντικειµενική εποµένως και σύµφωνη µε το Σύνταγµα ενέργεια µετά την παραίτηση της πλειοψηφίας 
Τρικούπη, θα ήταν ο διορισµός άχροης, υπηρεσιακής κυβέρνησης και η προσφυγή στις εκλογές. Ορθά 
εποµένως ο Τρικούπης χαρακτήρισε τον διορισµό της κυβέρνησης Σωτηρόπουλου,  ως "νοθεία του 
πολιτεύµατος".    Συµπερασµατικά, η κυβέρνηση Σωτηρόπουλου είναι κυβέρνηση κατ' ουσία 
ασύγγνωστης µειοψηφίας, κατά  τύπους όµως συγγνωστής. Πρόκειται δηλαδή για κυβέρνηση κατ' 
οικονοµία συγγνωστής µειοψηφίας. Ο διορισµός της κυβέρνησης Σωτηρόπουλου δεν αποτελεί τυπική 
παραβίαση της σχετικής αρχής  της δεδηλωµένης,  και τούτο διότι   αµέσως µετά την παραίτηση της 
κυβέρνησης  Τρικούπη,  δεδηλωµένη   -  κατά νοµική ακριβολογία -  δεν υπήρχε, εφόσον µε την 
παραίτηση εξέλιπε το στοιχείο της βούλησης σχηµατισµού κυβέρνησης. 
   Η κυβέρνηση µειοψηφίας του Σ.  Σωτηρόπουλου παρέµεινε στην αρχή 5,5  µήνες,  χωρίς να έχει την 
εµπιστοσύνη της βουλής. Η παραµονή της κυβέρνησης αυτής οφείλεται στην εκµετάλλευση της θερινής 
περιόδου.  Ο Σωτηρόπουλος, που ορκίστηκε τον Μάιο του 1893, αποφεύγει  την κοινοβουλευτική 
αναµέτρηση,  που πραγµατοποιείται τελικά  το Φθινόπωρο,  µε την έναρξη  των εργασιών της  βουλής .  
Στις 28  Οκτωβρίου 1893  ο υποψήφιος του Σωτηρόπουλου για το  αξίωµα του προέδρου της βουλής  
καταψηφίζεται και  εκλέγεται ο τρικουπικός υποψήφιος Β.  Βουδούρης332.  Επιβεβαιώνεται έτσι -  ή 
ορθότερα "επισηµοποιείται"   -  η πλειοψηφία Τρικούπη και η µειοψηφία Σωτηρόπουλου,  ο οποίος και 
παραιτείται   (κοινοβουλευτική παραίτηση),  δηλώνοντας, ότι το αποτέλεσµα της  ψηφοφορίας 
συνεπάγεται κυβερνητική κρίση333/334.  
 

58.  Η "πτωχευτική" κυβέρνηση Χ. Τρικούπη 
  Η παραίτηση της  κατά τύπους συγγνωστής κυβέρνησης Σωτηρόπουλου είχε ως αποτέλεσµα της 
αναβίωση της δεδηλωµένης υπέρ του Χ. Τρικούπη. Ο Τρικούπης, που διέθετε την πλειοψηφία από τις 
προηγούµενες εκλογές - η οποία και επιβεβαιώθηκε µε την εκλογή νέου προέδρου  βουλής-  
επανέρχεται και σχηµατίζει,  στις 30  Οκτωβρίου   1893,  δύο ηµέρες µετά την   εκλογή προέδρου 
βουλής,  την τελευταία κυβέρνηση της σταδιοδροµίας του335.  Πρόκειται για περίπτωση πρώτης  
αναβίωσης  της ίδιας εκλογικής δεδηλωµένης, που εµφανίστηκε µετά τις εκλογές της 3ης Μαΐου 1892.  
Με την αναβίωση αυτή   η παράταξη της πλειοψηφίας επανέρχεται στη διακυβέρνηση για δεύτερη φορά 
την ίδια βουλευτική περίοδο336.  Η αρχή της δεδηλωµένης δεν εφαρµόζεται µόνο αµέσως µετά τον 
                                                
332. Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 187 βουλευτές. Ο Β. Βουδούρης έλαβε 102 και ο κυβερνητικός Γ. 
Κρεστενίτης 50.- Εφ. Συζ. Περ. ΙΓ Συν. Γ, σ. 2.-Βλ.  επίσης Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  όπ. παρ., τ, Β, σ. 247.- 
333  Βλ. Εφ. Συζ., Περ. ΙΓ, Συν. Γ, σ. 2.-  
334  Ο Τρικούπης σε λόγο του από τον εξώστη της κατοικίας του αµέσως µετά την εκλογή Βουδούρη 
έλεγε:  " Σήµερον το Εθνος αναλαµβάνει φωνήν εν τη Βουλή και η πρώτη πράξις  της Βουλής 
αποδεικνύει, ότι  η φωνή  αυτής  θα  είναι  εκείνη,  ήν  άπαντες  υµείς απεκδέχεσθε.   Απεκδέχεσθε   ίνα   
εργασθεί   η   Βουλή   υπέρ της καταπαύσεως   της   νοθείας   του  πολιτεύµατος".  Βλ.  ∆ α φ ν ή,  
Πολιτικά Κόµµατα, σ.  84.- Η τρικουπική εφηµερίδα "Αστυ"  έγραφε στις 31  8  1893:  "  ....  Το  ναυάγιον  
της  παρούσης αντικοινοβουλευτικής   κυβερνήσεως    (Σωτηροπούλου,    η    οποία απήλαυε της 
εµπιστοσύνης  του Στέµµατος,   αλλ'    όχι   της  Βουλής)  και η αποτυχία   των    προσπαθειών    των    
µικρών  οµάδων, θέλει αναγκαίως   επαναφέρει   ηµάς  πάλι  εις τα   δύο κοινοβουλευτικά κόµµατα".-   
Την   κυβέρνηση   Σωτηρόπουλου   χαρακτηρίζει αντισυνταγµατική ο   Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς.   Βλ. 
∆ιορισµός και  παύση σ.  67, 68 και 253.-   
335  Η τελευταία αυτή κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη αποτελεί  την 13η, από τη διακήρυξη,  εφαρµογή της 
αρχής της δεδηλωµένης. Για   την αποτίµηση του έργου του Τρικούπη βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Συνταγµατική 
Ιστορία, τ. Α, σ. 94.-  
336  Στην παρούσα περίπτωση η δεδηλωµένη αναβιώνει χωρίς  τη µεσολάβηση ανασχηµατισµού. Η 
κυβερνητική πλειοψηφία παραιτήθηκε, διατηρήθηκε ως πλειοψηφία στην αντιπολίτευση και επανέρχεται 
ως κυβέρνηση πλειοψηφίας. Μετά την παραίτηση της προηγούµενης 57ης κυβέρνησης κατά τύπους 
συγγνωστής µειοψηφίας, τίθεται πάλι ζήτηµα διορισµού νέας κυβέρνησης και αναβιώνει η δεδηλωµένη 
της ήδη υπάρχουσας πλειοψηφίας.   



σχηµατισµό της πλειοψηφίας, αλλά οποτεδήποτε  συντρέχει ο λόγος της αναβίωσης.  ∆ύο µήνες µετά 
την άνοδό του στην εξουσία,  στις 10  ∆εκεµβρίου 1893 ο Χ. Τρικούπης είπε, από το βήµα της βουλής 
το γνωστό "δυστυχώς επτωχεύσαµεν". Η τελευταία αυτή κυβέρνηση του  Χ. Τρικούπη διατηρήθηκε 18 
µήνες. Σε όλο αυτό το διάστηµα  µεσολάβησε έντονος  αντιτρικουπικός αγώνας337,  στον  οποίο ενεργό  
µέρος έλαβαν  ο Συγγρός και πολλοί  άλλοι338.  Εντούτοις  ο Τρικούπης διατηρούσε  την 
κοινοβουλευτική  πλειοψηφία  και  ανανέωνε  την  εµπιστοσύνη  της  βουλής  µε  την  ψήφιση  νέων 
φορολογικών νοµοσχεδίων339/340.    Την περίοδο εκείνη ο Τρικούπης βρισκόταν πραγµατικά σε 
αδιέξοδο. Τελικά όµως η παραίτησή του πήρε τη µορφή σύγκρουσης µε τα ανάκτορα (πολιτική 
παραίτηση)341.  
 
 

59. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση Ν. ∆ηλιγιάννη 
 Μετά την παραίτηση του Χ.  Τρικούπη,  σχηµατίστηκε,  στις 12 Ιανουαρίου 1895,  υπηρεσιακή 
κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον πρεσβευτή της Ελλάδας στο Παρίσι Ν. ∆ηλιγιάννη342. Ο διορισµός της 
υπηρεσιακής κυβέρνησης Ν. ∆ηλιγιάννη, είναι  συνταγµατικά άµεπτος.  Ο Χ.  Τρικούπης διατηρούσε και 
µετά την παραίτησή του την πλειοψηφία και εποµένως ο διορισµός   κυβέρνησης κατ   ουσία 
ασύγγνωστης µειοψηφίας, δεν θα ήταν  ενδεδειγµένη ενέργεια. Η πλέον ορθή ενέργεια ήταν ακριβώς ο 
διορισµός εξωκοινοβουλευτικής υπηρεσιακής κυβέρνησης και η διεξαγωγή εκλογών343. Στην περίπτωση 
της υπηρεσιακής εξωκοινοβουλευτικής κυβέρνησης δεν τίθεται ζήτηµα πλειοψηφίας \ µειοψηφίας, δεν 
τίθεται εποµένως  ζήτηµα δεδηλωµένης.  Την επόµενη του σχηµατισµού της κυβέρνησης διακόπηκαν οι 
εργασίες της βουλής και στις 16  Απριλίου 1895  διεξήχθησαν   εκλογές,   από τις οποίες νικητής,  µε 
µεγάλη πλειοψηφία, αναδείχτηκε ο Θ. ∆ηλιγιάννης344/345.Το κόµµα του  Τρικούπη έλαβε 15 µόνον έδρες, 
                                                
337 Βλ. αναλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο. ΙΕΕ, Ι∆ σ. 36-37.-  
338 Οι ανάγκες του αντιτρικουπικού αγώνα οδήγησαν και στη συµφιλίωση Γεωργίου - ∆ηλιγιάννη, στην 
οποία µεσολαβητής υπήρξε ο εξάδελφος του πολιτικού Ν. ∆ηλιγιάννης, που είχε διατελέσει περεσβευτής 
στο Παρίσι, ο µετέπειτα υπηρεσιακός πρωθυπουργός.  
339 Βλ. Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ., τ, Ι∆, σ. 37.-   
340 Στις 27  Οκτωβρίου 1894,  ένα χρόνο µετά την άνοδο της κυβέρνησης Τρικούπη,  ο διάδοχος,  
Κωνταντίνος ως αντιβασιλεύς υπέγραψε  διάταγµα που κήρυσσε την έναρξη της ΙΓ' Περιόδου της ∆' 
Συνόδου της βουλής.- Στις 31 Οκτωβρίου επανεκλέγεται ο Βουδούρης πρόεδρος της βουλής µε ψήφους 
107 υπέρ, σε  σύνολο  191.- Η κυβέρνηση διέθετε στη βουλή εκείνη 111  βουλευτές  και  η συνασπιµένη 
αντιπολίτευση 88.- Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ.,  τ. Β, σ. 257.-  
341  Βλ.  Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο ,  όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 37. Στις 8 Ιανουαρίου 1895 έγινε αντικυβερνητική 
διαδήλωση στο  πεδίο  του  Αρεως µε αφορµή  νοµοσχέδιο,  που  προωθούσε  η  κυβέρνηση  υπέρ  
των µισθωτών, τους οποίους ο Τρικούπης   προσπαθούσε   να προστατεύσει,  καθόσο  λόγω  της   
οικονοµικής    κρίσης    είχε δηµιουργηθεί µεγάλο πρόβληµα.   Οι   τρικουπικοί    οργάνωσαν 
αντιδιαδήλωση και σηµειώθηκαν   επεισόδια.   Στο   πεδίο  του Αρεως εµφανίστηκε έφιππος ο  τότε  
διάδοχος  Κωνσταντίνος  και  οι αντιτρικουπικοί τον αποθέωσαν,   κυρίως   όταν,  απευθυνόµενος στον 
διευθυντή της αστυνοµίας,  του συνέστησε,  να αφήσει ελεύθερο τον λαό να εκδηλώσει το  φρόνηµά του.  
Την εποµένη ο  Τρικούπης, αφού συγκάλεσε τη βουλή και επιβεβαίωσε την εµπιστοσύνη της-βλ. Α σ π 
ρ  έ α,  όπ.  παρ.  σ.  201-   µε   διαβηµά   του  στον  βασιληά,  κατήγγειλε   τον  διαδοχο  "ως  
υπερβάντα  την  σφαίραν  της  δικαιοδοσίας   του και αντιπράξαντα   κατά   των   ενεργειών  της  
κυβερνήσεως".  Οπως αναφέρει  ο Β ε ρ γ ό π ο υ λ ο ς,   όπ.   παρ.   τ.    Ι∆,    σ.   37,  "επρόκειτο για 
µελετηµένη ενέργεια προκειµένου   να  εκδηλωθεί η κρίση εµπιστοσύνης  ανάµεσα στα ανάκτορα  και 
την κυβέρνηση".  Ο   Γεώργιος   δικαιολόγησε   τη   στάση   του  Κωνταντίνου ισχυριζόµενος,  ότι έτσι 
απετράπησαν τα  επεισόδια. Ο Τρικούπης  υπέβαλε την ίδια  µέρα,   στις 9  Ιανουαρίου 1895, την 
παραίτησή του,  "καθόσον η κυβέρνησις δικαιούται να  υποθέση, ότι δεν απολαύει πλέον της αµερίστου 
εµπιστοσύνης  του  Στέµµατος και οφείλει να αποχωρήσει".  Βλ. Α σ π ρ έ α,  όπ.  παρ., τ. Β, σ. 202  
επ.-.  -  Σχετικά ο Α σ π ρ έ α ς, όπ. παρ., σ. 201-202, αναφέρει τα εξής:  " Ητο προφανές ότι ο Χ. 
Τρικούπης έδραττεν ως ευκαιρίαν το  πολιτικόν εκείνον επεισόδιον,  όπως  αποχωρήσει  ευσχήµως της   
αρχής,  διότι  η Κυβέρνησις  προσέκρουεν  κατ'  ακατανικήτων εσωτερικών και εξωτερικών δυσχερειών". 
Βλ. επίσης Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  όπ.  παρ.,  τ.  Β,  σ.  257,  258.  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ  λ ο, Κοινοβουλευτισµός,  
σ. 206, σηµ. 68.- Την ίδια άποψη υποστήριξε - πολύ αργότερα -   και ο Ν.   Σ τ ρ ά τ ο ς στη   
συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου   1917.   Βλ.,   ∆ύο  πολιτικαί  αγορεύσεις  εν  τη Βουλή, απάντησιν εις 
τον Βασιλικόν Λόγον,  σ. 14,15.- Κατά τον Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, ∆ιορισµός και Παάυση, σ. 77 σηµ. 63, η 
παραίτηση της κυβέρνησης    Τρικούπη αποτελεί ουσιαστική - έµµεση παύση, δηλαδή εξώθηση σε 
παραίτηση κυβέρνησης,  που διέθετε την εµπιστοσύνη της Βουλής λόγω διαφωνίας της µε το Στέµµα.-   
342 Αχρουν υπουργείον ονοµάζει ο Μ α ρ κ ε ζ ί ν η ς την κυβέρνηση Ν.  ∆ηλιγιάννη.  Βλ.  όπ.  παρ.,  τ.  
Β,  σ.  260.- Τα πρόσωπα που την αποτελούσαν, δεν ανήκαν στην ενεργό πολιτική, αλλά στο αυλικό 
περιβάλλον. Η κυβέρνηση, κατά το οθωνικό προηγούµενο, ονοµάστηκε "αυλική".- Βλ. Εφ. "Αστυ",  της 
13ης Ιανουαρίου 1895.- Πρβλ. την  προηγούµενη 29η κυβέρνηση του Αρ.  Μωραιτίνη   και  την  52η  
κυβέρνηση Βάλβη.  .-   
343 Βλ. πάντως και Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 207.- Α ρ α β α ν τ ι ν ό, Ελληνικόν 
Συνταγµατικόν ∆ίκαιον Ι, σ. 184 στη σηµ. .- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Β, σ. 203 204.-   
344Το χρονικό διάστηµα από τις εκλογές της 3ης Μαίου 1892, που διεξήγαγε η κυβέρνηση 
Κωνσταντόπουλου, µέχρι τις εκλογές της 16ης Απριλίου 1895, εναλλάχτηκαν στην εξουσία 4 



σε σύνολο 207, ενώ ο ίδιος δεν εκλέχτηκε, µε διαφορά τριών ψήφων346. Η κυβέρνηση Ν. ∆ηλιγιάννη 
παρά τον υπηρεσιακό χαρακτήρα  της  διατηρήθηκε  4,5 µήνες, µέχρι τις 31 Μαΐου 1895. 
 

60. Η κυβέρνηση εκλογικής πλειοψηφίας του Θ. ∆ηλιγιάννη 
  Στις 15  Μαΐου 1895 συνήλθε η νέα βουλή (της Ι∆ περιόδου) και εξέλεξε πρόεδρο τον δηλιγιαννικό 
υποψήφιο Αλ. Ζαΐµη347. Η κυβέρνηση Θ. ∆ηλιγιάννη, που προήλθε από τις εκλογές της 16ης Απριλίου 
1895, ορκίστηκε στις 31 Μαΐου348  και διατηρήθηκε δύο περίπου χρόνια349. Ανήκει στις χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις κυβερνήσεων  πλειοψηφίας. Ανήλθε µε τη δεδηλωµένη και διατηρήθηκε µε την 
εµπιστοσύνη της βουλής350.   
   Η κυβέρνηση αποµακρύνθηκε λόγω  του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897.-  Υπέρ  της σύρραξη 
είχε  ταχθεί  και ο ∆ηλιγιάννης351.  Η κυβέρνηση,  που ουσιαστικά  είχε  παυθεί στις 15  Απριλίου 1897,  
στο αποκορύφωµα των εξελίξεων  του ελληνοτουρκικού πολέµου352, αντικαταστάθηκε τρεις ηµέρες 
αργότερα, στις 18 Απριλίου 1897, χωρίς να έχει υποβάλει παραίτηση353, µε βασιλικό διάταγµα, που 
διόριζε την επόµενη κυβέρνηση Ράλλη354. 
                                                                                                                                       
κυβερνήσεις [ 56, 57, 58, 59]. Οι δύο από τις κυβερνήσεις αυτές [56 και 58] ήταν κυβερνήσεις 
πλειοψηφίας του Χ. Τρικούπη. Η 57η κατά τύπους συγγνωστή µειοψηφία και η 59η υπηρεσιακή.  
345 Σε σύνολο 207  εδρών έλαβαν: ∆ηλιγιάννης 148, Ράλλης 21, Τρικούπης 15,  Καραπάνος 8, 
Ανεξάρτητοι 15. -Για τις εκλογές αυτές γράφει ο Β ο υ ρ ν ά ς, ότι " γίνηκαν υπό συνθήκες νοθείας και 
τροµοκρατίας" βλ. όπ. παρ. σ. 553.- Βλ. επίσης Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ. τ. Β, σ. 261.-  
346  Στο Μεσολόγγι,  στην περιφέρεια που εκλεγόταν ο Τρικούπης, τοποθετήθηκε ως αντίπαλος 
υποψήφιος ο πρώην κοµµατάρχης του τρικουπικού κόµµατος Γουλιµής. Ο Τρικούπης σχολίασε το 
εκλογικό αποτέλεσµα µε τη γνωστή φράση "ανθ' ηµών ο Γουλιµής". Στη συνέχεια ο Τρικούπης 
αναχώρησε για τις Κάννες, όπου και πέθανε ένα χρόνο αργότερα (1896).- Βλ. Α σ π ρ  έ α, όπ. παρ. σ. 
205.-   Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ., τ. Β, σ. 262.-  
347  Ο Αλ. Ζαϊµης εκλέχτηκε µε 148 ψήφους, ενώ ο αντίπαλος υποψήφιος  Α. Αυγερινός πήρε 41 
ψήφους και βρέθηκε ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Βλ. Εφ.Συζ., Συν. Α', Περ. Ι∆', σ.99.-  
348  Η κυβέρνηση Θ.  ∆ηλιγιάννη,  παρά τη µεγάλη εκλογική πλειοψηφία της παράταξης,  δεν 
σχηµατίστηκε αµέσως µετά τις εκλογές, αλλά 45 περίπου ηµέρες µετά και αφού προηγουµένως εξέλεξε 
πρόεδρο βουλής.Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός κλπ, σ. 209.-  
349 Το "πολιτικό ειδύλλιο" Γεωργίου -  ∆ηλιγιάννη ήταν πρόσκαιρο. Αλλωστε είχε εκλείψει και ο βασικός 
λόγος της προσέγγισής τους, ο Χ. Τρικούπης.   
350 Στις 24  Οκτωβρίου 1896  άρχισε η έκτακτη σύνοδος της βουλής και κατά τη συνεδρίαση της 23ης 
Νοεµβρίου 1896  -  µε αφορµή το κρητικό ζήτηµα-  η αντιπολίτευση έθεσε θέµα αποδοκιµασίας της 
κυβέρνησης.   Σε ψηφοφορία αντί της παραπάνω πρότασης,  τέθηκε πρόταση για επιδοκιµασία τη 
κυβερνητική πολιτικής, η οποία και έγινε δεκτή, µε 115 ψήφους υπέρ, 29 κατά, ενώ 6 βουλευτές 
αρνήθηκαν ψήφο.-Βλ. Εφ.Συζ., Συν.έκτ., Περ. Ι∆', σ. 218-219.-  
351  Ο ∆ηλιγιάννης είχε γνωστοποιήσει στον Γεώργιο ότι η "Εθνική Εταιρεία"  είχε αποφασίσει την έξωσή 
του,  αν δεν τασσόταν υπέρ του πολέµου. Βλ. Π ι κ ρ ό,  ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ.125- Επίσης αναλ., Α σ π ρ έ α, 
όπ. παρ., τ. Β, σ. 249 - 250.- Στις αρχές Απριλίου άρχισαν οι αψιµαχίες και στα µέσα Απρίλιου 1897 
διακόπηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλ. Π ι κ ρ ό,  όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 127.-  
352  Στην αποµάκρυνση του Θ.  ∆ηλιγιάννη συντέλεσαν τα γεγονότα της περιόδου εκείνης και οι 
πρωτοβουλίες του ∆.  Ράλλη.- Βλ. για τα γεγονότα αυτά αναλυτικά Π ι κ ρ ό. όπ. παρ. τ. Ι∆ σ. 143.  Βλ.   
επίσης  Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ., σ, 575, όπου κάνει λόγο για παραίτηση του Θ. ∆ηλιγιάννη, ήδη από τις 
14 Απριλίου 1897. Για παραίτηση του ∆ηλιγιάννη ήδη από τις 14 Απριλίου οµιλεί και ο Κ ο ρ δ ά τ  ο ς. 
Βλ. Ιστορία κλπ. τ. 12 σ. 575.-  
353 Οπως αναφέρει ο Α σ π ρ έ α ς, όπ. παρ. σ. 261, ο Γεώργιος  κάλεσε τον ∆ηλιγιάννη στις 15 
Απριλίου 1897, και του εζήτησε να υποβάλλει τη παραίτησή του.   Ο Θ. ∆ηλιγιάννης δεν  συγκατατέθηκε 
στην υποβολή παράιτησης για να µη θεωρηθεί  ως  αποτυχία της κυβερνητικής πολτικής.Βλ.  Α σ π ρ έ 
α,  όπ.  παρ.  261,  Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 209.- Στη συνέχεια ο Γεώργιος κάλεσε 
σε σύσκεψη τους ∆. Ράλλη, Στ. Σκουλούδη, Σ. Σωτηρηρόπουλο, ∆. ∆εληγιώργη, Κ. Καραπάνο και Α. 
Σιµόπουλο, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη ότι το ζήτηµα της κυβερνητικής   κρίσης   έπρεπε να λυθεί 
στη βουλή.  Οµως ο ∆ηλιγιάννης δεν   εµφανίστηκε   στο κοινοβούλιο παρά την πίεση   της  κοινής  
γνώµης.   Την  προηγούµενη  του σχηµατισµού της 61ης  κυβέρνησης  ∆.  Ράλλη, (17 Απριλίου 1897) ο 
Γεώργιος  δήλωσε  στον  ∆ηλιγιάννη,  ότι  "µη  παραιτούµενος  και αποτρέπων  την  κρίσιν  της  βουλής  
δια  της  µαταιώσεως  των συνεδριάσεων,  παρείχεν εις το Στέµµα το δικαίωµα του σχηµατισµού της 
νέας κυβερνήσεως.  Ούτω η κυβέρνησις Θ. ∆ηλιγιάννη επαύθη εν  τη περιπτώσει ταύτη όχι µόνον υπό 
του Στέµµατος αλλά και  υπό της λαικής εξεγέρσεως....". Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. σ. 261.-  
354 Ζήτηµα γεννάται κατά πόσο η πτώση της 60ης κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη συνιστά ουσιαστική παύση   -  
και στην περίπτωση αυτή θα πρόκειται για δεύτερη παύση του Θ.  ∆ηλιγιάννη - ή ουσιαστική πολιτική 
παραίτηση. Ενόψει κυρίως των γεγονότων που  προηγήθηκαν, αλλά και επακολούθησαν,  δηλαδή της 
στήριξης µε την ανοχή της δηλιγιαννικής πλειοψηφίας των επόµενων  δύο κυβερνήσεων,   της 61ης 
κυβέρνησης Ράλλη  και της 63ης  κυβέρνησης Ζαϊµη,  ορθότερη φαίνεται    η δεύτερη εκδοχή.  Η 
αποµάκρυνση της 60ης  κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη δεν συνιστά ούτε ουσιαστική παύση,  ούτε και τυπική 
παραίτηση. Συνιστά ουσιαστική παραίτηση, εγκατάλειψη της  αρχής  χωρίς τη τυπική  διαδικασία της 
παραίτησης. Κατά τον Μ α ρ κ ε ζ ί  ν η, όπ. παρ., τ. Β, σ. 327, " ο Θ ∆ηλιγιάννης δεν απελύθη, δεν 
παρητήθη,  αλλ' αντικατεστάθη".- Οπως σηµειώνει, όπ. παρ., σ. 326, "στις 18 Απριλίου ευρέθη 



 
61. Η πρώτη κυβέρνηση οικουµενικής ανοχής  του  ∆. Ράλλη 

  Η πρώτη κυβέρνηση ∆. Ράλλη διορίστηκε στις 18 Απριλίου 1897, τρεις   δηλαδή ηµέρες µετά την 
αποµάκρυνση της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη, µέσα σε  κλίµα γενικής κατάρρευσης, βαρυµένο από την 
ήττα του πολέµου του 1897355.  Η 61η κυβέρνηση διορίστηκε κάτω από ιδιάζουσες ιστορικές αλλά και 
συνταγµατικοπολιτικές συνθήκες.  Ο ∆ηλιγιάννης,  ο οποίος διατηρούσε την πλειοψηφία, ενώ 
ουσιαστικά επιθυµούσε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, δεν υπέβαλε τυπικά  παραίτηση, 
απέφευγε  την κοινοβουλευτική αναµέτρηση και δεν πρότεινε την επόµενη κυβέρνηση Ράλλη,  ως 
διάδοχο σχήµα.  Η 61η κυβέρνηση Ράλλη διορίστηκε -  τυπικά   -  χωρίς να διαθέτει τη δεδηλωµένη356  -   
αρχικά όµως  εξασφάλιζε την ανοχή όλων των παρατάξεων της βουλής. Η κυβέρνηση εµφανίστηκε στη 
βουλή την επόµενη της ορκωµοσίας της (19   Απριλίου 1897)  και έτυχε,  λόγω των περιστάσεων,  
ψήφου ανοχής357 η οποία από συνταγµατική άποψη ισοδυναµεί µε ψήφο εµπιστοσύνης358.-  Η 
κυβέρνηση Ράλλη,  που ουσιαστικά διορίστηκε µετά από  παραίτηση της προηγούµενης κυβέρνησης  
∆ηλιγιάννη, ήταν  κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας.  Η κυβέρνηση Ράλλη παρέµεινε στην εξουσία 
πέντε µήνες,  µέχρι τα   τέλη Σεπτεµβρίου 1897,  δηλαδή κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο.    Στις 18  
Σεπτεµβρίου ο πρωθυπουργός έφερε στη βουλή το κείµενο της συνθήκης ειρήνης  µε την Τουρκία  και 
ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης. Η δηλιγιαννική πλειοψηφία τον καταψήφισε359.    
 

62. Η πρώτη κυβέρνηση  Αλ. Ζαΐµη 
   Μετά την καταψήφιση  και την παραίτηση της κυβέρνησης Ράλλη η εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης 
ανατέθηκε, για πρώτη φορά, στον δηλιγιαννικό - και από το 1895 πρόεδρο βουλής - Αλ. Ζαΐµη, του 
οποίου η κυβέρνηση διορίζεται στις 21 Σεπτεµβρίου 1897360. 
Η πολιτική παράταξη του Θ.  ∆ηλιγιάννη εξακολουθούσε να διατηρεί την πλειοψηφία,  διέθετε εποµένως 
τη δεδηλωµένη.  Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης ανοχής του ∆.  Ράλλη αναβιώνει  η δεδηλωµένη 
υπέρ της παράταξης,  που διατηρούσε την πλειοψηφία. Κυβέρνηση εποµένως έπρεπε να σχηµατίσει ο 
Θ. ∆ηλιγιάννης, ως αρχηγός της πλειοψηφίας. Με αυτή  άλλωστε τη µορφή είχε σταθερά εφαρµοστεί 
µέχρι τότε η αρχή της δεδηλωµένης.  
    ∆υσκολίες,  ως προς το χαρακτηρισµό της,  αλλά και    προβλήµατα ως προς την ανάδειξή της,  
εµφανίζει η 62η κυβέρνηση Ζαΐµη. Το νέο  στοιχείο,  που εµφανίζεται κατά τον σχηµατισµό  της 
κυβέρνησης αυτής  είναι,  ότι ο πρωθυπουργός  Ζαΐµης αποτελούσε στέλεχος της δηλιγιαννικής 
παράταξης,  ανήκε στην πλειοψηφία,  δεν ήταν όµως ο αρχηγός της.  Στην κυβέρνηση καλείται η 
πλειοψηφία,  όχι όµως ο αρχηγός της361. Και δεν θα ετίθετο ζήτηµα, αν ο Αλ. Ζαΐµης είχε προταθεί από 
                                                                                                                                       
πρωτότυπη συµβιβαστική  λύση, η οποία συνίστατο στη µή δηµοσίευση του διατάγµατος παραίτησης  
αλλά µόνο του διατάγµατος του διορισµού των νέων  υπουργών µε τον τύπο της αντικατάστασης των   
προηγουµένων.-   Το  διάταγµα  είχε   ως  εξής:Εχοντες υπ'   όψιν  το  άρθρον  31  του  Συντάγµατος,  
ευαρεστούµενοι   να   διορίσωµεν   και  διορίζοµεν  πρόεδρον Υπουργικού  Συµβουλίου  τον  κ.   ∆ηµ.  
Ράλλην,  αντί  του  κ. Θ.  ∆ηλιγιάννη   τέως   Προέδρου   του   Ηµετέρου  Υπουργικού Συµβουλίου".-  Βλ. 
Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, ∆ιορισµός και παύση, σ. 68.-  
355  Βλ.  Π ι κ ρ ό,  ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 143.- Τ σ ο υ κ α λ ά όπ. παρ.  σ. 15.- Ο διορισµός του ∆. Ράλλη, τις 
εξαιρετικά κρίσιµες εκείνες ηµέρες, δεν αποτελούσε "ελεύθερη επιλογή" των  ανακτόρων.  Ο Γεώργιος 
αναγκάστηκε να διορίσει τον Ράλλη, ο οποίος  τότε είχε αναλάβει εντονες πρωτοβουλίες και  
εµφανιζόταν  ιδιαίτερα αντιβασιλικός. Αλλαξε όµως αµέσως πολτική µετά την ανοδό του στο 
πρωθυπουργικό αξίωµα. Βλ. Κ ο ρ δ ά τ ο τ. 12 σ. 575 επ. 576.-   
356  Η παράταξη Ράλλη είχε επιτύχει στις προηγούµενες εκλογές  21 έδρες και αποτελούσε την 
αξιωµατική αντιπολίτευση.   
357  Βλ. Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, Κοινοβουλευτισµός, σ. 209.-  Στην αγόρευσή του της ίδιας ηµέρας  ο Θ. 
∆ηλιγιάννης έλεγε: "Οι κατερχόµενοι της αρχής οφείλουσιν να µεθίστανται εις τας τάξεις της 
αντιπολιτεύσεως, διότι ούτω συµπληρούται η  λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος...  Αλλά..... 
τον κανόνα τούτον, τον οποίον µακραί παραδόσεις κοινοβουλευτικαί ενδεικνύουσι.... ηµείς δεν θέλοµεν 
τηρήσει κατά τας  εκτάκτους  ταύτας περιστάσεις... θέλοµεν παράσχει συνδροµήν εις την κυβέρνησιν..."  
Εφ. Συζ., Περ.  Ι∆,  Συν έκτ.,  σ.  1210.-  Βλ.  επίσης Α σ π ρ έ α,  τ.  Β., σ. 263.- Κ ο ρ δ ά τ ο,  τ. 12 σ. 
576, ο οποίος αναφέρει, ότι ο ∆ηλιγιάννης, που µόλις είχε  αποµακρυνθεί,  συµφώνησε  µε  τις  
δηλώσεις του Ράλλη.- Την  κυβέρνηση  αποκάλεσε  "υπουργείον ανοχής"   ο   Γ.  Φιλάρετος.   Βλ.   Εφ.   
Συζ.,   Περ.  Ι∆,  Συν.  έκτ., σ. 1266.-Για την κυβέρνηση   Ράλλη   γράφει χαρακτηριστικά  ο Ζέγγελης,  
όπ. παρ., σ. 576. : " Ούτως  εβαπτίζετο  το νέον Υπουργείον  ως  Κυβέρνησις  ανοχής,    συνταγµατικώς    
µεν κατηρτισµένη  ουχί  όµως  και    κοινοβουλευτικώς"   
358 Με απόφασή της η βουλή διέκοψε τις εργασίες της επ' αόριστον. Εφ. Συζ., Περ. Ι∆., Σύν έκτ., σ. 
1213.-   
359 Συνολικά ψήφισαν 164 βουλευτές.- Υπέρ της κυβέρνησης ψήφισαν 31 και 93 κατά. Επίσης 40 
βουλευτές αρνήθηκαν ψήφο.- Ο Ράλλης δήλωσε, ότι" το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας επάγεται κρίσιν 
υπουργικήν". Βλ. Εφ. Συζ. Περ. Ι∆, έκτ. Συν., σ. 1269.-  Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ.,  σ. 577.- Μ α ρ κ ε ζ ίν η, 
όπ. παρ. τ. Β, σ. 349.- Π ι κ ρ ό, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 158-159.- Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο Κοινοβουλευτισµός, σ. 
210.- Α σ π ρ έ α, Ιστορία τ. Β, σ. 277.-  
360 Για τη σύνθεση της 62ης κυβέρνησης βλ. Α σ π ρ έ α, τ. Β., σ. 277.- 2  
361 Η αρχή της δεδηλωµένης, όπως εφαρµόζεται επιβάλλει όχι µόνο   να καλείται η πλειοψηφία στην 
αρχή, αλλά και ο αρχηγός της, ως πρωθυπουργός. Οι πρωθυπουργοί, που έχουν διοριστεί  από  τη 



την πλειοψηφία, στην οποία ανήκε. Όµως η ανάδειξη του Ζαΐµη στο πρωθυπουργικό αξίωµα ήταν 
βασιλική πρωτοβουλία και  επιλογή362.  Ο σχηµατισµός κυβέρνησης από τον δηλιγιαννικό  Αλ.  Ζαΐµη 
δεν φαίνεται καταρχήν  να   είναι σύµφωνος προς την αρχή της δεδηλωµένης, καθόσον  ναι µεν στη 
κυβέρνηση κλήθηκε η πλειοψηφία,  πρωθυπουργός όµως - µε πρωτοβουλία των ανακτόρων-  δεν 
διορίζεται ο αρχηγός της πλειοψηφίας.    
   Παράλληλα όµως την συνταγµατικοπολιτικά ιδιόρρυθµη εκείνη περίοδο είναι   προφανές,  πως ο 
∆ηλιγιάννης, παρά το ότι εξακολουθούσε να διατηρεί την πλειοψηφία δεν επιθυµούσε - λόγω των 
γεγονότων, που είχαν προηγηθεί- την επάνοδο στην εξουσία και για τον λόγο αυτό στήριξε αρχικά όχι 
µόνο την   προηγούµενη 61η κυβέρνηση Ράλλη αλλά και την 62η κυβέρνηση Ζαΐµη.  ∆εν υπήρχε 
δηλαδή βούληση σχηµατισµού κυβέρνησης από   µέρους της πλειοψηφίας.  Αν η κυβέρνηση Ζαΐµη δεν 
είχε την κοινοβουλευτική στήριξη ή έστω την ανοχή της πλειοψηφίας, δηλαδή κατά κυριολεξία την 
εµπιστοσύνη της βουλής, θα µπορούσε να γίνει λόγος για παραβίαση της αρχής της δεδηλωµένης363. 
  Η κοινοβουλευτική στήριξη της κυβέρνησης Ζαΐµη θέτει διαφορετικά το ζήτηµα. Ο ∆ηλιγιάννης - λόγω 
των περιστάσεων - στηρίζει κοινοβουλευτικά τη νέα κυβέρνηση364, η οποία επιτυγχάνει ψήφο 
εµπιστοσύνης στις 23 Σεπτεµβρίου 1897. Η βουλή διακόπτει τις εργασίες της, συνέρχεται πάλι στις 30 
Οκτωβρίου 1897 και εκλέγει πρόεδρο βουλής τον δηλιγιαννικό Αλ. Ρώµα365. Πρόκειται για τη µοναδική 
ίσως - µέχρι την εποχή εκείνη  - εκλογή προέδρου βουλής, στην οποία δεν προσδόθηκε πολιτικός 
χαρακτήρας366.    
  Η κυβέρνηση Ζαΐµη διατηρείται367  και διενεργεί και τις επόµενες εκλογές της 7ης Φεβρουαρίου 1899,  
στις οποίες κέρδισε η θεοτοκική παράταξη368. Η ενέργεια  του Γεωργίου είχε  ως τελικό  αποτέλεσµα τη 
διάσπαση του δηλιγιαννικού κόµµατος µε την αυτονόµηση του Ζαΐµη και τη δηµιουργία ζαϊµικού 
κόµµατος, το οποίο κατήλθε στις αµέσως επόµενες εκλογές και έλαβε 28 έδρες.  Η κυβέρνηση Ζαΐµη 
παραιτήθηκε δύο µήνες µετά τις εκλογές369, αφού πρόεδρος βουλής εκλέχτηκε ο θεοτοκικός υποψήφιος.     
 

63. Η "ευαγγελιακή" κυβέρνηση πλειοψηφίας του  Γ. Θεοτόκη 
   Από τις εκλογές της 7ης Φεβρουαρίου 1899  προήλθε απόλυτη πλειοψηφία του διαδόχου του 
Τρικούπη,  Γ. Θεοτόκη370, που έλαβε 131 έδρες σε σύνολο 234 βουλευτών.   Κατά την εκλογή προέδρου 
της βουλής, στις 31 Μαρτίου, που εξακολουθεί να αποτελεί, κατά την επιτυχηµένη έκφραση του Ζέγγελη 
"το δυναµόµετρο των κοµµάτων"371  εκλέχτηκε ο θεοτοκικός υποψήφιος Ν. Τσαµαδός, ο οποίος έλαβε 
128 ψήφους σε σύνολο 225 παρόντων βουλευτών372.  Μετά την εκλογή του θεοτοκικού προέδρου 

                                                                                                                                       
διακήρυξη της αρχής της δεδηλωµένης είναι, εκτός από εξαιρέσεις πολιτικοί αρχηγοί. Είναι η πρώτη 
φορά, που η εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ανατίθεται σε µέλος της πλειοψηφίας.   
362 Πρβλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆., σ. 160.-  
363 Ο διορισµός  της 62ης κυβέρνησης Ζαϊµη, αν και - λόγω της  τότε κατάστασης - δεν προκάλεσε 
αντιδιράσεις και δεν  θεωρήθηκε  ως παραβίαση της αρχής της  δεδηλωµένης, θα  αποτελέσει  " κακό  
προηγούµενο",  για  την  ανάθεση  εντολής   σε   απλά  µέλη 
της πλειοψηφίας  και  όχι στον  αρχηγό  της.  Από ουσιαστική άποψη αποτελούσε διασπαστική  ενέργεια  
του  Στέµµατος  σε  βάρος  της πλειοψηφίας ∆ηλιγιάννη.- 
364 Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆,  σ. 160.-  Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ., σ. 577.- Α σ π ρ έ α, Ιστορία, τ. Β., 
σ. 277.- 
365  Εφ.Συζ. Συν. Γ', Περ. Ι∆, σ. 1 επ.-  
366 Για τον κατ'  εξαίρεση µη πολιτικό χαρακτήρα της εκλογής Ρώµα,  που οφείλεται στα εθνικά γεγονότα 
της εποχής,  βλ.    Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο,  Κοινοβουλευτισµός κλπ,  σ.  89.- Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ., σ. 
214.- Η έκτακτη σύνοδος της Ι∆' βουλευτικής περιόδου  συνήλθε αµέσως µετά τον ατυχή πόλεµο.   
367. Στις 22 Νοεµβρίου 1897 υπεγράφη η οριστική ειρήνη στην τουρκική πρωτεύουσα και αφού η 
κυβέρνηση κατόρθωσε την επικύρωση της οριστικής συνθήκης στη βουλή, υπέβαλε τον προϋπολογισµό 
του έτους 1898.- Στη συνέχεια  η βουλή διέκοψε τις εργσίες της στις 27 ∆εκεµβρίου 1897, µέχρι τις 18 
Φεβρουαρίου 1898.- Βλ. Α σ π ρ έ α , τ. Β, σ. 278-279.-  
368 Σύνολο εδρών 234.-Ελαβαν:  Θεοτόκης 131,  ∆ηλιγιάννης 37, ανεξάρτητοι 34, Ζαίµης 28, 
Καραπάνος 4.- Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ,   ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 277.- Oι εκλογές αυτές "χαρακτηρίστηκαν σε γενικές 
γραµµές ανόθευτες". Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆,   σ. 166.- Α σ π ρ έ α, τ. Β. σ. 286.-  
369 Στις 2 Απριλίου 1899.  
370 Μετά τον θάνατο του Χ. Τρικούπη οι δύο επικρατέστεροι διάδοχοί του ήταν  ο Στ. ∆ραγούµης και ο Γ. 
Θεοτόκης. Η εσωκοµµατική αναµέτρηση απεφεύγετο όλο το έτος 1898 για να διαφυλαχτεί η ενότητα του 
κόµµατος. Ενόψει όµως των εκλογών συγκεντρώθηκαν, τον Νοέµβριο του ίδιου έτους, 34 πολιτευτές 
του κόµµατος στο σπίτι του πολιτευτή Η. Ζέγγελη και εξέλεξαν τον Θεοτόκη, ο οποίος ήδη είχε 
προβληθεί σε "διευθυντή" των εργασιών του κόµµατος και το εκπροσωπούσε. Μετά  την εκλογή του 
Θεοτόκη  ο ∆ραγούµης αποχώρησε από το κόµµα. 
371 Βλ. Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ. σ. 213.-  
372 Εφ.  Συζ.  Συν.  Α, Περ. ΙΓ, σ. 18.-  Συνολικά έλαβαν µέρος τρείς υποψήφιοι. Ο υποψήφιος του 
δηλιγιαννικού κόµµατος Αλ. Ρώµας έλαβε 37 ψήφους και ο υποψήφιος του ζαϊµικού, Κ. Τοπάλης 28.- Οι 
ανεξάρτητοι φίλοι του Σ. ∆ραγούµη, που αποσχίστηκαν από το τρικουπικό κόµµα ψήφισαν λευκό (31  
ψηφοδέλτια).-    Βλ.  επίσης   Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η,  όπ.  παρ.  σ.  166.  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  τ.  Β,  σ.  355.-  Α σ 
π ρ έ α,  όπ. παρ. σ. 286.-   Στις 30 12. 1899 ο Τσαµαδός ανέλαβε το υπουργείο στρατιωτικών στη θέση 
του Κ.Κουµουνδούρου.- Με την αποχώρηση του Τσαµαδού από τη θέση του προέδρου της βουλής 



βουλής κυβέρνηση σχηµατίζει στις 2 Απριλίου 1899 ο Γ. Θεοτόκης. Η 63η   κυβέρνηση Θεοτόκη ανήλθε 
διαθέτοντας τη δεδηλωµένη εµπιστοσύνη της βουλής και είχε διάρκεια δύο ετών και επτά µηνών. ∆ιέθετε 
αυτοδύναµη πλειοψηφία προερχόµενη από τις εκλογές.  Στις 11 Νοεµβρίου 1901 η κυβέρνηση 
παραιτήθηκε, µετά τα λεγόµενα "ευαγγελιακά"373, αν και τη προηγούµενη της παραίτησης - αµέσως µετά 
τα επεισόδια- η βουλή που συγκλήθηκε για τον λόγο αυτό, είχε επιβεβαιώσει την εµπιστοσύνη της374. 
Πρόκειται για παραίτηση πλειοψηφίας και για ζήτηµα άσχετο προς το κυβερνητικό έργο375.  
 

64. Η κυβέρνηση ανοχής Αλ. Ζαΐµη 
  Στις 12 Νοεµβρίου 1901 κυβέρνηση σχηµατίζει και πάλι ο Αλ. Ζαΐµης, αρχηγός του τρίτου σε 
κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος376. Στις 21 Ιανουαρίου 1902 συγκλήθηκε η βουλή και  στις 25 
Ιανουαρίου, σε ειδική συνεδρίαση και ψηφοφορία,  ο Θεοτόκης στήριξε κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση 
Ζαΐµη, που  έλαβε τελικά ψήφο εµπιστοσύνης377 . 
  Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση   ως  "άντικρυς αντισυνταγµατικήν και 
αντικοινοβουλευτικήν"378. Μεταγενέστεροι συγγραφείς υπεστήριξαν επίσης την ίδια άποψη ως και ότι ο 
διορισµός της 64ης κυβέρνησης Ζαΐµη  αποτελεί παραβίαση της αρχής της δεδηλωµένης379. Τίθεται 
εποµένως το ζήτηµα, αν η κυβέρνηση Ζαΐµη διέθετε τη δεδηλωµένη και αν ο διορισµός της αποτελεί 
παραβίαση της αρχής ή άλλων συνταγµατικών κανόνων. 
  Ο Θεοτόκης µετά την   παραίτησή του και µέχρι τον διορισµό   της κυβέρνησης Ζαΐµη δεν είχε   
δηλώσει την προς αυτή  υποστήριξή του, την οποία παραχώρησε τελικά κατά τη   συνεδρίαση της 25ης 
Ιανουαρίου 1902380. Κατά συνέπεια  η κυβέρνηση κατά τον διορισµό της - ανεξάρτητα από το αν είχε  
ήδη µε µυστική συνεννόηση εξασφαλίσει την πλειοψηφία381 - δεν διέθετε τη δεδηλωµένη, την φανερή 

                                                                                                                                       
έγινε νέα εκλογή στις 6 Νοεµβρίου 1900 και εκλέχτηκε ο κυβερνητικός Ν. Μπουφίδης µε 137 ψήφους σε 
σύνολο 209 ψηφισάντων βουλευτών.- Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η όπ. παρ. σ. 364.-   
373 Η Βασίλισσα Ολγα είχε σκεφτεί να µεταφραστούν τα Ευαγγέλια  στη δηµοτική  για να  είναι 
κατανοητά  από  τον  λαό.   Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων,  που συµπαρέσυρε 
την κυβέρνηση  Θεοτόκη.  Στην  Αθήνα  έγινα  σοβαρά  επεισόδια  στις 8 Νοεµβρίου µε 11  νεκρούς και 
περίπου  80 τραυµατίες. Ο ίδιος ο Θεοτόκης κινδύνεψε κατά την κηδεία των θυµάτων.-  Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ 
ζ η, όπ. παρ. σ. 176.- Α σ π ρ έ α όπ. παρ. τ. Γ, σ. 18 επ.-  
374. Σε σύνολο 203 παρόντων 109 ψήφισαν υπέρ, 87 κατά και 1 αρνήθηκε ψήφο.- Εφ. Συζ., Περ. ΙΕ, 
Συν. Γ, σ. 35,36.- Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 176.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ., σ. 377.- Α σ 
π ρ έα, τ. Γ, σ. 27, σηµ. 1.-  
375 Σχετικά αναφέρει ο Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς :"  ∆ια πρώτην φοράν,  καθ' όσον ηµείς τουλάχιστον 
δυνάµεθα να γνωρίζωµεν, η πλειοψηφούσα εν τη Βουλή Κυβέρνησις, µετά υπέρ αυτής απολήξαν 
ζήτηµα εµπιστοσύνης, ηναγκάσθη ν' αποσυρθή της Αρχής, υποκύπτουσα εις την κατ' αυτής στραφείσαν 
"κοινήν γνώµην". Βλ. Κοινοβουλευτισµός κλπ, σ. 212.- Οπως επίσης αναφέρει ο Α σ π ρ έ α ς,  η 
κυβέρνηση Θεοτόκη "..ανετράπη συνεπεία αιµατηράς οχλαγωγίας". Βλ. Πολιτική Ιστορία, τ. Γ, σ 26.-  
376 Την κοινοβουλευτική πλειοψηφία διατηρούσε ακόµα ο Θεοτόκης.  Ο Θ.  ∆ηλιγιάννης είχε 49  
βουλευτές και ο Αλ. Ζαϊµης. από τις 28  έδρες που είχε πάρει στις προηγούµενες εκλογές, διέθετε κατά 
τον διορισµό του µόνο 14.- Η κυβέρνηση σχηµατίστηκε µε µικτή σύνθεση απο   µέλη   βουλής και 
εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.-Βλ Μ α ρ κ ε ζ ί ν η,  όπ.  παρ.,  τ. Β, σ. 377.- Βλ. για τη σύνθεση της 
κυβέρνησης,  Π ρ ο β α τ ά, σ. 367.- Η άνοδος στην εξουσία του Ζαϊµη, του ποροσέδωσε την ιδιότητα 
του πρωθυπουργού των "εκτάκτων περιστάσεων". Βλ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , σ. 377.- Την ίδια µέρα του 
διρσµού της κυβέρνησης, µε Βασιλικό ∆ιάταγµα  διακόπηκαν  οι εργασίες της Βουλής για  40  ηµέρες και 
µε τη µεσολάβηση των εορτών των Χριστουγέννων, η βουλή επανέλαβε  τις  εργασίες της, στις 21  
Ιανουρίου 1902.- Εφ. Συζ. Συν. Γ, Περ. ΙΕ σ. 36.-   
377  Στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 1902 τέθηκε σε ψηφοφορία η εξής πρόταση,  των βουλευτών 
Γ. Ράλλη και ∆. Βοκοτόπουλου : " Η Βουλή πεποιθυία, ότι το Σύνταγµα λειτουργεί κανονικώς, του 
Υπουργείου συνταγµατικώς υφισταµένου και εκδηλούσα προς αυτό την εµπιστοσύνην αυτής,  
µεταβαίνει εις την εκλογήν των διαρκών επιτροπών".  Σε σύνολο 186  ψηφισάντων  132 ψήφισαν υπέρ,  
54 κατά και τρείς αρνήθηκαν ψήφο. Εφ. Συζ. Συν Γ, Περ. ΙΕ σ. 116, 117.- Βλ. επίσης  Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, 
ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 177.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Γ, σ. 29, σηµ. 1.-  
378 Βλ.  Ζ έ γ γ ε λ η,  όπ.  παρ.,  σ.  578.-  Βλ.  Εφ. Ζυζ. Συν Γ, Περ. ΙΕ, τις αγορεύσεις των  ∆ηλιγιάννη, 
σ. 63 επ.,  Γουναράκη σ. 37επ., Βελλιανίτη σ. 39, ∆ουνή σ. 44, Αχ. Χοϊδά σ.46 επ., 
Παπαγιαννακόπουλου σ. 49 επ., Κ. Μαυροµιχάλη σ. 56 επ., Στ. ∆ραγούµη σ. 70 επ.- 
379  Κατά τον Κ ο ρ δ ά τ ο,  όπ.  παρ.,  τ.  13,  σ.  33 : "Κι' αυτή τη φορά ο Γεώργιος παραβίασε την 
καθιερωµένη κοινοβουλευτική αρχή της δεδηλωµένης".- Κατά τον Α ν α σ τ α σ ι ά δ η, ∆ιορισµός και 
παύση κλπ, σ. 69, η κυβέρνηση Ζαϊµη αποτελεί "τυπικό παράδειγµα νοθεύσεως της αρχής της 
δεδηλωµένης".-  Για καταπάτηση της αρχής της δεδηλωµένης κάνει λόγο η Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆, 
σ. 177.-      
380 Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η όπ. παρ. σ.  177.  
381 Οπως σηµειώνει ο   Μ α ρ κ ε ζ ί ν η ς,  όπ. παρ., τ. Β, σ. 377, ο Γεώργιος κάλεσε τον Ζαϊµη τυπικά, 
διότι αυτή ήταν η υπόδειξη του Θεοτόκη που διέθετε ακόµη την πλειοψηφία στη βουλή,και µπορούσε 
εποµένως να στηρίξει νέα κυβέρνηση. Αλλά στην ουσία προς αυτόν στρεφόταν και η προτίµηση του 
βασιληά. Ενδεχοµένως δηλαδή, µετά από µυστική συµφωνία ή συνενόηση, ο Ζαϊµης να είχε 
εξασφαλίσει την πλειοψηφία, η οποία όµως ήταν λανθάνουσα, κρυφή, µυστική και όχι δεδηλωµένη.   



δηλαδή και γνωστή  πριν από τον διορισµό βούληση της πλειοψηφίας. Επρόκειτο εποµένως  για  
κυβέρνηση µειοψηφίας.   
   Το ότι όµως η κυβέρνηση Ζαΐµη διορίστηκε χωρίς να διαθέτει τη δεδηλωµένη δεν σηµαίνει παραβίαση 
της σχετικής µορφής της αρχής382/383.  Ανεξάρτητα από το αν η 64η κυβέρνηση Ζαΐµη διέθετε τη 
δεδηλωµένη,  ο διορισµός της δεν αποτελεί  παραβίαση της αρχής,  εφόσον προηγουµένως είχε 
παραιτηθεί η πλειοψηφία.   Επειδή η 64η κυβέρνηση  διορίστηκε µετά από παραίτηση της πλειοψηφίας, 
πρόκειται για κυβέρνηση κατά τύπους συγγνωστής µειοψηφίας384. Και µετά την παραίτηση ο Θεοτόκης 
διατηρούσε την πλειοψηφία. Με τη παραίτηση της 63ης κυβέρνησης  δηµιουργήθηκε κατάσταση οιονεί 
δεδηλωµένης στο κοινοβούλιο. Υπήρχε δηλαδή πλειοψηφία, που είχε όµως  παραιτηθεί, δεν υπήρχε 
δηλαδή βούληση σχηµατισµού κυβέρνησης από την ίδια την πλειοψηφούσα παράταξη. Η κατάσταση 
αυτή εξοµοιούµενη µε έλλειψη πλειοψηφίας,  επέτρεπε στον Γεώργιο είτε την προσφυγή στις εκλογές 
είτε τον διορισµό κυβέρνησης (κατά τύπους συγγνωστής)  µειοψηφίας.  Και ναι µεν η προσφυγή στις  
εκλογές αποτελεί τη πλέον ενδεδειγµένη λύση,  αυτό  όµως συµβαίνει κυρίως στις   περιπτώσεις,  που η 
παραιτούµενη πλειοψηφία δεν έχει τη βούληση στήριξης άλλου κυβερνητικού σχήµατος.  Αντίθετα στη   
προκειµένη περίπτωση η παραιτηθείσα πλειοψηφία υποστήριξε    νέα κυβέρνηση.  Για τον λόγο αυτό 
και ο χαρακτηρισµός της 64ης κυβέρνησης Ζαΐµη ως κυβέρνησης κατά τύπους συγγνωστής µειοψηφίας 
περιέχει ιδιαιτερότητα,  µη δυνάµενη ταυτόχρονα  να χαρακτηριστεί και ως κατ' ουσία ασύγγνωστη 
µειοψηφία. Σε κάθε όµως περίπτωση ο διορισµός της κυβέρνησης Ζαΐµη δεν αντίκειται στην αρχή της 
δεδηλωµένης ούτε µπορεί να χαρακτηριστεί ως αντισυνταγµατικός. 
 Ο διορισµός του Ζαΐµη,  αρχηγού του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος,  ως 
πρωθυπουργού,  έγινε χωρίς να   προηγηθεί ανάθεση εντολής  στον αρχηγό του δεύτερου σε 
κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος, Θ. ∆ηλιγιάννη. Η ενέργεια αυτή του Γεωργίου επικρίθηκε   έντονα.  
Την "παράκαµψη"  του ∆ηλιγιάννη επιδίωκε πράγµατι ο Γεώργιος385  αλλά και ο Γ. Θεοτόκης, ο οποίος 
άλλωστε για τον λόγο αυτό και προκειµένου  να αναβληθεί η διεξαγωγή εκλογών, παρεχώρησε τελικά 
στις 21 Ιανουαρίου την κοινοβουλευτική του υποστήριξη (αν δεν την είχε υποσχεθεί   προηγουµένως) . 
Είναι αλήθεια, ότι ο Γεώργιος προκειµένου ν' αποφύγει τον σχηµατισµό κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη δεν 
τήρησε την σειρά των κοµµάτων. Είναι όµως επίσης αλήθεια, ότι κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη δεν θα 
επιτύγχανε ψήφο εµπιστοσύνης,  εφόσον ως κριτήριο λαµβάνεται η κοινοβουλευτική δύναµη των 
κοµµάτων,  παρά µόνο στην περίπτωση προσχώρησης  βουλευτών.  Παράλληλα είναι αµφίβολο,   αν 
µπορεί   να γίνεται λόγος για διαµόρφωση,  την εποχή εκείνη,  του κριτηρίου αυτού σε προνοµικό 
κανόνα και κατά µείζονα λόγο δεν ευσταθεί το επιχείρηµα της δήθεν παραβίασης νοµικού κανόνα386. 
 Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση   ως   "... αντισυνταγµατικήν και αντικοινοβουλευτικήν δια 
δανείου πλειονοψηφίας προσπαθούσαν να περισώσει τα κοινοβουλευτικά προσχήµατα387". ∆εν είναι 
πράγµατι - από συνταγµατική άποψη -  κατανοητός ο λόγος για τον οποίο χαρακτηρίστηκε    -  και 
µάλιστα όχι   από την παραιτηθείσα πλειοψηφία -   η κυβέρνηση Ζαΐµη "αντικοινοβουλευτική"  και 
"αντισυνταγµατική".  Άλλωστε  ο Ζαΐµης διατηρούσε ιδιαίτερο κόµµα, που είχε λάβει µέρος στις 
προηγούµενες εκλογές και δεν  δηµιουργήθηκε στο κοινοβούλιο,  κατά τη διάρκεια της βουλευτικής 
περιόδου.  Συνταγµατικά ακατανόητο παραµένει επίσης   το επιχείρηµα, που προβλήθηκε έντονα, ότι 
δήθεν η παραιτηθείσα πλειοψηφία δεν είχε το δικαίωµα να στηρίξει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση 
Ζαΐµη388. 

                                                
382 Ζήτηµα γεννάται,  κατά πόσο πρόκειται για κυβέρνηση κατ'ουσία συγγνωστής ή ασύγγνωστης 
µειοψηφίας.  Γεγονός είναι,  ότι  ο  προηγούµενος  πρωθυπουργός  Θεοτόκης  διατηρούσε  την 
πλειοψηφία.  Εµφανίζεται έτσι η 64η κυβέρνηση,  εξωτερικά, ως κατά τους τύπους συγγνωστή και κατ' 
ουσία  ασύγγνωστη.  Πιθανότερο  πάντως     φαίνεται,  ότι  ο  Ζαϊµης  είχε  ήδη εξασφαλίσει  την 
πλειοψηφία,  η οποία όµως  δεν είχε καταστεί  δεδηλωµένη,   µε  δήλωση  του  Θεοτόκη.     
383 Η κυβέρνηση αυτή εµφανίζει κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µε την προηγούµενη κυβέρνηση, που 
είχε σχηµατίσει ο ίδιος πρωθυπουργός.   
384 ∆ιαφορετικός θα ήταν ο χαρακτηρισµός της κυβέρνησης και θα επρόκειτο   για κυβέρνηση 
δικοµµατικής πλειοψηφίας,  αν ο Θεοτόκης είχε δηλώσει,  ότι θα στήριζε κυβέρνηση Ζαϊµη.  Στην 
περίπτωση  αυτή θα επρόκειτο δηλαδή  για µεταλλαγή της  δεδηλωµένης. Η πληροφορία,  που παρέχει 
ο Μαρκεζίνης,  ότι ο Γεώργιος κάλεσε τον   Ζαϊµη µετά από υπόδειξη του Θεοτόκη,  βλ. όπ. παρ. σ. 377, 
δεν  επηρεάζει την έλλειψη δεδηλωµένης. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο αν η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει 
την πλειοψηφία, αλλά και  αν  η πλειοψηφία  ήταν δεδηλωµένη και δεν φαίνεται να ήταν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση.    
385Κατά τον Κ ο ρ δ ά τ ο, όπ. παρ., τ. 13, σ. 33, ο Γεώργιος "έπρεπε να καλέσει το Θ. ∆ηλιγιάννη που 
ήταν ο αρχηγός της 'µείζονος αντιπολιτεύσεως', αλλά δεν το έκαµε, γιατί υπήρχαν στοιχεία, ότι ο 
Γορτύνιος ηγέτης είχε ανακατωθεί στις ταραχές".-  
386 Θετικό πάντως είναι,  ότι η σειρά της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων αρχίζει να διαφαίνεται 
ως κριτήριο της ανάθεσης εντολής και να  ανάγεται σε συνταγµατικοπολιτικό αίτηµα.-  
387 Βλ. Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ., σ. 578  
388 Ο Στ. ∆ ρ α γ ο ύ µ η ς χαρακτήρισε την κυβέρνηση αντι- κοινοβουλευτική, διότι: ".. η αποχωρήσασα 
πλειοψηφία δεν είχε το δικαίωµα πεσούσα και δια τούτο µη έχουσα δύναµιν, να δώση δύναµιν εκεί, 
όπου δεν δύναται να υπάρξη δύναµις άνευ αυτής." Εφ. Συζ. Περ.  ΙΕ,  Συν.  Γ,  σ.  82.- Ο πληρεξούσιος 
Γ ο υ ν α ρ ά κ η ς ισχυρίστηκε, ότι επειδή η προηγούµενη κυβέρνηση  Θεοτόκη παραιτήθηκε για λόγους 
εκτός της βουλής, πρέπει να θεωρηθεί, ότι και η πλειοψηφία που την στήριζε κοινοβουλευτικά δεν  



    Η 64η κυβέρνηση του Αλ.  Ζαΐµη,  ανήλθε ως κυβέρνηση συγγνωστής κατά τύπους µειοψηφίας και 
µετατράπηκε σε κυβέρνηση πλειοψηφίας, κυβέρνηση ανοχής.    Η κυβέρνηση διατηρήθηκε µε την 
εµπιστοσύνη της βουλής ένα χρόνο "χάρις εις την δάνειον θεοτοκικήν πλειοψηφίαν"389.    Το φθινόπωρο 
του 1902  ο Αλ. Ζαΐµης εισηγήθηκε στον Γεώργιο,  τη διάλυση της βουλής (κυβερνητική διάλυση) και τη 
διεξαγωγή εκλογών, που διενεργήθηκαν στις 17 Νοεµβρίου 1902. Οι εκλογές αυτές έχουν ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα, ότι ανέδειξαν κοινοβουλευτική ισοψηφία των δύο µεγάλων κοµµάτων, 
Θεοτοκικού και ∆ηλιγιαννικού. Ο Ζαΐµης, του οποίου το κόµµα πέτυχε µικρό αριθµό εδρών, παραιτήθηκε 
την εποµένη των εκλογών (κοινοβουλευτική παραίτηση)390.  
 

65. Η "σανιδική" κυβέρνηση σχετικής πλειοψηφίας  του  Θ. ∆ηλιγιάννη 
  Η υποβολή (και η αποδοχή)  της παραίτησης   της κυβέρνησης Ζαΐµη την επόµενη των εκλογών,  
ενόψει µάλιστα   της διαφαινόµενης ισοψηφίας και πριν αποσαφηνιστεί η κατάσταση,     δηµιούργησε  
ιδιαίτερες  δυσκολίες391. Σύντοµα πάντως ο Θ. ∆ηλιγιάννης εξασφάλισε τη σχετική πλειοψηφία  µε την 
υποστήριξη του   Ράλλη392.  Η κοινοβουλευτική του δύναµη ήταν εποµένως µεγαλύτερη του Θεοτόκη,  
είναι όµως πιθανότερο,  ότι  δεν διέθετε τη δεδηλωµένη(393). Ο Γεώργιος στην προσπάθειά του να µην 
αναθέσει  εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Θ. ∆ηλιγιάννη, απέβλεπε σε εξωκοινοβουλευτική λύση, 
"άχροης", υπηρεσιακής ή και στρατιωτικής κυβέρνησης394.   
                                                                                                                                       
µπορεί να έχει πολιτική ύπαρξη. "Εν τοιαύτη περιπτώσει  υπολείπεται, ίνα ο λαός δι' έκλογών υποδείξη 
εκείνους,  οίτινες  εµπρέπουν  ως Κυβέρνησις της χώρας". Εφ. Συζ., όπ. παρ., σ. 37, 38.- 
389 Βλ. Ζ έ γ γε λ η, όπ. παρ., σ. 578.-  
390 Ως προς την κοµµατική σύνθεση των αποτελεσµάτων των εκλογών της 17ης Νοεµβρίου 1902,  
υπάρχει σύγχυση.  Τα αποτελέσµατα δεν αναφέρονται συνολικά ούτε καθορίζονται µε ακρίβεια οι έδρες 
που έλαβε κάθε κόµµα.  Κατά τον   ∆ ι γ κ α β έ,  Οι εκλογές στην Ελλάδα,  σ.  12,  τα αποτελέσµατα 
είχαν ως εξής:  Σύνολο εδρών 234.  Θεοτόκης κλπ 102,  ∆ηλιγιάννης 102,  Ζαϊµης 19,  Ράλλης 11.   -
Κατα    Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ. τ. Ι∆, σ. 177: " Το Ζαϊµικό Κόµµα είχε σίγουρα συντριβεί, αλλά οι 
∆ηλιγιάννης και  Θεοτόκης διαφιλονικούσαν την υπεροχή".   Από τις εκλογές   δεν   εξήλθε 
αδιαφιλονίκητος νικητής.-  Οπως σηµειώνει ο Β ο   υ   ρ   ν  ά ς, Ιστορία  κλπ, 1821-1909, σ.570: "Ο 
Θεοτόκης και ο ∆εληγιάννης φιλονικούσαν, διεκδικώντας από το χάος των µικτών συνδυασµών την 
πλειοψηφία,    ενώ οι οπαδοί τους γιόρταζαν θορυβωδώς τη νίκη για λογαριασµό του κόµµατός τους.-   
Ο  Α σ π ρ έ α ς,  όπ. παρ., τ.  Γ, σ. 30,  χωρίς να αναφέρει τα  συνολικά  αποτελέσµατα των εκλογών, 
σηµειώνει µόνον ότι, η κυβέρνηση (το  κόµµα) του Ζαϊµη "επλήγη βαρύτερον των άλλων   κοµµάτων.   
Τρείς   εκ   των υπουργών απέτυχον ....  ,  προς   επίµετρο   εκινδύνευσε   ο   πρόεδρος αυτής επιτυχών 
δι'  ελαχίστων  ψήφων  ορεινού  τινος  διαµερίσµατος των Καλαβρύτων " "....  τόσον ο Γ. Θεοτόκης όσο 
και ο Θ. ∆ηλιγιάννης διηµφισβήτουν υπέρ   εαυτών   την   πλειοψηφίαν,   οι   δε  φίλοι των εώρταζον 
ποµπωδώς  και µετά  θορύβων και  µουσικών  την εκλογικήν νίκην.- Ο  ∆ α φ ν ή ς, Πολιτικά  Κόµµατα 
σ. 85, αναφέρει,  ότι στις εκλογές του 1902  "..το ζαϊµικόν κόµµα 
συνεκέντρωσεν αριθµόν βουλευτών, ο  οποίος  του  επέτρεψε  να  γίνη  διαιτητής  της καταστάσεως.  
Συνεπεία  τούτου  υπήρξεν  η  µεταξύ  1902-  1905 σηµειωθείσα κυβερνητική αστάθεια".-    Για τις 
εκλογές αυτές  βλ. επίσης Κ α ρ α ν ι κ ό λ α, Νόθες εκλογές κλπ., σ. 401 επ.-    
391 Εφόσον κανένα κόµµα δεν είχε την πλειοψηφία,  ο Ζαϊµης θα µπορούσε να διατηρηθεί στην 
πρωθυπουργία, µέχρι την εκλογή του νέου προέδρου βουλής. Η εσπευσµένη παραίτηση και 
αποχώρησή του,   αποτελεί µάλλον ανταπόδοση της πολεµικής, που είχε υποστεί απο ανακτορικούς 
κύκλους.  Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 177.- Ο Γεώργιος βρέθηκε σε µεγάλο δίληµµα. Ναι µεν δεν  
ήθελε να διορίσει πρωθυπουργό τον ∆ηλιγιάννη, δεν µπορούσε  όµως  να διορίσει και τον Θεοτόκη, 
καθόσο θα έδειχνε την προτίµησή του και θα ξεσήκωνε θύελλα αντιδράσεων µέσα στο πολιτικό  κλίµα, 
που ήταν ήδη ιδιαίτερα οξυµένο.-   
392 Ο ∆ηλιγιάννης είχε από τις εκλογές 102  έδρες και ο ∆. Ράλλης 11, συνολικά  113, ενώ ο Θεοτόκης 
διέθετε µόνον 102.  
393 Για τον σχηµατισµό δηλιγιαννικής απόλυτης πλειοψηφίας σε σύνολο  234 εδρών, υπολείπονταν 
µόνον  4  βουλευτές.Είναι πάντως αµφίβολο, αν ήδη πριν τον διορισµό της  διέθετε η κυβέρνηση  τη 
δεδηλωµένη, αν δηλαδή οι βουλευτές, που τελικά προσχώρησαν στο δηλιγιαννικό κόµµα και απέκτησε 
τελικά την πλειοψηφία,  είχαν ήδη πριν τον διορισµό, εκδηλώσει την πρόθεσή τους. Εύλογα όµως 
µπορεί να υποτεθεί, ότι τον µικρό αυτό αριθµό βουλευτών  είχε ήδη εξασφαλίσει ο ∆ηλιγιάννης. Η όλη 
κατάσταση είναι  πάντως ασαφής. Αλλά και στην περίπτωση ,  που η κυβέρνηση   δεν   διέθετε τη 
δεδηλωµένη,   πρόκειται για κυβέρνηση συγγνωστής   µειοψηφίας   και ειδικότερα για κυβέρνηση 
σχετικής   πλειοψηφίας,  καθόσον κανένα κόµµα δεν διέθετε την απόλυτη  πλειοψηφία.  Σε  κάθε  
δηλαδή περίπτωση ο διορισµός του Θ.   ∆ηλιγιάννη   είναι σύµφωνος  προς τη σχετική αρχή της 
δεδηλωµένης.- Ο Ζ έ γ γ ε λ η ς όπ. παρ. σ. 579, αφού ονοµάζει την κυβέρνηση  ∆ηλιγιάννη "καθαρώς 
κοινοβουλευτικόν υπουργείον"  σηµειώνει,   ότι   "κλήθηκε εις την  αρχήν προτού η βουλή συνέλθει και 
δηλώσει   το σαφές αυτής   φρόνηµα"  και αποδίδει   τον επιγενόµενο σχηµατισµό πλειοψηφίας στο ότι   
"..ως  συνήθως δε συµβαίνει  εις  παροµοίας  περιστάσεις,  ο  κινητός  της  Βουλής πληθυσµός   
εστάθµευσεν   παρά  το  πλευρόν της  νεοτεύκτου κυβερνήσεως".  
394Για τα σχέδια αυτά του Γεωργίου βλ.  Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η,  ΙΕΕ τ.  Ι∆,  σ.  177.-  Ο Γεώργιος 
προσανατολιζόταν στον σχηµατισµό υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ι. 
Σηµαντήρα, ο οποίος όµως αρνήθηκε. Σχεδίαζε επίσης τον σχηµατισµό στρατιωτικής κυβέρνησης µε 
πρωθυπουργό τον υπασπιστή του Ι. Παπαδιαµαντόπουλο.-   



   Ο  ∆ηλιγιάννης βλέποντας την κατάσταση και υποστηριζόµενος από τον ∆.  Ράλλη (  όπως επίσης  και 
από τον πρόεδρο των είκοσι  συντεχνιών  της πρωτεύουσας Αλ.  Σκουζέ)  προέβη  σε  λαϊκές 
κινητοποιήσεις,  στις οποίες σηµειώθηκαν επεισόδια,  τα γνωστά "σανιδικά"395. Τελικά ο Γεώργιος  
αναγκάστηκε να διορίσει, στις 24 Νοεµβρίου 1902, την 65η κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη396.   
  Στις 10 ∆εκεµβρίου 1902 συγκαλείται η βουλή και εκφωνείται ο λόγος του θρόνου, µε τον οποίο 
επαναδιακηρύσσεται, "διερυµένη" η αρχή της δεδηλωµένης: 
     "....  Και τα µεν της Πολιτείας,  προσηκόντως υπό του πολιτεύµατος κανονισθέντα,  απροσκόπτως 
θέλουσι λειτουργεί  καλουµένων εις την  Κυβέρνησιν της χώρας  εκείνων,  υπέρ ών ενεδείχθη η 
εµπιστοσύνη είτε  των εκλογέων  είτε της εθνικής αντιπροσωπείας, ειλικρινώς δε συναρµολογηµένων 
των προνοµιών του Στέµµατος µετά των δικαιωµάτων της Βουλής...."397.  
    Και ενώ,  ότι αφορούσε την εµπιστοσύνη της βουλής, θεωρήθηκε επανάληψη της ήδη καθιερωµένης 
και µη αµφισβητούµενης αρχής  της δεδηλωµένης, η φράση "είτε των εκλογέων" έγινε αντικείµενο 
οξύτατης κριτικής κατά τη σύνταξη της απάντησης της βουλής στον λόγο του θρόνου,  η οποία τελικά 
διαµορφώθηκε κατά πλειοψηφία. Υποστηρίχθηκε η άποψη, ότι η φράση αυτή συνιστούσε αποδοχή της 
οχλοκρατίας και νόθευση του πολιτεύµατος398. Στην απάντηση στο λόγο του θρόνου αναφέρονται 
µεταξύ άλλων τα εξής:       "....Πεποίθασι δ'  ότι η απρόσκοπτος λειτουργία των υπό του πολιτεύµατος 
κανονισθέντων και η ειλικρινής  συναρµολογία  των προνοµιών του Στέµµατος µετά  των δικαιωµάτων 
της εθνικής αντιπροσωπείας  θέλουσι περιβάλει την  Κυβέρνησιν  της  χώρας δια του προσήκοντος 
κύρους και της προς σκοπιµωτέραν διεξαγωγήν των κυβερνητικών έργων απαιτουµένης δυνάµεως.-"   "  
Η άνοδος επί την αρχήν του εκ των εκλογών προελθόντος µετά σχετικής πλειοψηφίας κόµµατος µάλιστα 
προ της συγκλήσεως της Βουλής, όπως εκφράσει αύτη την προς την Κυβέρνησιν γνώµην αυτής,  δεν 
αποτελεί ή έµπρακτον εφαρµογήν και µάλιστα αυστηράν του κοινοβουλευτικού συστήµατος,  επακριβή 
δε επίσης τήρησιν της περί δεδηλωµένης αρχής,  καθιερουµένου εν τη λειτουργία του πολιτεύµατος του 
δόγµατος, καθ' ό ο τόπος δέον να κυβερνάται δια του τόπου"399.  
    Η εκλογή για το προεδρείο -  δηλαδή η διαδικασία εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας προς  την κυβέρνηση-  
γίνεται δύο περίπου µήνες µετά  τον διορισµό  της κυβέρνησης,  αφού εντωµεταξύ   µεσολάβησε η 
εξέλεγξη των  εκλογών,  αλλά και διαπραγµατεύσεις για τον προσεταιρισµό ανεξαρτήτων400. Η 
ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου έγινε τελικά στις 5 Φεβρουαρίου 1903 και εκλέχτηκε ο 
κυβερνητικός υποψήφιος ∆. Ράλλης. Η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης401. 

                                                
395 Βλ. αναλ. για τα επεισόδια αυτά, Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 177.- Β ο υ ρ ν ά, Ιστορία κλπ. 
1821-1909, σ. 570.-  
396 Ο φερόµενος ως υποψήφιος τότε πρωθυπουργός   στρατιωτικής κυβέρνησης Ι.  
Παπαδιαµαντόπουλος συµβούλευσε τον Γεώργιο να  αναθέσει τον σχηµατισµό κυβέρνησης  στον Θ.  
∆ηλιγιάννη διότι "...  αφενός υπέρ αυτού απέκλινεν η πλειοψηφία,  αφετέρου  δε ήθελε καταπέσει ο 
ερεθισµός του µεγάλου εκείνου κόµµατος,  όπερ ήρξατο να πιστεύση,  ότι το Στέµµα εκ προσωπικού 
µίσους κατεφέρετο κατά του αρχηγού του."  Βλ.  Α σ π ρ έ α,  όπ.  παρ., τ. Γ, σ. 31.- Ο Κ ο ρ δ ά τ ο ς, 
όπ. παρ., τ. 13, σ. 34-35, σηµειώνει, ότι ο Γεώργιος παραιτήθηκε από την λύση της στρατιωτικής 
κυβέρνησης "..γιατί είχε θετικές πληροφορίες, ότι ο ∆ηλιγιάννης ετοίµαζε κίνηµα, γιατί είχε µαζί του και 
πολλούς αξιωµατικούς."-   
397 Εφ. Συζ. Περ. ΙΣΤ, Συν Α, σ. 3 επ.-  
398 Βλ.  Εφ. συζ. Περ. ΙΣΤ, Συν. Α, σ. 319 επ., 370 επ., 483 επ.- Η βουλή µε ψήφους 111 υπέρ και 13 
κατά, αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την απάντηση στον λόγο του θρόνου.- Βλ. επίσης Ζ έ γ γ ε λ η, σ. 
600 επ., αποσπάσµατα από τις αγορεύσεις του Γ. Θεοτόκη και των πληρεξουσίων Χατζόπουλου, 
Γιαννουσίου, Μπουφίδη. Με την ευκαιρία του θέµατος αυτού ακούσθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για το 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα.-  
399 Βλ.  Εφ.  Συζ. όπ. παρ.-  Επιχειρείται έτσι διεύρυνση της αρχής της δεδηλωµένης κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να θεωρείται  εκτός της βούλησης της πλειοψηφία των αντιπροσώπων και η εκφρασµένη ήδη µε 
το εκλογικό αποτέλεσµα βούληση του εκλογικού σώµατος. Η ορθή αυτή άποψη για τα σύγχρονα 
συνταγµατικοπολιτικά δεδοµένα είναι πολύ αµφίβολο, ότι ανταποκρινόταν στη συνταγµατικοπολιτική 
εξέλιξη της εποχής εκείνης, και σε κάθε περίπτωση συνδεθείσα µε τα δυσάρεστα γεγονότα που 
προηγήθηκαν, περισσότερο θεωρήθηκε  ως πολιτική δικαιολόγηση της ανόδου της κυβέρνησης  
∆ηλιγιάννη  παρά  ως ερµηνεία των συνταγµατικών διατάξεων.-   
400 Στον ∆ηλιγιάννη, ο οποίος ήδη διέθετε σχετική πλειοψηφία µε τους ψήφους του ραλλικού κόµµατος 
προσχώρησαν ανεξάρτητοι βουλευτές και έτσι εξασφαλίστηκε τελικά η απαραίτητη πλειοψηφία.  Πρβλ. Ζ 
έ γ γ ε λ η,   όπ.  παρ.,  σ. 579.-  Οπως αναφέρει η Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η   όπ.  παρ.,  σ. 178: "Η συναλλαγή 
είχε φτάσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε ο Ράλλης αποκάλεσε γυρολόγους και τυχοδιώκτες όλους εκείνους 
τους καιροσκόπους βουλευτές που, µόνο αφού πέτυχαν τις παραχωρήσεις που ζητούσαν έδωσαν στον  
∆ηλιγιάννη την ψήφο τους.- Βλ. επίσης Κ ο ρ δ ά τ ο, όπ. παρ, τ, 13 σ. 35.-  
401578.   Ο ∆. Ράλλης έλαβε 128 ψήφους σε συνολο 234 εδρών. Από τους άλλους υποψήφιους έλαβαν, 
ο θεοτοκικός Μπουφίδης 62 και ο υποψήφιος του Ζαίµη, Μπούτος, 29. Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, όπ. παρ. σ. 
178.-  Π ρ ο β α τ ά, σ. 369.- Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, όπ. παρ.  τ. Β,  σ.378.-  Τα αποτελέσµατα αυτά 
συγκρινόµενα µε την αρχική δύναµη των κοµµάτων δείχνουν πράγµατι το µέγεθος της κινητικότητας και 
των συναλλαγών εκείνης της περιόδου. Η δύναµη του Θεοτόκη από 102 αµέσως µετά τις εκλογές 
κατέρχεται σε 62. Αντίθετα αύξηση εµφανίζει η παράταξη Ζαϊµη, η οποία από 19 βουλευτές που εξέλεξε, 
συγκεντρώνει 29 κατά την εκλογή προέδρου βουλής.-  



   Επτά µήνες αργότερα τέθηκε από οµάδα βουλευτών ζήτηµα εµπιστοσύνης µε πρόφαση τη διαφωνία 
τους µε την εξωτερική πολιτική και την µη  τήρηση  των προεκλογικών  υποσχέσεων.  Η κυβέρνηση 
καταψηφίστηκε στις 12  Ιουνίου 1903402.  Την εποµένη της ψήφου δυσπιστίας , η κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη 
παραιτήθηκε (κοινοβουλευτική παραίτηση).   
 

66. Η "σταφιδική" κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη 
   Μετά την παραίτηση του Θ.  ∆ηλιγιάννη,   κυβέρνηση σχηµατίζει στις 14 Ιουνίου 1903 ο  Γ. Θεοτόκης. 
Είναι αµφίβολο, εύλογα όµως µπορεί να υποτεθεί, ότι  η  κυβέρνηση αυτή ανήλθε διαθέτοντας τη  
δεδηλωµένη πλειοψηφία, ότι  δηλαδή η καταψήφιση του Θ. ∆ηλιγιάννη  ισοδυναµούσε µε δεδηλωµένη  
υπέρ του Γ.  Θεοτόκη403.  Στην περίπτωση πάντως,    που η πλειοψηφία δεν ήταν δεδηλωµένη,  ο 
διορισµός  της 66ης     κυβέρνησης δεν συνιστά    παραβίαση της αρχής της  δεδηλωµένης,  αλλά θα 
πρόκειται για κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας, καθόσο µε την απώλεια της πλειοψηφίας του Θ. 
∆ηλιγιάννη δεν υπήρχε κόµµα, που να διαθέτει την απαιτούµενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. 
   Στις 18 Ιουνίου εκλέχτηκε κυβερνητικός πρόεδρος βουλής404 και η κυβέρνηση έλαβε ψήφο 
εµπιστοσύνης.-  Η κυβέρνηση διατηρήθηκε 15 ηµέρες και  παραιτήθηκε κάτω από την πίεση  διαφόρων 
γεγονότων, µάλλον όµως και  διότι δεν διέθετε πλέον την πλειοψηφία στη βουλή (κοινοβουλευτική 
παραίτηση)405.   
 
 

67. Η δεύτερη κυβέρνηση οικουµενικής ανοχής του  ∆. Ράλλη 
 Την επόµενη κυβέρνηση σχηµάτισε το τελευταίο σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα406, του ∆. Ράλλη, 
στις 28 Ιουνίου 1903. Στην κυβέρνηση συµµετείχαν πρώην στελέχη του δηλιγιαννικού κόµµατος, το 
οποίο ο ∆. Ράλλης προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασπάσει407. Την ίδια µέρα του διορισµού της η 
κυβέρνηση εµφανίστηκε στη βουλή και ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης,  την οποία και έλαβε από όλες τις 

                                                
402 Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για βουλευτέςς των οποίων δεν είχαν ικανοποιηθει προσωπικά 
αιτήµατα.  Βλ.  Α σ π ρ έ α,  τ.  Γ,  σ.  33.-   Κατά την    ψηφοφορία, που έγινε στις 12 Ιουνίου 1903, 
ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης 95 και κατά 114.-    Αρχικά κατατέθηκε πρόταση εµπιστοσύνης του 
πληρεξουσίου ∆αούτη,  η οποία απορρίφθηκε και υπερψηφίστηκε πρόταση δυσπιστίας του 
πληρεξουσίου Μπουφίδη.  Βλ. Εφ. Συζ. Περ. ΙΣΤ, Εκτ. Συν., σ. 160.- Κατά τη συζήτηση της πρότασης ο 
πρωθυπουργός Θ. ∆ηλιγιάννης  έθεσε το ζήτηµα του ελάχιστου αριθµού  βουλευτών,  που δικαιούντο 
να καταθέτουν πρόταση δυσπιστίας.-   
403  Ο Θεοτόκης ήλπιζε,  ότι θα εξασφάλιζε   την πλειοψηφία συγκεντρώνοντας τις ψήφους των ζαϊµικών 
και των αποστατών από το δηλιγιαννικό κόµµα.  Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, ΙΕΕ, τ, Ι∆, σ. 178.-  Σφάλµα 
θεωρεί τον σχηµατισµό της κυβέρνησης αυτής ο Α σ π ρ έ α ς,  όπ. παρ., τ. Γ, σ. 34.-  Αντίθετα ο Κ υ ρ ι 
α κ ό π  ο υ λ ο ς αναφέρει, ότι η κυβέρνηση διέθετε την πλειοψηφία.   Βλ. Κοινοβουλευτισµός, σ. 216.- 
Υπέρ του ότι ο Θεοτόκης διέθετε τη δεδηλωµένη πλειοψηφία συνηγορούν, αν και δεν  ξεκαθαρίζουν το 
ζήτηµα, οι κατά την καταψήφιση της  κυβέρνησης  ∆ηλιγιάννη  αγορεύσεις των βουλευτών που 
αποχώρησαν από το   "Εθνικόν Κόµµα". Υπέρ της θέσης αυτής µαρτυρεί  επίσης  και  η  παραίτηση  του 
δηλιγιαννικού προέδρου βουλής ∆. Ράλλη, και η κατ' αυτή παραδοχή, ότι η νέα κυβέρνηση προέρχεται  
από την πλειοψηφία,  ήδη πριν από την εκλογή νέου προέδρου,  όπως επίσης και το  γεγονός, ότι µετά 
από λίγο η κυβέρνηση Θεοτόκη έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης.-  
404 Αµέσως µετά την παραίτηση της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη, ο πρόεδρος της βουλής ∆. Ράλλης 
υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας: " Από µακράς και σταθεράς Κύριοι, παραδόσεως, η εκλογή του 
προέδρου της Βουλής παρ' ηµίν εθεωρήθη ως ενέχουσα έννοιαν πολιτικήν, την ούτω δε διαπλασθείσαν 
φυσιογνωµίαν του ο Πρόεδρος διατηρεί και κατά την εκτέλεσιν του καθήκοντός του..  εκ της τροπής 
ταύτης κατελύθη και η πολιτική υπόστασις και µετ' αυτής το κύρος του Προέδρου υµών... Εντεύθεν είµαι 
αναγκασµένος να υποβάλω προς την Βουλήν την παραίτησίν µου,  αφού αντιφρονώ και προς την νέαν 
πλειοψηφίαν και προς την εξ αυτής πηγάζουσαν Κυβέρνησιν.." Εφ.Συζ., Περ. ΙΣΤ, Α Εκτ. Συν., σ. 167.-  
Στη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου εκλέχτηκε µε 129 ψήφους ο κυβερνητικός υποψήφιος Ν. Λεωνίδας. Ο 
∆. Ράλλης, που επανήλθε ως υποψήφιος της αντιπολίτευσης  έλαβε 83 ψήφους. Βλ. όπ. παρ., σ. 168.- 
405 Καίτοι η κυβέρνηση δεν καταψηφίστηκε,  είναι αµφίβολο,  αν παραιτήθηκε, για να αποφύγει την 
καταψήφιση (κοινοβουλευτική παραίτηση) - είτε διότι  δεν διέθετε την εµπιστοσύνη της βουλής    ή σε 
κάθε περίπτωση δεν µπορούσε να βασιστεί στη συγκεκριµένη σύνθεσή της -  ή αν η παραίτηση 
οφειλόταν σε  άλλους  λόγους. Την πρώτη  άποψη ενισχύει πάντως το  γεγονός,  ότι  ο  Θεοτόκης 
επανεµφανιζόµενος την ίδια βουλευτική περίοδο,  σχηµατίζοντας την 68η κυβέρνηση στηρίχτηκε στην 
υποστήριξη του Ζαϊµη.-Ο   Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο ς  αναφέρει,  ότι  η  κυβέρνηση  παραιτήθηκε για 
άσχετους και  πάντως  όχι  κοινοβουλευτικούς  λόγους  -  βλ.  Κοινοβουλευτισµός,  σ.  216  -   και 
σηµειώνει,  ότι  για δεύτερη  φορά κυβέρνηση προεδρευόµενη από τον Γ.  Θεοτόκη εγκαταλείπει την  
αρχή  υποκύπτουσα στην  καταδίκη της κοινής γνώµης..  -Στην πτώση της κυβέρνησης συντέλεσαν οι 
ταραχές από τη σταφιδική  κρίση, που σηµειώθηκαν στην Ηλεία.  Βλ.  Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η,  ΙΕΕ,  τ. Ι∆, σ. 
178.-   
406 Στις τελευταίες εκλογές είχε πάρει 11 µόνο έδρες.  
407 Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 178.-  



πτέρυγες408.  Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί,  ότι η κυβέρνηση Ράλλη διέθετε τη δεδηλωµένη.  Είναι 
όµως βέβαιο,  ότι εκ των προτέρων διέθετε την οικουµενική ανοχή ως κυβερνητική λύση ανάγκης. 
  Ο Ράλλης ανέβαλε όσο ήταν δυνατό   τη σύγκληση της βουλής εκµεταλλευόµενος τις θερινές διακοπές.  
Παράλληλα προσπάθησε να επιτύχει τη διάλυση της βουλής.  Ο Γεώργιος αρνήθηκε και τελικά   ο 
Ράλλης,  µη διαθέτοντας την πλειοψηφία  παραιτήθηκε στις 6 ∆εκεµβρίου 1903, προκειµένου να 
αποφύγει την καταψήφιση 409.   
 

68. Η "οικονοµική" κυβέρνηση ανοχής  Γ. Θεοτόκη 
  Με τις ανακατατάξεις,  που εντωµεταξύ πραγµατοποιήθηκαν στον κοινοβουλευτικό χώρο,  ναι µεν 
κανένα κόµµα δεν διέθετε    αυτοδύναµη πλειοψηφία,  πλην όµως την πλειοψηφία εξασφάλιζαν 
συνολικά το θεοτοκικό και το ζαϊµικό κόµµα.  Στις  6 ∆εκεµβρίου 1903 σχηµατίζει  τη  δεύτερη,  στην ίδια 
βουλευτική περίοδο,  κυβέρνηση ο Γ.  Θεοτόκης.,  υποστηριζόµενος από τον Αλ.  Ζαΐµη,  "ρυθµιστή"  
αυτής της περιόδου410.  Λίγες µέρες µετά τον διορισµό της κυβέρνησης,  στις 15  ∆εκεµβρίου, εκλέγεται 
πρόεδρος βουλής ο κυβερνητικός Ν. Χατζίσκος411. Η κυβέρνηση διατηρήθηκε µε την εµπιστοσύνη της 
βουλής ένα χρόνο.  
   Στη συνεδρίαση της  10ης ∆εκεµβρίου 1904 η κυβέρνηση Θεοτόκη καταψηφίστηκε για την οικονοµική 
της πολιτική412. Ο Ζαΐµης. που είχε παραχωρήσει ψήφο ανοχής, απέσυρε την υποστήριξή του413. 
Αµέσως µετά την καταψήφιση η κυβέρνηση παραιτήθηκε414.  
 

69. Η τελευταία κυβέρνηση  Θ. ∆ηλιγιάννη 
 Στις 17  ∆εκεµβρίου 1904  ο γηραιός πολιτικός Θ.  ∆ηλιγιάννης (επονοµαζόµενος γέρος του Μωριά) 
σχηµατίζει την τελευταία κυβέρνηση της εκλογικής αυτής περιόδου, αλλά και της πολιτικής του 
σταδιοδροµίας. Επρόκειτο για κυβέρνηση συγγνωστής µειοψηφίας, καθόσον µετά τον τερµατισµό της 
συνεργασίας Θεοτόκη-Ζαΐµη δεν υπήρχε κόµµα ή παράταξη,  που   διέθετε την απαιτούµενη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία415.  Επρόκειτο πάντως για κυβέρνηση προεκλογικού χαρακτήρα.  Ήταν  η 
πρώτη και τελευταία φορά, που ο Γεώργιος παρεχώρησε στον Θ. ∆ηλιγιάννη τη διάλυση της βουλής 
(κυβερνητική διάλυση).  
   Η βουλή διαλύθηκε στις 22  ∆εκεµβρίου και οι εκλογές προκηρύχτηκαν για τις 20  Φεβρουαρίου 1905.  
Στις εκλογές αυτές ο ∆ηλιγιάννης έλαβε  απόλυτη πλειοψηφία και παρέµεινε πρωθυπουργός416. Και 
στην περίπτωση αυτή η συγγνωστή µειοψηφία µετατρέπεται µέσα από την εκλογική διαδικασία σε 
εκλογική πλειοψηφία.  Στις 7 Απριλίου 1905, η βουλή εξέλεξε πρόεδρο τον δηλιγιαννικό Αλ. Ρώµα, 
παρέχοντας  έτσι την εµπιστοσύνη της417.  
  Στις 31  Μαΐου 1905  δολοφονείται ο πρωθυπουργός Θ.  ∆ηλιγιάννης.  Με την απώλεια του 
πρωθυπουργού,  η κυβέρνηση της πλειοψηφίας έθεσε αµέσως η ίδια "ζήτηµα  κοινοβουλευτικότητας",  
διότι "  κατά τα έθιµα τα απανταχού και κατά  τα ιδικά  µας η βουλή  ενδείκνυσι κυρίως και πρωτίστως 
αυτόν τον πρωθυπουργόν"418.    
                                                
408  Ο Πρωθυπουργός ∆. Ράλλης  έθεσε την εξής πρόταση: "Η Βουλή εκφράζουσα την εµπιστοσύνη 
αυτής προς την κυβέρνησιν µεταβαίνει εις τα έργα της. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή "δι' αναστάσεως 
πάντων των βουλευτών εκατέρας των πτερύγων". Εφ. Συζ., Περ. ΙΣΤ, Α Εκτ. Συν., σ. 288 επ. 291.-  
409 Βλ. Π ρ ο β α τ ά, σ. 370.- Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ.  σ. 217.-  
410 Η 68η κυβέρνηση αποτελεί την ανάστροφη όψη της 64ης.-  
411 Βλ. Εφ. Συζ., Περ. ΙΣΤ, Συν. Β, σ. 4.- Π ρ ο β α τ ά, σ. 174.-  
412 Υπέρ της κυβέρνησης ψήφισαν 102 και κατά 114.Βλ. Εφ.Συζ., Περ. ΙΣΤ, Β Εκτ. Συν., σ. 57 επ.-  - Την 
πρόταση δυσπιστίας κατέθεσε ο Θ. ∆ηλιγιάννης, γνωρίζοντας προφανώς την άρση της υποστήριξης του 
Ζαϊµη, προς την κυβέρνηση Θεοτόκη.   
413 Βλ. Χ ο υ ρ µ ο ύ ζ η σ. 179.-Π ρ ο β α τ ά, σ. 372.- Κ ο ρ δ ά τ ο ,  τ. 13 σ. 36.-  Μ α ρ κ ε ζ ί ν η σ. 
381.-  
414 Αµέσως µετά την αναγγελία του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας µε την οποία καταψηφίστηκε η 68η 
κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τη βουλή: " να διακόψη τας συνεδριάσεις αυτής µέχρις ού 
κανονισθώσι τα της υπουργικής κρίσεως της προκαλουµένης υπό της ψηφοφορίας. Εφ. Συζ. όπ. παρ. 
σ. 71.-  
415. Παρά την καταψήφιση της 68ης κυβέρνησης Θεοτόκη µε 114 ψήφους, ο ∆ηλιγιάννης δεν διέθετε την 
απόλυτη πλειοψηφία στο σύνολο των 234 βουλευτών.-  
416 Στις εκλογές της 20ης Φεβρουαρίου 1905 και σε σύνολο 235 εδρών έλαβαν: ∆ηλιγιάνης 142, 
Θεοτόκης 60 περίπου, Ζαϊµης 13. Εκλέχτηκαν και 20 περίπου ανεξάρτητοι, µεταξύ των οποίων ο Στ, 
∆ραγούµης και ο ∆. Ράλλης.-Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, ΙΕΕ, τ. Ι∆,  σ. 180.-  Κατά τον ∆ ι γ κ α β έ,  Οι εκλογές 
στην Ελλάδα σ. 13, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: ∆ηλιγιάνης 142, Θεοτόκης 78, Ζαϊµης 13.  Ράλλης 
1, Καραπάνος 1. -  Στις εκλογές αυτές τα δύο µεγάλα κόµµατα συµµάχησαν σιωπηρά για την 
εκµηδένιση του κόµµατος του Ζαϊµη.Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ.  σ. 180.- Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Γ, 
σ. 36.- 
417 Με 141 ψήφους σε σύνολο 212 ψηφισάντων. Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 182.-  
418 Την επόµενη της δολοφονίας ο υπουργός οικονοµικών και προσωρινά εσωτερικών Ν.  Γουναράκης,  
στη συνεδρίαση της βουλής της 1ης Ιουνίου για την απότιση φόρου τιµής στον   δολοφονηθέντα 
πρωθυπουργό έλεγε:  "  Η νυν κυβέρνησις συναισθάνεται ότι δια της απωλείας του Πρωθυπουργού του 
Κράτους απώλεσεν το στοιχείον της κοινοβουλευτικότητος.-  Η Α.Μ.   ο Βασιλεύς όµως,  ενετείλατο ηµίν 
να παραµείνωµεν εις   τας  θέσεις  ηµών,  µέχρις ού γείνη η κηδεία  του µεγάλου ανδρός,  ότε θα 



 
70. Η κυβέρνηση σχετικής πλειοψηφίας  Ράλλη - Μαυροµιχάλη 

  Μετά  τη δολοφονία του Θ. ∆ηλιγιάννη το κόµµα του βρέθηκε  ακέφαλο στην εξουσία419. Οι υπουργοί  
υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, διότι η κυβέρνηση είχε χάσει "το στοιχείον της κοινοβουλευτικότητος".  
Οι χειρισµοί, στους   οποίους προέβη ο Γεώργιος, δεν ήταν οι καλλίτεροι.  Παράλληλα όµως το ίδιο το   
κόµµα δεν βοήθησε στη διαµόρφωση της κατάστασης,  αφήνοντας την πρωτοβουλία στο στέµµα.  Η 
βουλή διέκοψε τις εργασίες της µέχρι το σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης.  Οι περισσότεροι από τους 
βουλευτές του δηλιγιαννικού κόµµατος αντί να παραµείνουν για την ανάδειξη νέου αρχηγού,  έφυγαν για 
τις επαρχίες τους. Ως διάδοχος του ∆ηλιγιάννη φερόταν ο Κυρ. Μαυροµιχάλης420. Όµως ο Γεώργιος  
έδωσε διερευνητική εντολή στον πρόεδρο της βουλής και µέλος του κόµµατος Αλ. Ρώµα.  Η ενέργεια 
αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη διάσπαση του "Εθνικού Κόµµατος"421. Ο Ρώµας κατέθεσε τη διερευνητική 
εντολή και αρνήθηκε να στηρίξει τον Μαυροµιχάλη, ο οποίος τελικά συνεργάστηκε µε τον ∆. Ράλλη.   
  Σχηµατίστηκε έτσι η 70η   κυβέρνηση συνασπισµού -  που ορκίστηκε στις 9  Ιουνίου 1905-  µε 
πρωθυπουργό τον αρχηγό του κατά πολύ µικρότερου κόµµατος του συνασπισµού,  ∆.  Ράλλη422. Η νέα 
κυβέρνηση κατά τον διορισµό της  δεν διέθετε τη δεδηλωµένη. Επρόκειτο όµως  για κυβέρνηση σχετικής  
πλειοψηφίας,  καθόσον η συµµαχία  Ράλλη -  Μαυροµιχάλη  αποτελούσε  την πρώτη κοινοβουλευτική 
δύναµη.  Με τις προσχωρήσεις  όµως  που επακολούθησαν,  µετά από ενέργειες και  των 
ανακτόρων423,   έλαβε  τελικά ψήφο εµπιστοσύνης και µετατράπηκε σε κυβέρνηση πλειοψηφίας424. 
  Η κυβέρνηση συνασπισµού του ∆. Ράλλη, βασισµένη σε ευκαιριακή συµµαχία, δεν επρόκειτο να 
διατηρηθεί πολύ425. Πράγµατι παρέµεινε για 6 µόνο µήνες. Στις 28 Νοεµβρίου 1905 εκλέχτηκε πρόεδρος 
βουλής ο θεοτοκικός υποψήφιος Ν. Μπουφίδης426. Μετά την καταψήφιση η κυβέρνηση υπέβαλε  
παραίτηση   στις 30 Νοεµβρίου  1905  (κοινοβουλευτική παραίτηση), που έγινε δεκτή στις 8 ∆εκεµβρίου.     
                                                                                                                                       
διακανονισθώσι,  τα ζητήµατα ούτως,  ώστε να προέλθη   ενώπιον  υµών  κοινοβουλευτική  κατ'  εξοχήν 
Κυβέρνησις,  διότι κατά  τα  έθιµα τα απανταχού  και κατά τα ιδικά µας η Βουλή ενδείκνυσι κυρίως και  
πρωτίστως  αυτόν τον Πρωθυπουργόν".- Εφ. Συζ., Περ. ΙΖ, Συν Α, σ. 621.- Βλ. επίσης Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, 
όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 183.-    
419 Η περίπτωση  ρυθµίστηκε ειδικά µε την αναθεώρηση του 1986. Κατά το άρθρο 38 παρ.2, "αν ο 
πρωθυπουργός παραιτηθεί ή εκλείψει, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζει πρωθυπουργό αυτόν που 
προτείνει η κοινοβουλευτική οµάδα του κόµµατος στο οποίο ανήκει. Η πρόταση για πρωθυπουργό 
γίνεται το αργότερο µέσα σε τρείς ηµέρες. Εωσότου διοριστεί ο νέος πρωθυπουργός,τα καθήκοντα 
Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος ή Υπουργός".  
420 Και χωρίς πιθανότητες ο Καραπάνος, ο οποίος εντωµεταξύ είχε εκλεγεί  ανεξάρτητος και  επανίδρυσε 
το µικρό  "Προοδευτικό Κόµµα". Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 183.-  
421 Από τους 104 βουλευτές που απέµειναν, οι 83 ακολούθησαν τον Κυρ. Μαυροµιχάλη και οι 19 τον Αλ. 
Ρώµα. Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 183.-   
422 Ο Κυρ. Μαυροµιχάλης συµµετείχε ως υπουργός στρατιωτικών και προσωρινά εσωτερικών. Βλ. Π ρ ο 
β α τ ά, όπ. παρ., σ. 376.- Ο Ράλλης  ο οποίος   είχε εκλεγεί ανεξάρτητος στις προηγούµενες εκλογές, 
όταν ανέλαβε πρωθυπουργός,  διέθετε µόνο τρείς ψήφους στη βουλή,  τη δική του, όπως επίσης και την 
ψήφο  δύο  ακόµη  βουλευτών,  που  είχαν  προσχωρήσει  στο κόµµα του. -Βλ. Α σ π ρ έ α,  όπ. παρ, τ. 
Γ, σ. 82.- Μεταξύ Ράλλη και Μαυροµιχάλη συµφωνήθηκε να επιδιώξει ο πρώτος τον   προσεταιρισµό  
ανεξάρτητων,  ώστε να  εξασφαλιστεί πλειοψηφία,  εφαρµόζοντας  όµως  το  πρόγραµµα  των 
δηλιγιαννικών.  
423 Στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 1905,  λίγες δηλαδή ηµέρες µετά  τον διορισµό της 
70ηςκυβέρνησης Ράλλη έλεγε ο Θεοτόκης:  στη βουλή: "Παραδέχοµαι κύριοι, ως απόλυτον το δικαίωµα 
του  Βασιλέως ίνα διορίζη και παύη τους Υπουργούς. Ο Βασιλεύς έχει  το δικαίωµα να διορίζη 
οιονδήποτε πρωθυπουργόν,  διότι το   δικαίωµα  τούτο αναγνωρίζει εις Αυτόν το Σύνταγµα. Αλλ'  η  
εξάσκησις  του δικαιώµατος τούτου υποβάλλεται εις κανόνας,   τους  οποίους δεν δύναται να παραβή 
τις, χωρίς να παραβή   την   έννοιαν  του Συντάγµατος,  κανών δε απαράβατος είναι ότι ο   παρά   του 
Βασιλέως διοριζόµενος πρωθυπουργός πρέπει να έχη υπέρ    αυτού   την   εν τη Βουλή πλειονοψηφίαν, 
άνευ της οποίας δεν δύναται συνταγµατικώς να υπάρχη. ∆ικαίωµα απόλυτον του   Βασιλέως   είναι   να 
διορίση πρωθυπουργόν,  αλλά δια του διορισµού εξαντλεί το   δικαίωµα,  όπερ το Σύνταγµα αναγνωρίζει   
Αυτώ.   Ουδόλως  έχει  το  Στέµµα  το δικαίωµα ίνα ενεργήση  όπως  συντελέση  εις  τον   σχηµατισµόν 
πλειονοψηφίας περιβαλλούσης και υποστηριζούσης   τον παρ'  αυτού διορισθέντα Πρωθυπουργόν".-   
Εφ.  Συζ.  Περ. ΙΖ,, Συν. Α, σ. 634 επ.- Βλ. Ζ έ γ γ ε λ η , Κοινοβουλευτικόν ∆ίκαιον σ. 483.- ∆ α φ ν ή, 
Πολιτικά Κόµµατα, σ. 87.-  
424 Οταν συνήλθε η βουλή στις 23  Ιουνίου,  δώδεκα δηλαδή ηµέρες µετά τον διορισµό της κυβέρνησης,   
στον  Ράλλη είχαν προσχωρήσει  βουλευτές  και  ο  συνολικός  αριθµός  της κοινοβουλευτικής  του  
δύναµης  ήταν  πλέον  33.-  Τελικά  η κυβέρνηση  Ράλλη (33)   Μαυροµιχάλη   (83)  έλαβε  ψήφο 
εµπιστοσύνης µε πλειοψηφία 113  σε συνολο 195 παρόντων. Κατά ψήφισαν 77, αρνήθηκαν ψήφο 5  
υπουργοί, και  40 βουλευτές απουσίαζαν από τη συνεδρίαση.- Εφ. Συζ.. Περ. ΙΖ, Συν. Α, σ. 641.- Βλ. 
επίσης,  Α σ π ρ έ α , όπ. παρ., τ. Γ, σ. 42.-    Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 183. -  
425 Πρβλ. Β ο υ ρ ν ά, Ιστορία 1821-1909, σ. 583.- Κ ο ρ δ ά τ ο όπ. παρ., τ. 13, σ. 37.- -Βλ. περισσότερα 
Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ. σ. 185. -     
426 Στην πρώτη ψηφοφορία σε σύνολο 234  βουλευτών ψήφισαν 224.  Ο κυβερνητικός ραλλικός 
υποψήφιος Αλ.  Ρώµας έλαβε 103 και ο θεοτοκικός Ν. Μπουφίδης 96. Ο ζαϊµικός Καϊρης 15 και 
βρέθηκαν 10 λευκά ψηφοδέλτια. Μετά από επανάληψη της ψηφοφορίας εκλέχτηκε ο θεοτοκικός 



 
71.  Η τελευταία κυβέρνηση  Γ. Θεοτόκη 

  Τον Ράλλη διαδέχεται στην πρωθυπουργία ο αρχηγός της πλειοψηφίας   Γ.  Θεοτόκης στις 8  
∆εκεµβρίου 1905.  Η κυβέρνηση ανήλθε διαθέτοντας τη δεδηλωµένη,  που εκδηλώθηκε µε   την εκλογή 
στις 23  Νοεµβρίου 1905 του θεοτοκικού Ν. Μπουφίδη στο αξίωµα του προέδρου της βουλής. 
 Το κόµµα του   Θεοτόκη, που ενισχύθηκε από προσχωρήσεις  δηλιγιαννικών όπως του, Αλ. Σκουζέ και 
άλλων,  κατόρθωσε µεν την εκλογή προέδρου βουλής του κυβερνητικού Ν. Μπουφίδη427 αλλά 
ουσιαστικά επρόκειτο για ψήφο ανοχής προς την κυβέρνηση428. Η κατάσταση αυτή δεν ικανοποιούσε 
πάντως τον Θεοτόκη ο οποίος,  µή διαθέτοντας αυτοδύναµη πλειοψηφία429,  επιδίωξε την απόκτησή της 
µε την προσφυγή στις εκλογές.    Μετά από 50  ηµέρες περίπου διαλύθηκε η βουλή,  στις 30  
Ιανουαρίου 1906 και προκηρύχτηκαν εκλογές για τις 26 Μαρτίου 1906, που διεξήγαγε η ίδια κυβέρνηση 
Θεοτόκη.  Στις εκλογές αυτές το κόµµα του Θεοτόκη πέτυχε συντριπτική πλειοψηφία430  και παρέµεινε 
στην εξουσία431.   
 Η κυβέρνηση διατηρήθηκε από 8  ∆εκεµβρίου 1905, µέχρι 7 Ιουλίου 1909, δηλαδή τρία χρόνια και 7 
µήνες διαθέτοντας , µετά τις εκλογές αυτοδύναµη πλειοψηφία στη βουλή432. Στις 19 Μαΐου 1909, ο 
Θεοτόκης αν και εξακολουθούσε να διατηρεί την πλειοψηφία, υποβάλλει στον Γεώργιο την παραίτηση 
της κυβέρνησης.  Η πρώτη αυτή παραίτηση τελικά δεν έγινε δεκτή   και ανακαλείται στις 25  Μαΐου.  
Αλλά στις 4  Ιουλίου 1909  επανυποβάλλει   χωρίς - και πάλι- να έχει λόγους πλειοψηφίας - την 
παραίτησή του (κυβερνητική παραίτηση)433. Ήδη είχε αρχίσει το στάδιο του   ελεγχόµενου 
κοινοβουλευτισµού.     
 

72. Η κυβέρνηση "θερινών διακοπών"  του ∆. Ράλλη 
 Στις 7  Ιουλίου 1909  χωρίς να διαθέτει τη δεδηλωµένη, καθόσον η παράταξη Θεοτόκη εξακολουθούσε 
να διατηρεί την πλειοψηφία, κυβέρνηση σχηµατίζει ο ∆. Ράλλης, αρχηγός µέχρι τότε της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης434. Πρόκειται για κυβέρνηση κατά τύπους συγγνωστής µειοψηφίας.  Ο ∆.  Ράλλης   
ζήτησε από τον Γεώργιο τη διάλυση της βουλής και τη διεξαγωγή εκλογών, επειδή   η κοµµατική 
σύνθεση της βουλής δεν πρόσφερε δυνατότητες εξασφάλισης ψήφου εµπιστοσύνης στην  κυβέρνηση.  
Ο Γεώργιος δεν συγκατατέθηκε στη διάλυση435 και ο Ράλλης παρέµεινε µέχρι τη νέα σύνοδο της βουλής, 
µε την ελπίδα του σχηµατισµού κυβέρνησης συνασπισµού. 

                                                                                                                                       
υποψήφιος Ν. Μπουφίδης µε 117 ψήφους και ο Αλ. Ρώµας 106 Βρέθηκε επίσης ένα άκυρο ψηφοδέλτιο. 
Βλ. Εφ. Συζ., Περ ΙΖ, Εκτ. Συν. σ. 5.- ∆ α φ ν ή, Πολιτικά Κόµµατα, σ. 88.-  Ζ έ γ γ ε λ η, 
Κοινοβουλευτικόν ∆ίκαιον, σ. 216.- 
427 Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 185.-  
428 Οπως αναφέρει ο Ο ι κ ο ν ό µ ο υ , όπ. παρ., σ. 185:  "Η εκλογή αυτή είχε τον χαρακτήρα ψήφου 
ανοχής προς την κυβέρνηση, γιατί η δηλιγιαννική πλειοψηφία ήξερε, ότι η ανάθεση της κυβερνήσεως 
στον Γ. Θεοτόκη σήµαινε ότι δεν αποκλειόταν πρόωρη διάλυση της βουλής."  
429 Ο Θεοτόκης παρά τις προσχωρήσεις δεν διέθετε πάνω απο 80 βουλευτές σε σύνολο 235.- Βλ. Ο ι κ 
ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., σ. 186.-   
430 Σε σύνολο 177 εδρών ο Θεοτόκης έλαβε 111. Ελαβαν επίσης: Ράλλης 39, Μαυροµιχάλης 13. Αλ. 
Ζαϊµης 8, Προοδευτικό του Καραπάνου 2. Ανεξάρτητοι 4. Βλ. ∆ ι γ κ α β έ, Οι εκλογές κλπ, σ. 13 και - µε 
διαφοροποιήσεις - Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., σ. 186.-  
431 Η κυβέρνηση διατηρούσε την πλειοψηφία επιτυγχάνοντας επανειληµµένα την εκλογή κυβερνητικού 
υποψήφιου στο αξίωµα του προέδρου της βουλής. Στις 8 Μαϊου 1906  εκλέχτηκε ο  Ν. Μπουφίδης.  Στις 
18 Νοεµβρίου 1906 ο Ν. Λεβίδης, ο οποίος επενεκλέχτηκε στις 7 Νοεµβρίου 1907. Στις 12 Νοεµβρίου 
1908 ο Κ. Κουµουνδούρος.-  
432 Στις 21 Ιουλίου 1907 και στις 21 Ιουνίου 1908, η κυβέρνηση ανασχηµατίστηκε. Βλ. Π ρ ο β α τ ά, σ. 
377 - 378.- Α σ π ρ έ α, τ. Γ, σ. 86.-  
433 Βλ.  Εφ. Συζ., Περ. ΙΗ,  Εκτ.Συν, σ. 573 επ.-  Ηδη από τον Φεβρουάριο 1909, ο υπουργός των 
οικονοµικών ∆. Γούναρης παραιτείται διαφωνώντας µε τη δηµοσιονοµική πολιτική. Τον Απρίλιο, 
κυκλοφορούσε έντονα η φήµη, ότι κάτι συνέβαινε στον στρατό. Στις 22 Μαίου 1909,  η "Ακρόπολις"  σε 
κύριο άρθρο της,  του Βλάσση Γαβριηλίδη,  εκφράζοντας το πνεύµα που επικρατούσε,  ζητούσε 
ανανέωση της πολιτικής ζωής και κατέκρινε την εναλλαγή των παραδοσιακών κοµµάτων στην εξουσία.  
Βλ.  Ο ι κ ο ν ό µ ο υ,  όπ.  παρ., σ. 191-192.-  Ο Θεοτόκης ενόψει του επικειµένου στρατιωτικού 
κινήµατος προτίµησε να παραιτηθεί,  παρά να το αντιµετωπίσει ευρισκόµενος στην κυβέρνηση.  Βλ.  Ο ι 
κ ο ν ό µ ου   οπ.  παρ.  σ. 192..-  Η αποµάκρυνση της κυβέρνησης Θεοτόκη ανήκε στους στόχους του 
στρατιωτικού συνδέσµου. Η πραγµατοποίησή  της αποτελεί την πρώτη επίδρασή του στη λειτουργία του 
κοινοβουλευτικού συστήµατος και σηµατοδοτεί την έναρξη  του  "ελεγχόµενου κοινοβουλευτισµού", που 
ακολούθησε.   
434 Στις προηγούµενες εκλογές της 26ης Μαρτίου 1906, το κόµµα του Ράλλη είχε αναδειχθεί το δεύτερο 
σε κοινοβουλευτική δύναµη. µε 39 έδρες.-  
435 Η προσωρινή κυβέρνηση της Κρήτης είχε διακηρύξει,  ότι αν διενεργούντο εκλογές στην Ελλάδα, θα 
προχωρούσε στην εκλογή κρητών βουλευτών, πράγµα το οποίο θα οδηγούσε σε επικίνδυνη ένταση τις 
σχέσεις µε την Τουρκία. Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., τ. Ι∆,  σ. 191.- Στη διάλυση της βουλής 
αντιτάχθηκε άµεσα ο στρατιωτικός σύνδεσµος µε το δηµοσιογραφικό του όργανο "ο Χρόνος". Βλ. Β ε ρ έ 
µ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 260.- 



  H κυβέρνηση Ράλλη, που ονοµάστηκε « κυβέρνησις θερινών διακοπών» παραιτήθηκε στις 15 
Αυγούστου 1909, την ηµέρα εκδήλωσης του στρατιωτικού κινήµατος436.  Η κυβέρνηση αυτή ανήλθε 
χωρίς τη δεδηλωµένη,  χωρίς και  να λάβει ψήφο εµπιστοσύνης  κατά τη διάρκεια των 37  ηµερών που 
διατηρήθηκε και που συνέπιπταν µε τις θερινές διακοπές της βουλής437.  Θέλησε    να αναλάβει ρόλο 
προεκλογικής κυβέρνησης, πλην όµως δεν το κατόρθωσε. Αλλά και η παραίτησή της οφείλεται σε 
διαφωνία µε τον στρατιωτικό σύνδεσµο και όχι σε τελική καταψήφισή της438/439.   
 

73. Η "ανορθωτική" κυβέρνηση Κυρ. Μαυροµιχάλη 
  Στις 15 Αυγούστου 1909, την ηµέρα δηλαδή εκδήλωσης του στρατιωτικού κινήµατος(440), 
πρωθυπουργός διορίστηκε  ο αρχηγός του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναµη  "Εθνικού Κόµµατος"441, 
Κυρ. Μαυροµιχάλης, ο οποίος και δέχτηκε τους όρους του στρατιωτικού συνδέσµου442. Η 
"ανορθωτική"443 κυβέρνηση Μαυροµιχάλη διορίστηκε χωρίς τη δεδηλωµένη,  είναι πάντως δύσκολο να 
γίνεται λόγος για δεδηλωµένη κάτω από τις περιστάσεις αυτές.  Η κυβέρνηση Μαυροµιχάλη διετηρείτο   
"µε την αναγκαστική εµπιστοσύνη"444  της βουλής ,  κάτω από την πίεση των στρατιωτικών,  και την 
απειλή ανοικτής στρατιωτικής επέµβασης,  την οποία ο Μαυροµιχάλης φρόντιζε να υπενθυµίζει στους 
άλλους πολιτικούς αρχηγούς και κατόρθωσε την επιψήφιση πολλών νοµοσχεδίων445.  Το µέτρο της 
επίδρασης αυτής φάνηκε στις 4   Νοεµβρίου   µε   την επιψήφιση εκλογικής µεταρρύθµισης,  που έθιγε 
τα συµφέροντα των περισσότερων βουλευτών,  η οποία, όπως δήλωσε ο  Μαυροµιχάλης, 
ισοδυναµούσε µε ψήφο εµπιστοσύνης της βουλής  προς  την  κυβέρνηση446.  Πέντε µήνες µετά το 
                                                
436 Εντωµεταξύ είχε επέλθει ρήξη Ράλλη-Συνδέσµου. Ο Ράλλης από επικριτής του ρόλου των πριγκίπων 
είχε µεταβληθεί σε απολογητή του διαδόχου. ∆ήλωσε, ότι θα απέσυρε τους έλληνες αξιωµατικούς, που 
είχαν αναλάβει δράση στη Μακεδονία, προχώρησε στην παραποµπή 12 αξιωµατικών του συνδέσµου 
και στη µετάθεση πολλών άλλων. Μεταξύ πρωθυπουργού και συνδέσµου διακόπηκαν οι 
διαπραγµατεύσεις µετά τη φυγάδευση - από τον Θ. Πάγκαλο - των λοχαγών Σάρου και 
Ταµπακόπουλου. Βλ. περισσότερα, Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. παρ., σ. 583. -Β ε ρ έ µ η, όπ. παρ., σ. 260.- Π ρ ο 
β α τ ά, σ. 382.-   
437Κατά τον ∆ α φ ν ή, Πολιτικά Κόµµατα σ. 94, η κυβέρνηση Ράλλη διέθετε την ανοχή του θεοτοκικού 
κόµµατος.- 
438 Πρβλ. Α σ π ρ έ α, τ. Γ, σ. 98 και 110 επ.- 
439 Για τη γενικότερη κατάσταση, που οδήγησε στο κίνηµα βλ.  Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Συνταγµατική Ιστορία, τ. 
Α, σ.94-95. 
440 Τον κοινοβουλευτικό προσανατολισµό  του κινήµατος του Γουδί, έδωσε παραστατικά ο Θεοτόκης σε 
συνένετυξή του στους "Times" του Λονδίνου. "Γνωρίζω επαναστάσεις αίτινες κατέλυσαν τα βουλάς. 
Αλλά επαναστάσεις διατηρούσας αυτάς και εξαναγκαζούσας αυτάς να εργασθώσι,  δεν είδον.....  ∆ια να 
υπάρχει το κοινοβουλευτικόν πολίτευµα πρέπει να συγκεντροί προ  παντός  εµπιστοσύνη  και 
σεβασµόν." Βλ. Β ε ρ έ µη, όπ. παρ., τ. Ι∆,  σ. 263.-  Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Γ, σ. 116 επ.-  Για τους 
στόχους του κινήµατος, βλ. Α λ ι β ι  ζ ά τ ο, Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, σ. 96 επ.- 
441 Στις προηγούµενς εκλογές είχε λάβει 13 µόνο έδρες.- 
442 Στους όρους ανήκε η µη διάλυση  της βουλής.  Μετά την αποδοχή των όρων οι επαναστάτες µε 
εντολή του Ζορµπά επέστρεψαν στις θέσεις τους. Βλ. Β ε ρ έ µ η, ΙΕΕ, τ. Ι∆ σ. 260.-  Τα υπουργεία  
ναυτικών  και  στρατιωτικών  ανέλαβαν οι, Ι. ∆αµιανός  και Λ. Λαπαθιώτης,   τοποτηρητές του  
συνδέσµου στην κυβέρνηση.- .  Ο Μαυροµιχάλης δεν υποδείχθηκε από τον στρατιωτικό  σύνδεσµο 
διορίστηκε όµως από τον Γεώργιο, διότι είχε  προσβάσεις στους στρατιωτικούς. Βλ. Π ε τ ρ ί δ η, Ιστορία 
1821-1940, σ. 143.- Π ε τ ρ α κ ά κ ο, Κοινοβουλευτική Ιστορία,  τ.  Ζ, σ. 218 επ., 233 επ.- ∆ α φ ν ή, 
Πολιτικά Κόµµατα, σ. 94.- 
443 Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ. σ. 113.- 
444 Αρχικά ο Θεοτόκης    αντέδρασε στον σύνδεσµο   µε   την άρνηση συµµετοχής του κόµµατός   του 
στις   συνεδριάσεις   της βουλής,   εφόσον το σώµα λειτουργούσε κάτω από την    πίεση    των  
στρατιωτικών. Αργότερα όµως απέσυρε  τις   αντιρρήσεις   του, συµµετείχε στο κοινοβούλιο και δήλωσε,  
ότι  θα  υποστήριζε την κυβέρνηση Μαυροµιχάλη. Βλ. Β ε ρ έ µ η, όπ. παρ., σ. 262.- Κατά τον Α σ π ρ έ 
α, όπ. παρ., τ. Γ, σ. 116-117, ο Θεοτόκης πείστηκε να αλλάξει γνώµη µετά από  παρέµβαση  του  
Γεωργίου.-  Στις 24 Σεπτεµβρίου εκλέχτηκε πρόεδρος βουλής ο Αλ.  Ρώµας. Βλ. Π ρ ο β α τ ά,  όπ. 
παρ.,  σ.  181.-  Στις 28 του ίδιου µήνα  η κυβέρνηση εµφανίστηκε στη βουλή.- Εφ. Συζ. Περ. ΙΗ, Συν. ∆, 
σ. 8.- 
445 Η επικράτηση της κοινοβουλευτικής τάσης του συνδέσµου,  η απόρριψη της άποψης για   επιβολή 
στρατιωτικής δικτατορίας, είχε ως  συνέπεια  την καλλιέργεια στενών σχέσεων µεταξύ του συνδέσµου  
και των διάφορων οργανώσεων, συνδικάτων κλπ. Στον  σύνδεσµο αντιτάχθηκαν πάντως οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι,  τους οποίους ήθελε   να   απολύσει προκειµένου να εξυγιανθεί η δηµόσια   διοίκηση   και   
για   να εξευρεθούν πόροι για την εφαρµογή   του   προγράµµατος  του συνδέσµου.- Επίδειξη της λαϊκής 
του απήχησης έκανε ο σύδεσµος   µε   το   λαϊκό   συλλαλητήριο   της 14ης Σεπτεµβρίου.-  Βλ.  Β ε ρ   έ  
µ  η,  όπ.  παρ., σ.  261-262.-  Ο κοινοβουλευτικός  προσανατολισµός  του  στρατιωτικού   συνδέσµου   
γίνεται εµφανής και  στο  ψήφισµα  του   συλλαλητηρίου,    στο  οποίο αναφερόταν   πρόταση   "περί  
ενδελεχούς   εποπτείας    κυβερνήσεων   και   βουλών,  µέχρις  ού  επιτύχει   την πραγµατοποίησιν 
όλων των ειρηµένων πόθων του...".-   Βλ.Β ε ρ έ µ η,  όπ.  παρ.,  σ.  262.-   
446 Στις 7  ∆εκεµβρίου η αντίθεση στρατιωτικών και πολιτικών οξύνθηκε µε την αγόρευση του υπουργού 
στρατιωτικών του συνδέσµου, Λαπαθιώτη, ο οποίος εισηγούµενος τον νέο οργανισµό του στρατού, 



διορισµό της, τον Ιανουάριο του 1910, παραιτήθηκε η κυβέρνηση Κυρ. Μαυροµιχάλη. Η αποµάκρυνση 
της κυβέρνησης ανήκε στους όρους του στρατιωτικού συνδέσµου.   
 

74. Η µεταβατική κυβέρνηση Στ. ∆ραγούµη 
   Στις 15  Ιανουαρίου 1910  το συµβούλιο του συνδέσµου υπέδειξε ως νέο πρωθυπουργό,  µε ψήφους 8  
υπέρ και 4 κατά, τον Στ. ∆ραγούµη447. Ο Βενιζέλος ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανακοινώσει τα 
αποτελέσµατα και να προβεί στις τελικές συνεννοήσεις448. Στις 16 Ιανουαρίου συγκαλείται το  συµβούλιο 
του στέµµατος,  όπου επιτυγχάνεται συµφωνία των βασικών παραγόντων της πολιτικής ζωής και η 
έξοδος προς την κοινοβουλευτική οµαλότητα449.  
  Στις 18 Ιανουαρίου 1910, κυβέρνηση σχηµάτισε ο Στ. ∆ραγούµης450 µε υπουργό στρατιωτικών τον 
αρχηγό του στρατιωτικού συνδέσµου Νικ. Ζορµπά. Η κυβέρνηση ∆ραγούµη µπορεί να χαρακτηριστεί 
µεταβατική. Η όχι ανεπηρέαστη προαπόφαση των πολιτικών  δυνάµεων στο συµβούλιο του στέµµατος,  
προσδίδει στην κυβέρνηση ∆ραγούµη -τυπικά- τη δεδηλωµένη. Οι συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί 
δεν επιτρέπουν να γίνεται λόγος κατά κυριολεξία για δεδηλωµένη. Το κοινοβουλευτικό σύστηµα  δεν 
λειτουργεί ανεπηρέαστα, αλλά κάτω από την πίεση εξωκοινοβουλευτικής δύναµης,  του στρατιωτικού  
συνδέσµου.  Ιδιαίτερη όµως  σηµασία έχει  το ότι  διατηρούνται τα κοινοβουλευτικά προσχήµατα.  Από 
αυτή την άποψη και µόνο  θα  µπορούσε  να λεχθεί ότι η µεταβατική  κυβέρνηση ∆ραγούµη  "διέθετε τη 
δεδηλωµένη"451. 
   Στις 4  Φεβρουαρίου 1910  έγινε εκλογή προέδρου της β' έκτακτης συνόδου της βουλής. Εκλέχτηκε 
σχεδόν παµψηφεί ο κυβερνητικός υποψήφιος Ν. Τσαµαδός452. Την κυβέρνηση ∆ραγούµη στήριξαν 
κοινοβουλευτικά  όλα τα κόµµατα. Την εποµένη ο πρωθυπουργός  µε τις προγραµµατικές δηλώσεις, 
αναγνωρίζει την "ιδιόρρυθµη" προέλευση και σχηµατισµό της κυβέρνησης και τονίζει, ότι βασική 
αποστολή της είναι η διεξαγωγή εκλογών και η σύγκληση αναθεωρητικής βουλής453.  
  Η κυβέρνηση αυτή,  τελευταία της παλαιάς περιόδου, διεξήγαγε τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 
1910454, αφετηρία µιας νέας περιόδου της ελληνικής πολιτικής ιστορίας455, παρέµεινε δύο µήνες µετά τις 
εκλογές και παραιτήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 1910. Η έναρξη εργασιών της νέας βουλής έγινε την 1η 
Σεπτεµβρίου 1910. Στις  27 Σεπτεµβρίου εκλέγεται  πρόεδρος της βουλής ο Κ. Εσλιν456.  
 

240. Η περίοδος 1910-1927 
75. Η  µακρόβια κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 

   Στις 6 Οκτωβρίου 1910 ο Ελ. Βενιζέλος, που ήδη είχε εκλεγεί πρώτος βουλευτής Αττικοβοιωτίας, 
σχηµατίζει την πρώτη κυβέρνησή του. Ο Βενιζέλος, όταν του ανατέθηκε η πρωθυπουργία, διέθετε µικρή 
                                                                                                                                       
κατηγόρησε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, ότι είχαν αφήσει πίσω τους ερείπια.  Οι δηλώσεις αυτές 
προκάλεσαν την αποχώρηση των βουλευτών του Θεοτόκη και ο Λαπαθιώτης δήλωσε,   ότι αδιαφορεί 
για όσους αποχωρούν, εφόσον η κυβέρνηση αντλεί την εµπιστοσύνη της απευθείας από τον Λαό. Η 
δήλωση αυτή προκάλεσε τις διαµαρτυρίες και των βουλευτών του Ράλλη. Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., τ. Γ, 
σ. 123 επ.-  Β ε ρ έ µ η, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 263.- 
447 Βλ. Σ β  ο λ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ τ. Ι∆  σ. 268.- Α σ π ρ έ α, οπ. παρ., τ. Γ, σ. 150, κατά τον οποίο ο 
∆ραγούµης υποδείχθηκε µε 14 ψήφους, έναντι 4 υπέρ του Σκουλούδη.-  
448 Βλ. Α σ π ρ έ α, όπ. παρ., σ. 136.- 
449 Βλ. περισσότερα Σ β ο λ ό π ο υ λ ο , ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 267, 268.- Στις 16 Ιανουαρίου 1910 
αποφασίστηκε επίσης  η αναθεώρηση των µη θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος χωρίς την 
τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 107. Βλ.  Α λ ι β ι ζ ά τ ο ,  Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, σ. 99.- 
450 Ο ∆ραγούµης - παλαιότερα διεκδικητής της αρχηγίας του τρικουπικού κόµµατος, αντίπαλος του 
Θεοτόκη - ανήκε στην "οµάδα των Ιαπώνων", ως πρώτος µεταξύ ίσων. Βλ, για την οµάδα των Ιαπώνων 
Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 186.- 
451 Στις 20  Ιανουαρίου 1910  δηµοσιεύτηκαν δύο βασιλικά διατάγµατα.  Το πρώτο κήρυσσε τη λήξη των 
εργασιών της ∆'  τακτικής συνόδου,  της ΙΗ'  βουλευτικής περιόδου.  Το δεύτερο καλούσε τη βουλή σε   
B'  έκτακτη σύνοδο την 1η Φεβρουαρίου  για την ψήφιση αναθεωρητικής πρότασης των µη θεµελιωδών 
διατάξεων του Συντάγµατος. 
452 Εφ. Συζ. Περ. ΙΗ, Β Εκτ. Συν., σ. 7 επ.- 
453 Εφ.  Συζ.  Περ.ΙΗ,  Β Εκτ.  Συν.,  σ.  5  επ.  και 690.- Βλ. επίσης Σ β ο λ ό π ο υ λ ο, όπ. παρ., σ. 
268.- Στη συνεδρίαση της βουλής της 18ης Φεβρουαρίου 1910 ψηφίστηκε µε 150 ψήφους υπέρ και 11 
κατά, πρόταση του βουλευτή Βοκοτόπουλου και 17 άλλων βουλευτών µεταξύ των οποίων και οι Ράλλης 
και Θεοτόκης, για την αναθεώρηση µη θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος.- Βλ. Ζ έ γ γ ε λ η, όπ. 
παρ., σ.  68.- 
454 Στις 3 Ιουνίου 1910, µετά από πρόταση του υπουργικού συµβουλίου εκδόθηκε Β.∆., το οποίο 
προσδιώριζε την εκλογή διπλού αριθµού βουλευτών.- 
455 Σύνολο εδρών 362: Ηνωµένα κόµµατα 205, [Θεοτόκης 94, Ράλλης 64, Μαυροµιχάλης  34, Αλ. 
Ζαίµης 13 ] Ανεξάρτητοι 39, Αγροτικοί Θεσσαλλίας 46, Λαϊκοί 45,  ∆ηµητρακόπουλος 21, Σοσιαλιστές 4, 
Κοινωνιολόγοι 2.- Βλ. αναλ. για τις εκλογές αυτές Σ β ο λ ό π ο υ λ ο, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 269.-  Π ε τ ρ ί δ η, 
όπ. παρ., σ. 145.- Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, σ. 100.- 
456  Σε σύνολο 334  ψηφισάντων βουλευτών ο Κ.  Εσλιν πήρε 175 ψήφους, ο Κ. Ρακτιβάν 103 και ο Α. 
Μοµφεράτος 48.- Εφ. Συζ., Α.' Αναθ. Βουλής, σ. 183.- Βλ. Σ β ο λ  ό π ο υ λ ο, όπ. παρ.,  σ. 272.-  Για τη 
διαµάχη ως προς τον "αναθεωρητικό" ή "συντακτικό" χαρακτήρα της βουλής αυτής, βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο, 
Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, σ. 101.- 



κοινοβουλευτική οµάδα 15 βουλευτών. ∆εν διέθετε εποµένως τη δεδηλωµένη.  Όµως από τις εκλογές 
του Αυγούστου 1910,  κανένα κόµµα δεν είχε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία457. Η κυβέρνηση  
Βενιζέλου πέτυχε τελικά   ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής458.  Παρά την  παροχή εµπιστοσύνης,  µετά 
από πρωτοβουλία του Βενιζέλου διαλύεται στις 12 Οκτωβρίου η πρώτη αναθεωρητική βουλή και 
προκηρύσσονται εκλογές459. 
   Από τις εκλογές της 28ης Νοεµβρίου 1910,  από τις οποίες   εξήλθε   -  ουσιαστικά  χωρίς αντίπαλο460 
- νικητής ο Ελ. Βενιζέλος, προήλθε η Β' διπλή αναθεωρητική βουλή461.  Η   αναθεωρητική βουλή 
συνήλθε στις 8 Ιανουαρίου 1911 και διατηρήθηκε ένα χρόνο και τρεις µήνες.  Το νέο Σύνταγµα462  
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβέρνησης την 1η Ιουνίου 1911  και η ισχύς του άρχισε από την 
επόµενη.    Η συνταγµατική αναθεώρηση του  1911  παρέλειψε να καθιερώσει ρητά το κοινοβουλευτικό  
σύστηµα463 και διατηρήθηκε το προηγούµενο πλέγµα διατάξεων του Συντάγµατος του 1864. Η 
αναθεώρηση του 1911 αποτελούσε πράγµατι µια ευκαιρία για την γραπτή expressis verbis καθιέρωση 
του κοινοβουλευτικού συστήµατος στην Ελλάδα, της αρχής της διατήρησης  αλλά και της αρχής της 
δεδηλωµένης.   Η µη ρητή καθιέρωση δεν σήµαινε,  ότι το κοινοβουλευτικό σύστηµα δεν αναγνωριζόταν 
στον συνταγµατικοπολιτικό χώρο,  ότι δεν περιεχόταν στο Σύνταγµα του 1864, ή ότι  επηρέασε την 
εφαρµογή του. Το Σύνταγµα και µετά την αναθεώρηση του 1911 εξακολούθησε, όσον αφορά το 
κοινοβουλευτικό σύστηµα, να εφαρµόζεται, όπως και πριν από αυτή.  
   Μετά την ψήφιση του Συντάγµατος τέθηκε το ζήτηµα,  αν η αναθεωρητική βουλή αυτοδίκαια 
µετατρέπεται σε τακτική ή αν επιβάλλεται η προσφυγή στις εκλογές για την ανάδειξη νέας 
αναθεωρητικής βουλής.  Ο Βενιζέλος υποστήριξε τη δεύτερη  άποψη. Οι εκλογές προκηρύχτηκαν για τις 
11  Μαρτίου 1912.  Οι εκλογές αυτές έδωσαν και πάλι τη νίκη στον Ελ.  Βενιζέλο µε 146  έδρες,  σε 
σύνολο 181464.   Η κυβέρνηση Βενιζέλου  διατηρήθηκε µέχρι το 1915, οπότε και παραιτήθηκε δύο φορές 
για την αυτή αιτία και δύο φορές διαλύθηκε η βουλή και προκηρύχτηκαν εκλογές465.  
                                                
457 Την πλειοψηφία πάντως διέθετε η σύµπραξη "Ηνωµένα Κόµµατα" των παλαιών πολιτικών 
δυνάµεων.  
458  Στις 9  Οκτωβρίου,   αφού περατώθηκε συζήτηση για   τις προγραµµατικές δηλώσεις   της   
κυβέρνησης,   ο  Βενιζέλος  ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης,  συνδέοντας  τα  δύο θέµατα,  την έγκριση των 
προγραµµατικών  δηλώσεων  και το  προνόµιο  της διάλυσης της αναθεωρητικής βουλής.  Υπήρχε 
έλλειψη απαρτίας,  καθόσον είχαν παραµείνει παρόντες µόνον 162  βουλευτές.  Ο Βενιζέλος υπέβαλε 
παραίτηση   και ζήτησε   τη   διάλυση   της   βουλής. Ο Γεώργιος αξίωσε  να  ανακαλέσει την  απόφασή 
του και να ζητήσει πάλι ψήφο εµπιστοσύνης.  Στη  δεύτερη συνεδρίαση  σε σύνολο 266 παρόντων,  
ψηφίζουν 208  υπέρ, 32 κατά και 22 αποχές Βλ.  Σ β o λ ό π ο υ λ ο, σ. 274, ∆ α φ ν ή, Πολιτικά 
Κόµµατα σ.  118.-   Υπέρ του Βενιζέλου ψήφισαν το  Θεοτικικό Κόµµα και  οι  βουλευτές του Κυρ. 
Μαυροµιχάλη. Από την ψηφοφορία απουσίαζαν 97. Επίσης 4 βουλευτές - υπουργοί αρνήθηκαν ψήφο. 
459 Οι Θεοτόκης, Ράλλης και Μαυροµιχάλης κατήγγειλαν τη διάλυση της βουλής και αποφάσισαν αποχή 
από τις εκλογές.- Βλ. Σ β ο λ  ο π ο υ λ ο, όπ. παρ. σ.  274.-  ∆ α φ ν ή, Πολιτικά Κοµµατα,  σ.  118,  ο  
οποίος  κάνει  λόγο  για  εκλογές  - δηµοψήφισµα.  
460 Οι εκλογές αυτές, από τις οποίες απείχαν τα  παλαιά  κόµµατα,      προσέλαβαν  τον  χαρακτήρα  
προσωπικού  δηµοψηφίσµατος (plebiscite) υπέρ του Βενιζέλου. - 
461 Σύνολο εδρών 362: Κόµµα Φιλελευθερων 307, Αγροτικοί Θεσσαλίας 28, Ανεξάρτητοι 20, 
Κοινωνιολόγοι 7.- Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, ΙΕΕ, τ. Ι∆, σ. 277,- 
462  Η διαδικασία   αναθεώρησης του Συντάγµατος διήρκεσε 6  µήνες περίπου.  Το προσχέδιο 
αναθεώρησης είχε συνταχθεί από 6  κυβερνητικούς βουλευτές και υποβλήθηκε στη βουλή στις 26  
Ιανουαρίου 1911.  Στις 5  Φεβρουαρίου πρόεδρος της βουλής εκλέγεται  ο Ν. Στράτος.  Η επεξεργασία 
του προσχεδίου ανατέθηκε σε 30µελή κοινοβουλευτική επιτροπή µε πρόεδρο τον Στ.   ∆ραγούµη, 
εισηγητή τον Κ. Ρακτιβάν και γραµµατέα τον Κ. Ζαβιτσάνο. Η επιτροπή αυτή στις 14 Φεβρουαρίου 1911 
υποβάλλει την πρώτη έκθεση και την εποµένη αρχίζει η συζήτηση. Στις 20 Μαϊου  ολοκληρώνεται  η 
συζήτηση και το Σύνταγµα ψηφίζεται στις 27  Μαίου 1911.- Για τη µεθόδευση του αναθεωρητικού έργου 
βλ. Α λ  ι  β  ι  ζ  ά  τ ο, Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, σ. 98 επ.- 
463 Συνολικά τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν 54 άρθρα.  Για τα χαρακτηριστικά της αναθεώρησης 
του 1911 και την πρώτη εφαρµογή της, βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Συνταγµατική Ιστορία, τ. Α, σ.103 επ.- 
464 Σύνολο εδρών 181: Κόµµα Φιλελευθέρων 146.-Θεοτόκης 10.- Μαυροµιχάλης 8.- Ράλλης 6.- 
Ανεξάρτητοι 3.-Αλ. Ζαίµης 3.- Κοινωνιολόγοι 5.- Βλ. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, όπ. παρ., τ. Ι∆, σ. 277.- 
465 Για τη διάκριση αφορµής και αιτίας του εθνικού διχασµού,  βλ.  Α λ ι β ι ζ ά τ ο,  Συνταγµατική 
Ιστορία, τ. Α, σ.110 επ.-  Ο λόγος της διπλής του παραίτησης ήταν η  διαφωνία  µε  τον  Κωνσταντίνο, 
σε θέµα εξωτερικής πολιτικής  και  συγκεκριµένα  στη θέση του Βενιζέλου,  να συµµετάσχει ο ελληνικός   
στρατός στον Α' παγκόσµιο πόλεµο µε το µέρος των δυνάµεων της Entente. Η πρώτη το 1915 
παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου πραγµατοποιήθηκε, παρά το ότι οι Φιλελεύθεροι διέθεταν στη βουλή 146 
βουλευτές, σε  σύνολο 181.  Πρόκειται δηλαδή για παραίτηση κυβέρνησης πλειοψηφίας.  Στο Συµβούλιο 
του Στέµµατος (20.2.1915)  ο Βενιζέλος είχε δηλώσει ότι "  είµαι εχθρός της δεδηλωµένης και 
αναγνωρίζω εις το Στέµµα το απόλυτον δικαίωµα να εκλέξει  νέαν κυβέρνησιν αλλ'αναγκαίον 
επακολούθηµα του σχηµατισµού κυβερνήσεως µη στηριζοµένης επί της δεδηλωµένης ψήφου της 
βουλής είναι η διάλυσις αυτής".-   Βλ.  Β ε ν τ ή ρ η,  Η Ελλάς του 1910-1920,  τ. Α, σ. 296.- Επρόκειτο 
µάλλον  για προσωπική άποψη στο πλαίσιο πολιτικών χειρισµών και όχι για γνώµη ανταποκρινόµενη 
στη συνταγµατικοπολιτική πραγµατικότητα της εποχής.Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη  παραίτηση του  
Ελ. Βενιζέλου αποτελούν ουσιαστικά παύσεις κυβέρνησης, που διαθέτει την εµπιστοσύνη της απόλυτης 



 
76. Κυβέρνηση ∆. Γούναρη 

Μετά την 1η  παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου, (25 Φεβρουαρίου 1915) ο Κωνσταντίνος κάλεσε τον Αλ. 
Ζαϊµη, ο οποίος τελικά δεν ανέλαβε διότι δεν εξασφάλισε την κοινοβουλευτική υποστήριξη του 
Βενιζέλου466. Καλεί τότε τον ∆. Γούναρη, ο οποίος υποστήριξε τις γερµανόφιλες θέσεις του 
Κωνσταντίνου. Μετά την παραίτηση του Βενιζέλου, ο Βασιλιάς διόρισε Κυβέρνηση µειοψηφίας µε 
Πρωθυπουργό τον ∆. Γούναρη , εκπρόσωπο της αντιβενιζελικής παράταξης. 467 Ήταν βέβαιο ότι η 
Βουλή δεν θα παρείχε ψήφο εµπιστοσύνης. Τα παλιά κόµµατα δεν διέθεταν περισσότερους από 30 
βουλευτές. Ο Κωνσταντίνος ακολούθησε την οδό της διάλυσης της Βουλής και προκήρυξε εκλογές για 
τις 31 Μαΐου 1915468,  που διενεργήθηκαν από την πολιτική κυβέρνηση του ∆. Γούναρη. Η κυβέρνηση 
Γούναρη διεξήγαγε τις εκλογές της 31ης Μαΐου 1915.  
 Στις εκλογές του Μαΐου 1915 το Κόµµα των Φιλελευθέρων εξασφάλισε απόλυτη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία469. Ο Βασιλιάς, επειδή ευνοούσε την παραµονή του Γούναρη, σαν πρώτη 
ενέργεια, ανέβαλε τις εργασίες της νέας Βουλής από 20 Ιουλίου για τις 16 Αυγούστου. Όλο αυτό το 
διάστηµα ο Κωνσταντίνος, προφασιζόµενος ασθένεια διατηρούσε στην αρχή τη µειοψηφία και τελικά, 
µετά από συµβουλή των ∆ραγούµη, Ζαΐµη και Στρέιτ, κάλεσε, παραµονές της έναρξης των εργασιών της 
βουλής, τον Ελ. Βενιζέλο, και του ανέθεσε τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Ο Κων/νος δεν είχε άλλη 
επιλογή και έδωσε εντολή σχηµατισµού στον Ελ. Βενιζέλο την 10η Αυγούστου 1915. Η εντολή αυτή 
καθυστέρησε 80 περίπου ηµέρες, λόγω δήθεν ασθενείας του Βασιλιά, κυβερνούσε δε ο ∆. Γούναρης.470 
Από τις εκλογές της 31/5/1915 προήλθε αυτοδύναµη κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας στη Βουλή 184 έδρες  
σε αντίθεση µε τα αντιβενιζελικά κόµµατα που πήραν συνολικά 126 έδρες. Από αυτά το Κόµµα των 
Εθνικοφρόνων του ∆. Γούναρη πήρε 90 έδρες. 
 

77. Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 
Στις 10 Αυγούστου 1915 επανέρχεται ο Ελ. Βενιζέλος. Αλλά και µετά τον σχηµατισµό της νέας 
κυβέρνησης συνάντησε και πάλι την επιµονή του Κωνσταντίνου στις δικές του πολιτικές θέσεις και την 
αντίθεσή του στην κυβερνητική πολιτική, παρά το δηµοψηφισµατικό χαρακτήρα των εκλογών του Μαΐου 
1915, στις οποίες κυριάρχησε το ζήτηµα της εξωτερικής πολιτικής.471 Αφού προηγήθηκε και πάλι 
«Συµβούλιο Στέµµατος» στις αρχές Σεπτεµβρίου 1915. Στις 5 Οκτωβρίου 1915 έγινε ψηφοφορία για 
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στη Βουλή. Η κυβέρνηση Βενιζέλου πήρε 142 ψήφους υπέρ και 102 
κατά. 13 Βουλευτές απείχαν.472 Ο Βασιλιάς δεν επηρεάστηκε από το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. Το 
απόγευµα της ίδιας µέρας ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να υποβάλει, -για δεύτερη φορά στον ίδιο χρόνο- 
την παραίτησή του. Μετά από ενάµιση περίπου µήνα αφότου είχε αναλάβει ο Ελ. Βενιζέλος, 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί βρήκε και πάλι αντιµέτωπο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος µε εµµονή 
αντιτίθεται στην εξωτερική πολιτική της λαοπρόβλητης κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος 
διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή.473/474.   
                                                                                                                                       
πλειοψηφίας της βουλής.  Βλ. Μ ά ν ε σ η,  Εγγυήσεις II,  σ.458  στη σηµ..-  Α ν α σ τ α σ ι ά  δ η, 
∆ιορισµός και παύση, σ. 97.- Και στις δύο όµως  περιπτώσεις η υποβολή της παραίτησης διευκόλυνε 
τους  χειρισµούς  του Κωνσταντίνου. Σε κάθε περίπτωση το όλο θέµα αφορά  τη διατήρηση και όχι την 
ανάδειξη της κυβέρνησης, δεν  τίθεται εποµένως, από την ενδιαφέρουσα εδώ άποψη,  ζήτηµα  
παραβίασης  της  αρχής της δεδηλωµένης.- 
466 Βλ. Γ.Λεονταρίτη, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σ.23 
467 Α ν α σ τ  α σ ι ά δ η ς Γ., σ.97 
468 Α λ ι β  ι ζ ά τ ο ς Ν., Ιστορία , σ.112, Κοτσαρίδα Ελ., Το Χρονικόν της Κρίσεως, Αθήνα 1966, σ.42,43 
469 Στις εκλογές αυτές και σε σύνολο 316 εδρών ο Βενιζέλος πήρε 189 έδρες. Το κόµµα εθνικοφρόνων 
του ∆.Γούναρη πήρε 90 έδρες παρά την υποστήριξη του γενικού επιτελείου του Βασιλιά και του 
κρατικού µηχανισµού. Οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν 184 έδρες και τα άλλα κόµµατα 126. – Από τις εκλογές 
της 31/5/1915 προήλθε αυτοδύναµη κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας στη Βουλή 189 έδρες, σε αντίθεση των 
90 βουλευτών του κόµµατος των Εθνικοφρόνων του ∆. Γούναρη. Αλιβιζάτος Ν., Ιστορία, σ.113. – 
∆αφνή, Τα πολιτικά κόµµατα, σ. 
470 Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς Γ., σελ.99, 100 
471 Χαρακτηριστική είναι η στιχοµυθία µεταξύ Βασιλέως και Πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή τους στα 
ανάκτορα την 10 Σεπτεµβρίου 1915, όπως την παραθέτει δια  στόµατος του δευτέρου παραληφθείσα ο 
Γ.Βεντήρης : «Βενιζέλος: Μεγαλειότατε, µε υποχρεώνετε να σας οµιλήσω ως αντιπρόσωπος της λαϊκής 
κυριαρχίας. ∆εν δικαιούσθε τη φορά αυτήν να διαφωνήσετε µαζί µου. Τον Φεβρουάριον ηδύνασθε να 
αµφισβητήτε την υπέρ της πολιτικής µου θέλησιν του λαού. Αλλ’ εις τας εκλογάς της 31ης Μαϊου…. η 
πλειοψηφία την ενέκρινε ρητώς. Έχετε καθήκον να την σεβασθείτε. Εκτός πλέον αν καταργήτε το 
πολίτευµα…………… Κωνσταντίνος: Υπακούω εις την λαϊκήν ετυµηγορίαν προκειµένου περί 
εσωτερικών ζητηµάτων. ∆ια τα µεγάλα εθνικά ζητήµατα, εάν έχω την αντίληψιν ότι ένα πράγµα είναι 
σωστόν ή όχι, οφείλω να επιµείνω να γίνη ή να µη γίνη  διότι εγώ είµαι υπεύθυνος απέναντι του Θεού. 
Βενιζέλος: ∆εν σας έφερε ο Θεός, Μεγαλειότατε, εις την Ελλάδα. Ήλθατε από τον πατέρα σας, ο οποίος 
εξελέγη Βασιλεύς δια της ψήφου των Ελλήνων. Η εξουσία σας οφείλεται εις την λαϊκήν  ψήφον. Μην το 
λησµονείτε……… Αλλοίµονον. Εφθάσαµεν εις την θεωρίαν της ελέω Θεού Βασιλείας. ∆υστυχής 
Ελλάς!». 
472 Γ. Λ ε ο ν τ α ρ ί τ η ς, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ.ΙΕ΄ σ.29 
473 Μ ά ν ε σ η ς  Αρ., Εγγυήσεις ΙΙ, σ.457 στη σηµ. 



 
78.  Κυβέρνηση Αλ. Ζαΐµη 

Μετά τη δεύτερη παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου, Πρωθυπουργός διορίστηκε ο Αλ. Ζαϊµης475 , που 
σχηµάτισε κυβέρνηση 17 ηµερών στις 5 Οκτωβρίου 1915. Επρόκειτο για κυβέρνηση συνασπισµού, 
στην οποία µετείχαν οι αρχηγοί της αντιβενιζελικής παράταξης, ∆. Γούναρης, Γ. Ράλλης, Στ. ∆ραγούµης 
και Γ. Θεοτόκης- Η κυβέρνηση Ζαΐµη, µετά από επεισόδιο που δηµιουργήθηκε στη Βουλή  
καταψηφίστηκε µε 147 ψήφους έναντι 114.476 
 

79. Κυβέρνηση Στ. Σκουλούδη 
 Στις 25 Οκτωβρίου 1915, ηµέρα της καταψήφισης της κυβέρνησης Ζαΐµη, κυβέρνηση σχηµατίζει ο Στ. 
Σκουλούδης, εξωκοινοβουλευτικός και άνθρωπος του αυλικού περιβάλλοντος. Στην κυβέρνηση µετείχαν 
και πάλι οι ∆. Γούναρης, Στ. ∆ραγούµης, Γ. Θεοτόκης, ∆. Ράλλης και Π. Κουντουριώτης. Μερικές µέρες 
µετά το σχηµατισµό της κυβέρνησης διαλύεται η Βουλή, και προκηρύσσονται εκλογές για τις 6 
∆εκεµβρίου 1915. – Ο Βασιλιάς χρησιµοποίησε για µία φορά ακόµη τη διάλυση της Βουλής και 
διενέργεια εκλογών στις 6 ∆εκεµβρίου 1915, όχι µε την έννοια «Της προσφυγής εις τον κυρίαρχον λαόν 
αποσκοπούσα εις την εξακρίβωσιν της θελήσεώς του, αλλά για την επιβολή της πολιτικής του 
ανευθύνου Βασιλέως, η οποία αντιτίθεται προς την πολιτικήν της υπευθύνου κυβερνήσεως και µάλιστα 
προς την εκδηλωθείσαν ήδη λαϊκήν θέλησιν»477. Η βουλή που είχε αναδειχτεί το Μάϊο του ίδιου έτους 
και στην οποία πλειοψηφούσε το Κόµµα των Φιλελευθέρων διαλύθηκε και πάλι στις 29 Οκτωβρίου. Στις 
δεύτερες εκλογές που διενεργήθηκαν στις 6 ∆εκεµβρίου 1915 δεν έλαβαν µέρος οι Φιλελεύθεροι, 
εκδηλώνοντας µε την αποχή τους την έντονη διαµαρτυρία τους για τις βασιλικές ενέργειες.478  Στις 
                                                                                                                                       
474 Πρέπει να τονισθεί ότι όλες οι ανωτέρω µνηµονευθείσες περιπτώσεις παύσεως –άµεσης ή έµµεσης- 
Κυβερνήσεως προς τις οποίες διαφώνησε και των οποίων την αποµάκρυνση έκρινε σκόπιµη να 
ενεργήσει ο Βασιλιάς παρόλο που απολάµβαναν την εµπιστοσύνη της λαϊκής αντιπροσωπείας, 
συνέβησαν πριν ακόµα το κοινοβουλευτικό σύστηµα καθιερωθεί δια του Συντάγµατος. Για το λόγο αυτό 
αυτή η συµπεριφορά του  Ανώτατου  Άρχοντα:  α) Κατά µία µεν άποψη δεν θεωρήθηκε ούτε ως 
αντισυνταγµατική ούτε καν ως αντικοινοβουλευτική. Βλ. τους στη σηµ.57, σ.448 προς το τέλος, 
πολιτικούς και συγγραφείς,- Μ ά ν ε σ η ς, Εγγυήσεις, σ.458. β) Κατ’ άλλη γνώµη, ήταν 
αντικοινοβουλευτική και δη, µετά το 1875,  αντίθετη προς τις «συνθήκες του πολιτεύµατος», χωρίς όµως 
να είναι και αντισυνταγµατική κατά νοµική κυριολεξία. Βλ. Αραβαντινό, Συντ. ∆ίκαιον, τ. Α΄, σ.180 σηµ., 
Πρβλ. αγόρευση Κ. Λαµβάρδου, Εφηµ. Συζ. Βουλής, Περ. Β Συν.Α , σ.133 επ., Περ.Ε Σύν. Β., σ.20, 
σ.172 επ., σ.174, Πρβλ. και το άρθρο «Τις πταίει» του Χ. Τρικούπη, µνηµονευόµενο ανωτέρω, σ. 434 
στη σηµείωση, όπως και τις γνώµες του Στ.∆ραγούµη και Γ.Θεοτόκη. γ) Κατά την ορθότερη όµως 
αντίληψη ήταν και αντικοινοβουλευτική και αντισυνταγµατική, ως ασυµβίβαστη δηλαδή προς την αρχή 
της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία καθιερώνεται από το Σύνταγµα από το 1864 (την άποψη αυτή 
υποστήριξε µε πολλή δύναµη µε δύο αγορεύσεις στη Βουλή, ιδίως ως προς τις δύο περιπτώσεις του 
1915, ο Γ. Καφαντάρης, κατά τις συνεδριάσεις της 11ης Αυγούστου και 7 Οκτωβρίου 1917.- Εφηµ. 
Συζητ. Περ. Κ, Συν. Β, σ.196 επ, σ.198 επ, σ.201 επ, σ.646 επ, Βλ. επίσης τις αγορεύσεις των Ελ. 
Βενιζέλου, στο ίδιο, σ.276 επ, σ. 281 επ, σ.283 επ, σ.286 επ, σ.294 επ, Εµµ. Ρεπουλη, στο ίδιο, σ.224 
επ, σ.227 επ,  Αρ. Σίδερη στο ίδιο, σ.209-210, σ.211 επ, Βλ και την αιτιολογική έκθεση του Υπουργικού 
Συµβουλίου επί του διατάγµατος «περί ανακλήσεως του από 29 Οκτωβρίου 1915 βδ  περί διαλύσεως 
της Βουλής της Κ΄ Περιόδου κλπ» ως παρά το Σύνταγµα εκδοθέντος, στο ίδιο, σ.4 επ, και σε Ηλ. Κ υ ρ ι  
α κ ό  π ο υ λ ο ς, Τα Συντάγµατα της Ελλάδος, 1960, σ.241 επ,, 81 Ήδη µετά την δια ρητών 
συνταγµατικών διατάξεων καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήµατος σε µας ( άρθρ.78) και ενόψει 
της δηµοκρατικής αρχής, η οποία διέπει το ισχύον Σύνταγµά µας (Πρβλ. Αρ.Μάνεση, Η δηµοκρατική 
αρχή στο Σύνταγµα του 1864) ουδεµία µπορεί να ευσταθήσει αµφισβήτησης, περί του ότι η παρά του 
ανευθύνου Ανωτάτου Άρχοντος παύση – µε οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο και για οποιοδήποτε 
λόγο σκοπιµότητας, διαφωνίας του κοκ. Κυβέρνηση που απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της Βουλής και, 
κατά τεκµήριο, του λαού, είναι συνταγµατικά ανεπίτρεπτη. Ανεπανάληπτες λοιπόν πρέπει να θεωρηθούν 
οι στο παρελθόν σηµειωθείσες από εµάς αντίθετες περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν, ενόψει του 
ισχύοντος ήδη Συνταγµατικού ∆ικαίου ,παραδείγµατα προς αποφυγή. Το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για 
την πρακτική τη σηµειωθείσα, σε παλαιότερες ιδίως εποχές, σε άλλα κράτη πριν ακόµα διαµορφωθεί 
οριστικά το κοινοβουλευτικό σύστηµα Κυβερνήσεως ή, σε κάθε περίπτωση, σε κράτη των οποίων το 
Συνταγµατικό ∆ίκαιο δεν καθιερώνει µε ρητές και δη αυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεις το 
κοινοβουλευτικό σύστηµα ή τη δηµοκρατική αρχή, (Και όµως δεν έλλειψαν και εκεί οι επικρίσεις). Στην 
Αγγλία απόλυση Κυβερνήσεως από το Βασιλιά σηµειώθηκε για τελευταία φορά το 1783. Μετά δε από 
τις τελευταίες (απολύσεις) του 1807 και του 1834, κατά τις οποίες συνέβη να υποχρεωθεί από το 
Βασιλιά σε παραίτηση η Κυβέρνηση, ουδέποτε πλέον µέχρι σήµερα επανελήφθη κάτι τέτοιο. 1- 
Jennings Cabinet Government σ.403 επ., Bagehot THE ENGLISH CONSTITUTION, σ.240. 
475 ∆αφνής, σ.129 Κατά τον Λεονταρίτη, όπ. Παρ. σ.29 Ο Ζαϊµης ήταν ο πιο µετριοπαθής 
αντιβενιζελικός.-   
476 Βλ. Λ ε ο ν τ α ρ ί τ η, όπ.παρ, σ.30      
477  Α λ ι β ι ζ ά τ ο ς  Ν., Ιστορία, σ.113, 114, Μάνεσης Αρ., Εγγυήσεις ΙΙ, σ…… 
478 Βλ. σχετικώς την αγόρευση του Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της 
13ης  Αυγούστου 1917 (Εφηµ. Συζητήσεων, Περίοδος Κ, Σύνοδος Β, σ.266 επ, σ.272 επ, σ.276 επ, 
σ.278 επ, σ.281 επ, σ.283 επ, σ.286 επ, σ.293 επ, σ.302 επ, σ.304 επ, σ.305 επ, σ.337 επ, σ. 340 επ, 



εκλογές αυτές σε σύνολο 333 εδρών 256 έδρες πήρε το Κόµµα  Εθνικοφρόνων του ∆. Γούναρη, 21 
Θεοτοκικοί, 18 Ραλλικοί κλπ. Ο Γούναρης δηλαδή πήρε απόλυτη πλειοψηφία και παρά ταύτα δεν 
διορίστηκε Πρωθυπουργός, ήταν όµως Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Σκουλούδη που 
παρέµεινε στην αρχή 6 µήνες µετά τις εκλογές, µέχρι την 9η Ιουνίου 1916.- Ήδη στις 8 Ιουνίου οι 
Σύµµαχοι ζήτησαν άµεση αντικατάσταση της Κυβέρνησης Σκουλούδη, διάλυση της βουλής και 
προκήρυξη εκλογών479  
 

80. Κυβέρνηση Αλ. Ζαΐµη 
Μετά την αποµάκρυνση Σκουλούδη κυβέρνηση σχηµάτισε και πάλι ο Αλ. Ζαΐµης στις 9 Ιουνίου 1916. Η 
Κυβέρνηση αυτή παρέµεινε 3 µήνες µέχρι την 3η Σεπτεµβρίου 1916, οπότε και παραιτήθηκε, παρά τη 
διάθεσή της για αλλαγή πολιτικής απέναντι στους Συµµάχους, στην οποία, οπωσδήποτε δεν διέκειτο 
ευµενώς  και ο Κωνσταντίνος480. Πρόκειται µάλλον για κυβερνητική παραίτηση.  
 

81. Κυβέρνηση Νικ. Καλογερόπουλου 
 Τον Αλ. Ζαΐµη αντικατέστησε ο Νικ. Καλογερόπουλος (3 Σεπτεµβρίου 1916). Στην προσπάθειά του για 
µία ειλικρινή συνεννόηση µε τους Συµµάχους διαφώνησε µε τον Κωνσταντίνο και παραιτήθηκε 24 µέρες 
µετά το διορισµό του στις 27/9/1916. Ο Ελ. Βενιζέλος είχε σχηµατίσει προσωρινή κυβέρνηση στη 
Θεσσαλονίκη. (Τριανδρία – Ελ. Βενιζέλος, Π. ∆αγκλής, Π. Κουντουριώτης) 
 

82. Κυβέρνηση Σπ. Λάµπρου 
  Στην Αθήνα στις 27/9 Κυβέρνηση σχηµατίζει ο Καθηγητής  Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σπ. 
Λάµπρου, ο οποίος και παρέµεινε 7 µήνες µέχρι τον Απρίλιο 1917. Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη 
υπήρχε η προσωρινή κυβέρνηση.  
 

83. Κυβέρνηση Αλ. Ζαΐµη 
Στις 21/4/1917 επανέρχεται ο Αλ. Ζαΐµης. Στις 29/5/1917 ο αρµοστής των Συµµάχων µε τελεσίγραφο 
προς την ελληνική κυβέρνηση απαίτησε την παραίτηση του Κωνσταντίνου. Ο Πρωθυπουργός  Ζαΐµης 
συµβούλεψε το Βασιλιά να αποσυρθεί χωρίς να παραιτηθεί τυπικά, ορίζοντας το δευτερότοκο 
Αλέξανδρο διάδοχό του. Στις 29 Μαΐου ο Κωνσταντίνος έφυγε από την Ελλάδα και στις 30 Μαΐου 
ορκίστηκε ο Αλέξανδρος. 
 

84. Κυβέρνηση  Ελ. Βενιζέλου 
 Στις 13 Ιουνίου 1917 σχηµατίζει κυβέρνηση στην Αθήνα ο Ελ. Βενιζέλος. Με νοµοθετικό διάταγµα 
δηµιουργεί δύο νέα υπουργεία και θέση αντιπροέδρου της κυβέρνησης την οποία καταλαµβάνει ο Εµ. 
Ρέπουλης, ο επονοµαζόµενος «υποβενιζέλος». Στις 15 Ιουνίου 1917 ο Βενιζέλος κήρυξε τον πόλεµο 
στις Κεντρικές ∆υνάµεις επικυρώνοντας προηγούµενη πράξη της κυβέρνησης  Θεσσαλονίκης της 10 
Νοεµβρίου 1916. – Επειδή η εµπόλεµη κατάσταση εµπόδιζε τη διενέργεια εκλογών, και δεν ήταν 
άλλωστε επιθυµητή δικτατορική κυβέρνηση αλλά ούτε και δυνατή η παραµονή της κυβέρνησης  
Βενιζέλου µε τη σύνθεση της Βουλής που είχε προκύψει από τις εκλογές της 6ης ∆εκεµβρίου 1915 έγινε 
το εξής: Με βασιλικό διάταγµα της 29 Ιουνίου 1917 ανακλήθηκε η Βουλή που είχε προκύψει από τις 
εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 και συνήλθε η ίδια Βουλή σε β τακτική σύνοδο στις 12 Ιουλίου 1917.- Η 
Βουλή αυτή είναι γνωστή ως Βουλή των Λαζάρων. – Πρόεδρος της Βουλής εκλέχτηκε στις 20 Ιουλίου 
1917 ο Θ. Σοφούλη, αφού είχε συγκροτηθεί σε Σώµα στις 14 Ιουλίου 1917. Η Βουλή έδωσε ψήφο 
εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση στις 13 Αυγούστου 1917. Η β σύνοδος έληξε τον Οκτώβριο 1917 και η 
βουλή συνήλθε σε Τρίτη Σύνοδο στις 15 Φεβρουαρίου 1918. Στις 8 Απριλίου η Βουλή των Λαζάρων 
διακόπτει τις εργασίες της λόγω εµπόλεµης κατάστασης και επαναλαµβάνονται οι εργασίες στις 10 
Νοεµβρίου 1918. – Στις 15 ∆εκεµβρίου 1918 ξαναδιακόπτονται οι εργασίες. Στις 21 Νοεµβρίου 1919, 
µετά την επιστροφή του Βενιζέλου από το συνέδριο της Ειρήνης συνήλθε η ίδια βουλή σε 4η σύνοδο και, 
συνεδρίασε µέχρι τις 25 Μαΐου 1920. Οι εργασίες της βουλής επαναλήφτηκαν στις 25 Αυγούστου 1920. 
Η βουλή των Λαζάρων συµπλήρωνε την τετραετία από την εκλογή της στις 31 Μαΐου 1919. Αλλά 
παρατάθηκε µε 4 διατάγµατα, µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 1920, οπότε και διαλύθηκε. ( Βλ. Ν. Οικονόµου, 
όπ.παρ. σ.50 και 144) Τα αντισυνταγµατικά αυτά διατάγµατα, που εκδόθηκαν λόγω της εµπόλεµης 
κατάστασης µαζί µε όλες τις πράξεις της 3ης Κυβέρνησης που ήταν αντίθετες µε τις διατάξεις του 
συντάγµατος του 1911, θα τελούσαν, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του πρώτου από αυτά, «υπό 
την επικύρωσιν της συγκροτηθησοµένης εθνικής συνελεύσεως». Στη βουλή των Λαζάρων αρνήθηκε να 
συµµετάσχει το Κόµµα των Εθνικοφρόνων του Γούναρη, ο οποίος είχε εκτοπιστεί στην Κορσική. Από 
τους αντιβενιζελικούς συµµετείχε ο ∆. Ράλλης και το Συντηρητικό Κόµµα του Ν. Στράτου. – Βλ. ∆αφνή, 
Πολιτικά Κόµµατα, σελ.131.- Η κυβέρνηση Βενιζέλου, η οποία διατηρήθηκε 3,5 χρόνια προκήρυξε 
εκλογές για  τις 25 Οκτωβρίου 1920, οι οποίες αναβλήθηκαν για την 1η Νοεµβρίου 1920 λόγω του 

                                                                                                                                       
σ.352 επ, σ.355 επ, Τεύχ. Β σ.17 επ, σ.20 επ, σ.36 επ, σ.38 επ, σ.59 επ, σ.61 επ, σ.84 επ, Πρβλ. και Π. 
Ενεπεκίδη, Η δόξα και ο διχασµός. Από τα µυστικά αρχεία της Βιέννης (1962) σ.231 επ, σ.247 επ, 
σ.250 επ, σ. 254 επ, σ.269 επ,σ.270 επ, σ.276 επ, σ.278 επ, σ.280 επ, σ.301 επ.   
479 Για τη δικαιολόγηση της συµµαχικής επέµβασης από τον Ελ. Βενιζέλο, µε βάση τις Συνθήκες 1863 
και 1864 βλ. Λεονταρίτη  όπ.παρ. σελ. 36- Βλ. και ∆αφνή, Τα Πολιτικά Κόµµατα, σελ.130 
480 Βλ. Λ ε ο ν τ α ρ ί τ η, σελ.38 



θανάτου του Βασιλιά Αλέξανδρου.- Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Συντάγµατος, η βουλή εξέλεξε 
αντιβασιλέα προσωρινά τον Π. Κουντουριώτη481. -   
 Στις εκλογές της 1ης Νοεµβρίου 1920, από τις 369 έδρες το Κόµµα των Φιλελευθέρων πήρε 
µόνο 118. Η "Ηνωµένη Αντιπολίτευσις", αντιβενιζελικός συνασπισµός κέρδισε 251 έδρες. Μετά τα 
αποτελέσµατα ο Βενιζέλος υπέβαλε την παραίτησή του και έφυγε στο εξωτερικό. Αρχηγός της 
κοινοβουλευτικής οµάδας των Φιλελευθέρων έγινε ο Στρατηγός ∆αγκλής. – Βλ. Γιαννουλόπουλο, 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σ.148. Μετά την παραίτηση Βενιζέλου παραιτήθηκε και ο Π. 
Κουντουριώτης και την αντιβασιλεία ανέλαβε η βασιλοµήτωρ Όλγα µέχρι την επιστροφή του 
Κωνσταντίνου.-  Βλ. Αλιβιζάτο, Εισαγωγή, σ.121- 
 

85. Κυβέρνηση ∆. Ράλλη 
 Ο συνασπισµός ηνωµένη αντιπολίτευση δεν είχε αρχηγό. Ο επικρατέστερος ∆. Γούναρης αρνήθηκε να 
σχηµατίσει κυβέρνηση και τελικά πρωθυπουργός διορίστηκε ο ∆. Ράλλης, αν και διέθετε µικρή 
κοινοβουλευτική οµάδα στις 4 Νοεµβρίου 1920. Επρόκειτο για κυβέρνηση συνασπισµού που διέθετε την 
εµπιστοσύνη της βουλής και φιλοσυµµαχικό προσανατολισµό.- Στην κυβέρνηση µετείχαν οι ∆. 
Γούναρης, Π. Τσαλδάρης, Ν. Καλογερόπουλος, Π.Κ. Μαυροµιχάλης κλπ. Λίγες µέρες µετά τις 11 
Νοεµβρίου 1920 η κυβέρνηση προκήρυξε δηµοψήφισµα για τις 5 ∆εκεµβρίου 1920. Το 99% του 
εκλογικού Σώµατος αποφάσισε υπέρ της επιστροφής του Κωνσταντίνου. Υπάρχει βέβαια µεγάλη 
διάσταση ανάµεσα στο αποτέλεσµα των εκλογών που είχε γίνει ένα µήνα πριν και στο αποτέλεσµα του 
δηµοψηφίσµατος. Στις 6 ∆εκεµβρίου ο Κωνσταντίνος ήλθε στην Αθήνα. Στις 23 ∆εκεµβρίου 1920, ο 
Κωνσταντίνος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της διπλής βουλής της 1ης Νοεµβρίου, η οποία και 
ονοµάστηκε Γ εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις. Στο λόγο του θρόνου υπόσχεται αφοσίωση στις ∆υνάµεις 
της Entente και την απόφαση της κυβέρνησης να προασπίσει τα συµφέροντα του Ελληνισµού στη 
Μικρά Ασία. – Βλ. Γιαννουλόπουλο, όπ.παρ. σ.156-  Ο λόγος του θρόνου αποτελεί δικαίωση, 
επιβεβαίωση και συνέχιση της πολιτικής του Βενιζέλου, για την οποία όµως είχαν προκληθεί τόσα 
επεισόδια. – Η Συνέλευση στις 28 Ιανουαρίου 1921, συγκρότησε 49µελή συντακτική επιτροπή, η οποία 
διόρισε 11µελή εισηγητική επιτροπή. Οι εργασίες της συνέλευσης που διακόπηκαν µέχρι τα µέσα 
Ιανουαρίου 1921 άρχισαν στις 6 Φεβρουαρίου 1921.- Βλ Αλιβιζάτο, Εισαγωγή, σ.123- Ο ∆. Ράλλης 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω διαφωνίας του µε το Βασιλιά και το Γούναρη στις 22 Ιανουαρίου 1921. 
Ο Ράλλης επηρεάστηκε από την πρόταση Βενιζέλου για σύµπτυξη του Στρατού γύρω από τη Σµύρνη 
και επίσης υποστήριξε τη συµµετοχή του Βενιζέλου στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου για την Ειρήνη στην 
Ανατολή. Ο Γούναρης αντιτάχθηκε όπως επίσης και ο Κωνσταντίνος. Εποµένως η παραίτηση µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ότι έχει διπλό χαρακτήρα και κοινοβουλευτικής παραίτησης και παραίτησης –διαφωνίας.- 
Βλ. Γιαννουλόπουλο, όπ.παρ.σ.160. 
 

86. Κυβέρνηση Νικ. Καλογερόπουλου 
Τον Ράλλη αντικατέστησε στις 24 Ιανουαρίου 1921 ο επίσης αντιβενιζελικός αλλά φιλοαντλαντικός Ν. 
Καλογερόπουλος, υπουργός οικονοµικών στην προηγούµενη κυβέρνηση Ράλλη. Επρόκειτο για 
µεταβατική κυβέρνηση 2 µηνών, µέχρι της επαναφοράς του Γούναρη, ο οποίος – απέφευγε, λόγω της 
αντιπάθειας που είχε δηµιουργήσει στους Συµµάχους, ώστε να µην τους  προκαλέσει- διατηρούσε το 
Υπουργείο Στρατιωτικών. Είναι η δεύτερη κυβέρνηση συνασπισµού της ηνωµένης αντιπολίτευσης. Η 
κυβέρνηση Καλογερόπουλου παραιτήθηκε κάτω από το βάρος των γεγονότων  (συνδιάσκεψη του 
Λονδίνου, στην οποία αρχικά εκπροσώπησε την Ελλάδα ο Καλογερόπουλος και κατόπιν ο Γούναρης, 
αποτυχίες του ελληνικού Στρατού στο Μικρασιατικό µέτωπο) . 
 

87. Κυβέρνηση ∆. Γούναρη 
Στις 26 Μαρτίου 1921 κυβέρνηση σχηµάτισε ο ουσιαστικός αρχηγός της αντιβενιζελικής παράταξης ∆. 
Γούναρης. Αµέσως αντιµετώπισε κρίση από τον επίσης αντιβενιζελικό Ν. Στράτο, που είχε αποκλειστεί 
από την κυβέρνηση Γούναρη και προσπάθησε να ανατρέψει την κυβέρνηση Γούναρη αποβλέποντας 
στην υποστήριξη των Φιλελευθέρων. – Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ∆αγκλής, διαβεβαίωσε, ότι 
εφόσον η κυβέρνηση θα συνέχιζε τον πόλεµο στη Μικρά Ασία, το Κόµµα των Φιλελευθέρων δεν είχε 
πρόθεση να συντελέσει στην κρίση στις δύσκολες αυτές στιγµές. – Στις 2 Οκτωβρίου 1921, ο Γούναρης 
προτού µεταβεί στο εξωτερικό για συνεννόηση µε τους Συµµάχους, ζήτησε και έλαβε ψήφο 
εµπιστοσύνης από τη βουλή. Κατά την ψηφοφορία απείχε το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Η αποχή αυτή 
σήµανε και το τέλος της κοινής πολιτικής στο µικρασιατικό πρόβληµα482. Το Φεβρουάριο του 1922 ο 
Γούναρης εµφανίστηκε στη βουλή για τον απολογισµό του έργου του στο εξωτερικό. Στην ψηφοφορία 
που επακολούθησε ( 25 Φεβρουαρίου 1922) καταψηφίστηκε µε 165 ψήφους κατά και 155 υπέρ483. Ο 
Βασιλιάς, παρακάµπτοντας τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, στρατηγό ∆αγκλή, δίνει 
διερευνητική εντολή στο Ν. Στράτο, που διέθετε µικρή κοινοβουλευτική οµάδα και µετά στον Μπούσιο. 
Και οι δύο δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούµενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κατέθεσαν 
την εντολή. Ο Κωνσταντίνος καλεί και πάλι τον ∆. Γούναρη, ο οποίος ανασχηµατίζει την Κυβέρνηση µε 
ακραίους αντιβενιζελικούς, εµφανίζεται στη βουλή στις 5 Μαρτίου  1922 και επιτυγχάνει ψήφο 

                                                
481 Βλ. Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, σ.120.- 
482 Βλ. Ν. Ο ι κ ο ν ό µ ο υ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, σ.186 
483 Βλ. Γ ι α ν ν ο υ λ ό π ο υ λ ο, όπ.παρ. σ.197 



εµπιστοσύνης484. Στις 3 Μαρτίου 1922 η κυβέρνηση παραιτήθηκε. Κατά την ψήφιση οικονοµικών 
νοµοσχεδίων η πλειοψηφία της κυβέρνησης ήταν µία µόνο ψήφος485. 
 

88. Κυβέρνηση Ν. Στράτου 
 Στις 3 Μαΐου 1922, αναλαµβάνει ο Ν. Στράτος για 6 µέρες. Οι φιλελεύθεροι παρακάµπτονται. Ο Στράτος 
εµφανίζεται στη βουλή, εκθέτει τις προγραµµατικές δηλώσεις και καταψηφίζεται. Κοινοβουλευτικά 
υποστηρίχθηκε από την οµάδα Μπούσιου το κόµµα των φιλελευθέρων και από πολλούς 
ανεξάρτητους486. 
 

89. Κυβέρνηση Ν. Πρωτοπαπαδάκη 
Στις 9 Μαΐου πρωθυπουργός ορκίζεται ο Ν. Πρωτοπαπαδάκης για 2, 5 µήνες περίπου µέχρι την 
28/8/1922. Είναι κυβέρνηση Συνασπισµού από όλα τα αντιβενιζελικά κόµµατα. Στην κυβέρνηση 
συµµετείχαν οι Γούναρης, Μπαλτατζής, Θεοτόκης, Στράτος κλπ. Η Κυβέρνηση πήρε ψήφο 
εµπιστοσύνης, λόγω της σύνθεσής της µε µεγάλη πλειοψηφία στις 9 Μαΐου 1922487. Η Κυβέρνηση 
παραιτήθηκε 15 ηµέρες µετά την έναρξη της επίθεσης των τούρκων στο µικρασιατικό µέτωπο και την 
διάρρηξη του µετώπου λόγω της κακής αµυντικής οργάνωσης του στρατού. Ο λαός ζητούσε την άµεση 
παραίτηση της Κυβέρνησης Πρωτοπαπαδάκη. Πρόκειται για παραίτηση κυβερνητική488. 
 

90. Κυβέρνηση Ν. Τριανταφυλλάκου 
Στις 28 Αυγούστου 1922 σχηµατίζεται η κυβέρνηση Ν. Τριανταφυλλάκου που διατηρήθηκε 18 ηµέρες. – 
Ο πρωθυπουργός ήταν επίσης ακραίος αντιβενιζελικός πολιτικός. Την περίοδο των 18 αυτών ηµερών 
συνέβησαν συνταρακτικά γεγονότα, η µικρασιατική καταστροφή στις αρχές Σεπτεµβρίου 1922 και η 
επανάσταση του στρατού υπό τους Ν. Πλαστήρα και στ. Γονατά, ο οποίος µε προκηρύξεις που έριξε µε 
στρατιωτικό αεροπλάνο αξίωσε την αποµάκρυνση του Κωνσταντίνου και της κυβέρνησης , την άµεση 
διάλυση της συνέλευσης , το σχηµατισµό άχροης κυβέρνησης της εµπιστοσύνης της Entente και 
ενίσχυση του θρακικού µετώπου. Έτσι αποµακρύνθηκε η κυβέρνηση Τριανταφυλλάκου. Ο Κων/νος 
έστειλε το στρατηγό Παπούλα  στο Λαύριο, όπου ήταν η 12µελής επαναστατική επιτροπή µε Πρόεδρο 
τον Στ. Γονατά να τους πείσει να αρκεστούν στην παραίτηση του Τριανταφυλλάκου. Η επιτροπή 
αρνήθηκε και ο Κων/νος στις 14 Σεπτεµβρίου παραιτήθηκε και την ίδια µέρα ορκίστηκε ο γιος του, 
Γεώργιος. 
 

91. Κυβέρνηση Αν. Χαραλάµπη 
 

92. Κυβέρνηση Σωτ. Κροκιδά 
Στις 13 Σεπτεµβρίου 1922 σχηµατίστηκε πολιτική κυβέρνηση. Επειδή την προεδρία της κυβέρνησης 
αρνήθηκε ο Αλ. Ζαΐµης ανέλαβε προσωρινά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός των 
εσωτερικών Σωτ. Κροκιδάς. – Η επανάσταση του 22 συγκέντρωσε την εξουσία και µεταβίβασε στην 
κυβέρνηση Κροκιδά «το δικαίωµα της εκδόσεως νοµοθετικών Βασιλικών ∆ιαταγµάτων» Παράλληλα 
εξέδιδε πράξεις συντακτικού περιεχοµένου µε τις οποίες αναστέλλονταν ή τροποποιούνταν διατάξεις του 
ισχύοντος συντάγµατος. Την περίοδο εκείνη έγινε η δίκη των 6 από έκτακτο στρατοδικείο489. Η 
κυβέρνηση Κροκιδά παραιτήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 1922 γιατί ήταν αντίθετη και δεν ήθελε να αναλάβει 
την ευθύνη της εκτέλεσης490.  
 

93. Κυβέρνηση Στ. Γονατά 
   Στις 14 Νοεµβρίου 1922 σχηµατίζεται επαναστατική κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον συνταγµατάρχη 
Στ. Γονατά. Η κυβέρνηση αυτή διατηρήθηκε 14 µήνες µέχρι την 11η Ιανουαρίου 1924, που σχηµάτισε 
κυβέρνηση ο Ελ. Βενιζέλος. Στην κυβέρνηση Γονατά δεν µετείχε ο Ν. Πλαστήρας. Υπουργός 
στρατιωτικών ανέλαβε ο Θ. Πάγκαλος, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση και την αναδιοργάνωση της 

                                                
484 Με 164 ψήφους υπέρ και 86 κατά. 76 βουλευτές απείχαν. Βλ. και Γιαννουλόπουλο, όπ.παρ. σ.197 
485 Βλ. Γιαννουλόπουλο, όπ.παρ. σ.197 
486 170 εψήφισαν κατά και 154 υπέρ. Βλ. Γιαννουλόπουλο, όπ.παρ. σ.198 
487 Βλ. Γ ι α ν ν ο υ λ ό π ο υ λ ο, όπ παρ., σελ.198  
488 Η κυβέρνηση αντιµετώπιζε προβλήµατα εσωτερικά (καταδίκη σε τριετή φυλάκιση Παπαναστασίου και 
συνεργατών του που υπέγραψαν το δηµοκρατικό µανιφέστο, οικονοµικά-διχοτόµηση χαρτονοµίσµατος-
και στρατιωτικά, κατάσταση µετώπου). Υπήρχε κατακραυγή. Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση πήρε δύο 
πρωτοβουλίες. Με εισήγηση του Στεργιάδη για δηµιουργία αυτόνοµου µικρασιατικού κράτους υπό την 
επικυριαρχία του Σουλτάνου. Επίσης και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, µέσω της οποίας θα 
πραγµατοποιείτο η σύναψη ειρήνης µε την Τουρκία.  
489 Πρόεδρος του Στρατοδικείου ήταν ο στρατηγός Οθωναίος. Καταδικάστηκαν παµψηφεί σε θάνατο στις 
15 Νοεµβρίου 1922 οι: ∆. Γούναρης, Γ. Χατζηανέστης, Ν.Στράτος, Π. Πρωτοπαπαδάκης, Γ. 
Μπαλτατζής, και Ν.Θεοτόκης. Σε ισόβια δεσµά καταδικάστηκαν οι Μ. Γούδας και Ξ.Στρατηγός. 
490 Το θέµα της εκτέλεσης είχε ήδη τεθεί και η Αγγλία είχε ειδοποιήσει ότι σε περίπτωση εκτέλεσης θα 
απέσυρε τον πρεσβευτή της.- Υπέρ της γνώµης αυτής τάχθηκε και ο Κροκιδάς. – Βλ. Γιαννουλόπουλο, 
όπ. παρ. σ.259- 



στρατιάς του Έβρου491. – Στις 18 Οκτωβρίου 1923, δηµοσιεύεται διάταγµα προκήρυξης εκλογών για τις 
2 ∆εκεµβρίου 1923, οι οποίες λόγω του πραξικοπήµατος που εκδηλώθηκε αναβλήθηκαν492. Οι εκλογές 
έγιναν  τελικά λίγες µέρες µετά την αρχική ηµεροµηνία στις 16 ∆εκεµβρίου, για την εκλογή της ∆΄ 
Συντακτικής Συνέλευσης. Ο Πρωθυπουργός Γονατάς 3 µέρες µετά τις εκλογές, απαντώντας σε σχετική 
επιστολή του Γεωργίου, του υπέδειξε να αναχωρήσει προσωρινά, για να διευκολυνθεί η επίλυση του 
πολιτειακού, που είχε δηµιουργηθεί µετά το µοναρχικό πραξικόπηµα του 1923493.  
 

94. Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 
Στις 5 Ιανουαρίου 1924, ο Ελ. Βενιζέλος εκλέγεται πρόεδρος της βουλής, αξίωµα από το οποίο 
παραιτείται µετά από λίγες ηµέρες αφού ήδη σχηµάτισε κυβέρνηση στις 11 Ιανουαρίου. Στη θέση του 
προέδρου της βουλής εκλέχθηκε ο Κ. Ρακτιβάν. Στις προγραµµατικές δηλώσεις του ο Ελ. Βενιζέλος 
δήλωσε ότι το πολιτειακό θα έπρεπε να ρυθµιστεί µε δηµοψήφισµα. Ο Βενιζέλος παραιτείται 
(κυβερνητική παραίτηση) αν και δεν διέθετε την πλειοψηφία, κυρίως από το βάρος της αντιπολίτευσης 
Παπαναστασίου. 
 

95. Κυβέρνηση Γ. Καφαντάρη 
 Στις 6 Φεβρουαρίου κυβέρνηση σχηµατίζει ο υπουργός ∆ικαιοσύνης της κυβέρνησης Βενιζέλου Γ. 
Καφαντάρης. Η κυβέρνηση Καφαντάρη διατήρησε βασικά την ίδια σύνθεση494. Στις 26 Φεβρουαρίου η 
κυβέρνηση Καφαντάρη πήρε ψήφο εµπιστοσύνης . – Η κυβέρνηση διατηρήθηκε 33 µέρες. Παραιτήθηκε 
στις 12 Μαρτίου 1924 διότι εκδηλώθηκαν περιπτώσεις απειθαρχίας στο στρατό και δεν θέλησε να 
συγκρουστεί µαζί τους. Συγκεκριµένα, ο Στρατός είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της άµεσης ανακήρυξης της 
αβασίλευτης δηµοκρατίας από την Εθνοσυνέλευση495.- Ήδη πάντως είχε αρχίσει διάσπαση των 
φιλελευθέρων για το ζήτηµα της άµεσης ανακήρυξης της δηµοκρατίας, διάσπαση που εκδηλώθηκε 
ανοιχτά λίγες µέρες µετά την παραίτηση, στις 17 Μαρτίου 1924. Συγκεκριµένα δηµιουργήθηκαν δύο 
πτέρυγες. Η «ορθόδοξη» πτέρυγα Καφαντάρη, που τηρούσε τη «γραµµή Βενιζέλου», της λύσης του 
πολιτειακού µε δηµοψήφισµα και η πτέρυγα του Θ. Σοφούλη, που είχε ταχθεί µε τη θέση της 
∆ηµοκρατικής Ένωσης δηλαδή τη λύση του πολιτειακού µε την Εθνοσυνέλευση496. Εποµένως ο 
Καφαντάρης δεν διέθετε πλέον την εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Είναι εποµένως πολύ πιθανό και 
µπορεί να γίνει λόγος για κοινοβουλευτική παραίτηση χωρίς ψήφο δυσπιστίας. 
 

96. Κυβέρνηση Αλ. Παπαναστασίου 
Στις 12 Μαρτίου 1924 κυβέρνηση σχηµατίζει ο Αλ. Παπαναστασίου, αρχηγός του δεύτερου σε δύναµη 
κόµµατος µετά από εντολή του αντιβασιλέα Π. Κουντουριώτη. Οι Σοφούλης, Μιχαλακόπουλος και 
Ρούσσος δήλωσαν ότι θα υπεστήριζαν την κυβέρνηση Παπαναστασίου497. Μπορεί εποµένως να λεχθεί, 
ότι ο Αλ. Παπαναστασίου κατά το διορισµό του διέθετε την δεδηλωµένη, ή έστω σε «λανθάνουσα 
µορφή». Η διάσπαση των Φιλελευθέρων εξασφάλισε ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση 
Παπαναστασίου. Στις 24 Μαρτίου 1924, µετά τις προγραµµατικές δηλώσεις του έλαβε 259 υπέρ 3 κατά  
και 125 βουλευτές απείχαν. Τότε ο Πρόεδρος της βουλής Κ. Ρακτιβάν, ανήγγειλε στο λαό, που είχε 
συγκεντρωθεί έξω από τη βουλή, την έκπτωση της δυναστείας των Γκλύξµπουργκ και την ανακήρυξη 
της αβασίλευτης δηµοκρατίας. Την επόµενη 25η Μαρτίου 1924, 283 παρόντες βουλευτές ψήφισαν 
ψήφισµα «περί εκπτώσεως της δυναστείας και ανακηρύξεως της δηµοκρατίας». Με το ίδιο ψήφισµα 
προαναγγέλετο η διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την ανακήρυξη της χώρας σε δηµοκρατία 
κοινοβουλευτικής µορφής.  Προσωρινός Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µέχρι την κατάρτιση του νέου 
Συντάγµατος οριζόταν µε το ψήφισµα ο ήδη αντιβασιλιάς Π. Κουντουριώτης. Η βουλή διέκοψε τις 
εργασίες της για 40 ηµέρες προκειµένου να προετοιµαστεί το δηµοψήφισµα και εξουσιοδότησε την 
κυβέρνηση για την έκδοση νοµοθετικών διαταγµάτων. – Το δηµοψήφισµα έγινε στις 13 Απριλίου 1924. 
Υπέρ της αβασίλευτης ψήφισε το 69,95% του εκλογικού σώµατος και κατά το 30, 05%-498,499 

                                                
491 Ο Θ. Πάγκαλος, τον Ιούνιο του 1923 προσπάθησε την ανατροπή της κυβέρνησης Γονατά επειδή 
διαφώνησε µε την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης και την απώλεια της Ανατολικής Θράκης και 
αντικαταστάθηκε από τον Π. Μαυροµιχάλη. 
492 Τρεις µέρες µετά τη δηµοσίευση του διατάγµατος εκδηλώνεται στρατιωτικό κίνηµα µε αρχηγούς τους 
Ι. Μεταξά, Γ. Λεοναρδόπουλο, Π. Γαργαλίδη και Γ. Ζήρα.- Το πραξικόπηµα αντιµετωπίστηκε αµέσως. 
493 Βλ. Β ε ρ έ µ η, σ.276.- Βλ. Το κείµενο των επιστολών Τ. Βουρνά, Ιστορία, 1909-1940, σ.294 επ. Ο 
Γεώργιος Β έφυγε στις 18 ∆εκεµβρίου 1923 και την αντιβασιλεία ανέλαβε ο ναύαρχος Π.Κουντουριώτης. 
494 Στην κυβέρνηση δεν µετείχαν οι Ανδρ. Μιχαλόπουλος, Γ. Ρούσσος και Ι. Βαλαλάς, οι οποίοι 
τάχθηκαν µε την άποψη της ∆ηµοκρατικής Ένωσης.- 
495 Βλ. για τα γεγονότα αναλυτικά, Β ε ρ έ µ η, όπ. παρ. σελ.279 
496 Οι περισσότεροι από τους φιλελεύθερους, 100 περίπου, ίδρυσαν το κόµµα των «Προοδευτικών 
Φιλελευθέρων», µε αρχηγό τον Καφαντάρη, 60 τάχθηκαν µε τον Σοφούλη  και 40 περίπου ακολούθησαν 
τον Ανδρ. Μιχαλακόπουλο. Σχηµατίστηκαν επίσης και µικρότερες οµάδες.  
497 Στην κυβέρνηση µετείχαν οι Ρούσσος, Πάγκαλος και Κονδύλης.- 
498 Στις 16 Απριλίου ο Ελ.Βενιζέλος, µε δηλώσεις τάχθηκε υπέρ του αποτελέσµατος του 
δηµοψηφίσµατος. Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος δέχθηκε αµέσως ο Ι. Μεταξάς, ο οποίος δήλωσε 
ότι θα πολιτευόταν και µε το καθεστώς της αβασίλευτης δηµοκρατίας. Το Λαϊκο Κόµµα αναγνώρισε την 
αβασίλευτη δηµοκρατία µετά από 8 χρόνια.- 



  Στις 9 Ιουνίου 1924 παραιτήθηκε ο Υπουργός στρατιωτικών Γ. Κονδύλης, ο οποίος απέβλεπε να 
διαδεχθεί τον Παπαναστασίου στηριζόµενος στη συνεργασία Καφαντάρη.- Την παραίτηση Κονδύλη 
ακολούθησαν και άλλοι Υπουργοί και ο Παπαναστασίου συµπλήρωσε την κυβέρνηση από 
ανεξάρτητους.500 Τελικά οι Μιχαλακόπουλος και Γονατάς απέσυραν την εµπιστοσύνη τους, η κυβέρνηση 
καταψηφίστηκε στις 19 Ιουλίου 1924 και παραιτήθηκε501. 
 

97. Κυβέρνηση Θ. Σοφούλη 
Μετά την (κοινοβουλευτική) παραίτηση Παπαναστασίου, κυβέρνηση µεταβατική σχηµατίζει ο αρχηγός 
του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναµη βενιζελογενούς κόµµατος Θ. Σοφούλης, µετά από πρόταση 
του Καφαντάρη- αρχηγού του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναµη βενιζελογενούς κόµµατος- στον 
οποίο είχε αρχικά προσφερθεί η εντολή από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.- Η πρόταση Καφαντάρη για 
σχηµατισµό προσωρινής κυβέρνησης έγινε δεκτή από τον Παπαναστασίου και τους αρχηγούς σχεδόν 
όλων κοµµάτων. Στην κυβέρνηση θα µετείχαν βουλευτές από όλα τα κόµµατα. Πρόκειται δηλαδή για 
κυβέρνηση συνεργασίας  όχι όµως σε επίπεδο αρχηγών. Η κυβέρνηση αυτή επειδή παρέµεινε µόνο στη 
διάρκεια του καλοκαιριού, ονοµάστηκε κυβέρνηση θερινών διακοπών. Η κυβέρνηση Σοφούλη, που 
λόγω του χαρακτήρα της δεν εµφανίστηκε στη Βουλή να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης, και παραιτήθηκε 
την 1 Οκτωβρίου 1924.  
 

98. Κυβέρνηση Ανδρ. Μιχαλακόπουλου 
Ο Καφαντάρης πρότεινε το σχηµατισµό κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας. Στη λύση αυτή δεν 
συµφώνησε ο Παπαναστασίου. Η εντολή προσφέρθηκε και πάλι στον Καφαντάρη, ο οποίος αρνείται για 
δεύτερη φορά και ανατίθεται στον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, αρχηγό των Συντηρητικών Φιλελευθέρων, ο 
οποίος και σχηµατίζει κυβέρνηση στις 7 Οκτωβρίου 1924,- η κυβέρνηση διατηρήθηκε µε την 
εµπιστοσύνη της ∆ Εθνοσυνέλευσης 6,5 µήνες µέχρι την 26 Ιουνίου 1925. Μετά  από κυβερνητική κρίση 
που προκάλεσε η παραίτηση του Υπουργού των  εσωτερικών και εννόµου τάξεως Γ. Κονδύλη, η 
κυβέρνηση παραιτείται, αλλά µετά την άρνηση και πάλι του Γ. Καφαντάρη, η εντολή δίνεται και πάλι 
στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Ανδρ. Μιχαλακόπουλο, ο οποίος ξανασχηµατίζει κυβέρνηση στις 15 
Ιουνίου 1925.- Η κυβέρνηση που διέθετε µικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ανατράπηκε µετά από 11 
ηµέρες, στις 26 Ιουνίου 1925 µε στρατιωτικό πραξικόπηµα του Θεόδωρου Πάγκαλου.  
 

99. Κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου 
   Ο Θεόδ. Πάγκαλος  σχηµατίζει κυβέρνηση στις 26 Ιουνίου 1925 από στρατιωτικούς και πολιτευτές. 
Αµέσως διαβεβαίωσε τους πολιτικούς µε την εφηµερίδα «Ελεύθερος τύπος», ότι δε θα κατέλυε το 
κοινοβουλευτικό πολίτευµα, αλλά ότι επιθυµούσε να σώσει τη χώρα από την αστάθεια.- Στις 30 Ιουνίου 
η πραξικοπηµατική κυβέρνηση Πάγκαλου παίρνει ψήφο ανοχής στη Βουλή. Από τους αρχηγούς των 
κοµµάτων της ∆ Εθνοσυνέλευσης οι Παπαναστασίου, Γονατάς και Κονδύλης ψήφισαν την κυβέρνηση. 
Ο Σοφούλης αρνήθηκε να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης και οι Καφαντάρης και Μιχαλακόπουλος  απείχαν 
από την ψηφοφορία502.- Συγκεκριµένα η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ψήφισµα που µεταξύ άλλων όριζε, τη 
σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση Συντάγµατος, επανάληψη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης το 
αργότερο µέχρι 15 Οκτωβρίου 1925, ψήφιση Συντάγµατος σε 15 ηµέρες από την επανάληψη των 
εργασιών, σύσταση Γερουσίας, µετατροπή της Εθνοσυνέλευσης σε απλή Βουλή, διάλυση της Βουλής το 
αργότερο µέχρι το Φεβρουάριο 1926 και προκήρυξη εκλογών, κλπ. Ο Πάγκαλος στις 29 Σεπτεµβρίου 
1925, διέλυσε τη ∆ Εθνοσυνέλευση µε την έγκριση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίαςΚουντουριώτη και 
λίγο αργότερα εγκαθιδρύει, ανοιχτά πλέον, δικτατορία503.- 

                                                                                                                                       
499 Στις 23 Απριλίου 1924 εκδόθηκε το νδ περί κατοχυρώσεως του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Το 
διάταγµα αυτό προκάλεσε αντιδράσεις διότι περιόριζε ατοµικές ελευθερίες, ιδιαίτερα δε το άρθρο 8, 
επέβαλε ποινική δίωξη για πολιτικά αδικήµατα.- Παρά τις επιφυλάξεις κυρώθηκε µε την ψήφο 260 
βουλευτών. Τα κόµµατα Καφαντάρη και Σοφούλη δε µετείχαν στην ψηφοφορία.- 
500 Την θέση του Κονδύλη κατέλαβε ο µετέπειτα δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος.-  Βλ. αναλυτικά Β ε ρ 
έ µ η, όπ.παρ.τ. ΙΕ΄ σ.281.- 
501 Την πριν την παραίτηση περίοδο παρουσιάστηκαν απειθαρχίες στο πολεµικό ναυτικό λόγω 
αυθαίρετων παραγωγών. Ο υπουργός στρατιωτικών Θ.Πάγκαλος κυκλοφόρησε πρωτόκολλο στο 
στρατό µε αίτηµα τη διατήρηση της κυβέρνησης Παπαναστασίου. Το πρωτόκολλο υπήρξε η αφορµή της 
άρσης εµπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.  
502 Βλ. Β ε ρ έ µ η, σ.291.- 
503 Στις 5 Ιανουαρίου 1926 συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες, αναλαµβάνοντας τη νοµοθετική και 
εκτελεστική εξουσία και το δικαίωµα τροποποίησης του Συντάγµατος. Ο Κουντουριώτης στις 18 Μαρτίου 
1926 ανακοινώνει ότι παραιτείται µε σκοπό να αναγκάσει τον Πάγκαλο να αποµακρυνθεί. Ο Πάγκαλος 
την ίδια µέρα δηµοσιεύει συντακτική πράξη µε την οποία προκήρυσσε προεδρικές εκλογές για τις 4 
Απριλίου 1926. Ορίζοντας ως ανώτερο όριο ηλικίας τα 60, απέκλεισε από την υποψηφιότητα του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, τους Βενιζέλο, Κουντουριώτη και Ζαϊµη.- Οι βενιζελικοί απείχαν από τις 
«εκλογές» νίκησε, φυσικά, ο Πάγκαλος. Υποστηρίχθηκε πάντως από τους αντιβενιζελικούς.-Μετά την 
κατάληψη και της Προεδρείας ο Πάγκαλος έκανε προσπάθεια «πολιτικοποίησης» της δικτατορίας και 
στα πλαίσια αυτά ήλθε σε επαφή και συνοµιλίες µε διάφορους πολιτικούς. Τελικά διόρισε την 
«κυβέρνηση» Αθανασίου Ευταξία, η οποία απετελείτο κυρίως από αντιβενιζελικούς, περιλάµβανε όµως 



 
100. Κυβέρνηση Αθ. Ευταξία 

 
101. Κυβέρνηση Γ. Κονδύλη 

 Ο Κονδύλης επανέφερε αµέσως το νόµιµο πρόεδρο Κουντουριώτη και αποφυλάκισε τους πολιτικούς 
αρχηγούς. Ο Κουντουριώτης έδωσε την εντολή στον Κονδύλη, ο οποίος και σχηµατίζει κυβέρνηση στις 
26 Αυγούστου 1926504. Ο Κονδύλης το Σεπτέµβριο διέλυσε το κόµµα του και δήλωσε, ότι θα απείχε από 
τις προσεχείς εκλογές. Παραιτήθηκαν επίσης και οι Υπουργοί, που επρόκειτο να πολιτευθούν. Οι 
εκλογές διεξάγονται στις 7 Νοεµβρίου 1926 µε τη συµµετοχή όλων των κοµµάτων. Από τις εκλογές 
αυτές κανένα κόµµα δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία.  
 

241. Η περίοδος 1927-1944 
102. Οικουµενική κυβέρνηση Αλ. Ζαΐµη 

Μετά τις εκλογές Πρωθυπουργός ανέλαβε ο παλαιός πολιτικός Αλ. Ζαΐµης, ο οποίος δεν είχε τη 
βουλευτική ιδιότητα. Ο Ζαΐµης µε τρεις συνολικά ανασχηµατισµούς παρέµεινε 18 µήνες (4. 12. 1926- 
4.7.1928).  
α. Στις 4 ∆εκεµβρίου 1926 σχηµατίζεται οικουµενική κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον Αλ. Ζαϊµη. Στην 
κυβέρνηση µετείχαν όλα τα µεγάλα κόµµατα505 . Η νέα Βουλή συνήρθε στις 6 ∆εκεµβρίου 1926 και 
εξέλεξε Πρόεδρο τον Θ. Σοφούλη506.  Στις 8 ∆εκεµβρίου µετά το τέλος της ανακοίνωσης προς τη Βουλή 
των προγραµµατικών  δηλώσεων από τον Πρωθυπουργό, η οικουµενική κυβέρνηση πήρε ψήφο 
εµπιστοσύνης µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία507. Στη θητεία της οικουµενικής κυβέρνησης ψηφίστηκε το 
νέο δηµοκρατικό Σύνταγµα στις 2 Ιουνίου 1927508. Την εποµένη δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης µόνο µε τις υπογραφές του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, , του Προέδρου της βουλής και 
του Πρωθυπουργού509.  Και κατά την περίοδο αυτή, παρά τα γεγονότα εφαρµόζεται το κοινοβουλευτικό 
σύστηµα. Την περίοδο αυτή έχει προετοιµαστεί ο γραπτός κοινοβουλευτισµός. Συντελείται ήδη µια 
άτυπη µεταβολή του πολιτεύµατος. 
β. Τον Αύγουστο του 1927, λίγο µετά την ψήφιση του νέου Συντάγµατος παραιτούνται από την 
οικουµενική κυβέρνηση οι Υπουργοί του Λαϊκού Κόµµατος µετά από διαφωνία τους µε τον Υπουργό 
οικονοµικών Γ. Καφαντάρη.- Η κυβέρνηση ανασχηµατίζεται χάνοντας τον οικουµενικό της χαρακτήρα, 
διατηρώντας όµως τη διαπαραταξιακή  µορφή, καθόσον εξακολουθούσε να συµµετέχει το δεύτερο 
µεγάλο κόµµα της αντιβενιζελικής παράταξης, το Κόµµα των Ελευθεροφρόνων του Ι. Μεταξά, το οποίο 
άλλωστε ελάχιστους βουλευτές υπελείπετο από το Λαϊκό. Τα υπόλοιπα κόµµατα εξακολουθούσαν να 
συµµετέχουν.  Σχηµατίζεται στις 17 Αυγούστου 1928 η δεύτερη Κυβέρνηση Ζαΐµη, η οποία εµφανίστηκε 
στη Βουλή στις 22 Αυγούστου και πήρε ψήφο εµπιστοσύνης σε σύνολο 177 παρόντων έλαβε 159.- Από 
την ψηφοφορία απείχε το Λαϊκό Κόµµα και αρκετοί ελευθερόφρονες. – Η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 3 
Φεβρουαρίου 1928 µετά από διαφωνία των υπουργών Παπαναστασίου (Γεωργίας) και Μεταξά 
(Συγκοινωνιών). 
γ. Πέντε µέρες αργότερα σχηµατίστηκε νέα κυβέρνηση Ζαΐµη επίσης διαπαραταξιακού χαρακτήρα, 
στενότερου πολιτικού φάσµατος από την προηγούµενη. Στην κυβέρνηση δεν συµµετείχε ο Αλ. 
Παπαναστασίου, συµµετείχαν όµως οι φιλελεύθεροι και οι ελευθερόφρονες. Η κυβέρνηση πήρε ψήφο 
εµπιστοσύνης στις 20 Φεβρουαρίου 1928. Σε 250 παρόντες έλαβε 154 ψήφους.- Η διαρροή των 
ελευθεροφρόνων προς το Λαϊκό Κόµµα είχε ενταθεί. Εν τω µεταξύ ο Ελ. Βενιζέλος είχε επιστρέψει στην 
Ελλάδα. Ο Υπουργός Οικονοµικών Γ. Καφαντάρης ανακοίνωσε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό 
Αλ. Ζαΐµη, ο οποίος αµέσως υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης στις 22 Μαΐου 1928 στον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας.- Την επόµενη ο Ελ. Βενιζέλος αναλαµβάνει και πάλι την αρχηγία του κόµµατος των 
Φιλελευθέρων.- 
                                                                                                                                       
και 2 πρώην βενιζελικούς. Ο Πάγκαλος ανατράπηκε στις 21/ 22 Αυγούστου 1926 µε στρατιωτικό κίνηµα 
του Κονδύλη. 
504 Η Κυβέρνηση Κονδύλη δηµοσίευσε στις 22 Σεπτεµβρίου 1926 αυτούσιο το αρχικό κείµενο του 
Συντάγµατος. 
505 Η Ένωση Φιλελευθέρων µε 5 Υπουργεία, το Λαϊκο Κόµµα µε 3, το Κόµµα Ελευθεροφρόνων µε 2 
Υπουργεία, η ∆ηµοκρατική Ένωση µε 1.  
506 Σε 271 παρόντες ο Σοφούλης συγκέντρωσε 145.- Τον υποψήφιο των Λαϊκών Ν. Τριανταφυλλάκο. 
Ψήφισαν 78. Βρέθηκαν επίσης 38 λευκά ψηφοδέλτια.- 
507 Με ……5 ψήφους υπέρ και 11 κατά. 10 αρνήθηκαν ψήφο. Παρόντες ήταν 256 βουλευτές. Ν. 
Οικονόµου, όπ.παρ. σ. 306.- 
508 Στις 9 ∆εκεµβρίου 1926 η αναθεωρητική βουλή ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο προβλεπόταν η 
σύσταση 30µελούς επιτροπής που θα υπέβαλε προτάσεις για την τροποποίηση του Συντάγµατος, που 
είχε δηµοσιευθεί από την Κυβέρνηση Κονδύλη, µέσα σε 8 ηµέρες από τη σύτασή της. Η επιτροπή 
άρχισε τις εργασίες της στις 4 ∆εκεµβρίου 1926 και στις 13 Απριλίου 1927 ολοκλήρωσε την επεξεργασία 
του Συντάγµατος ενώ εν τω µεταξύ υπέβαλε τµηµατικές εκθέσεις στη Βουλή. Η κατ’ άρθρο συζήτηση 
ολοκληρώθηκε στις 30 Μαϊου 1927. 
509 Χωρίς δηλαδή τις υπογραφές των Υπουργών. Την εξήγηση έδωσε αργότερα στις 11 Νοεµβρίου 1927 
ο Π. Τσαλδάρης, που αποκάλυψε µε δηλώσεις του προς τον τύπο ότι συµφωνήθηκε η λύση αυτή για να 
µη θεωρηθεί η υπογραφή των Υπουργών του Λαϊκου κόµµατος ως εγκατάλειψη των επιφυλάξεων που 
είχαν για την αβασίλευτη ∆ηµοκρατία.- Βλ. Ν. Οικονόµου, όπ.παρ. σ.306.- 



δ. Ακολούθησε συνάντηση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε τον Ελ. Βενιζέλο και τον Ι. Μεταξά, 
προκειµένου να δοθεί λύση στην κρίση.- Ο Βενιζέλος δηλώνει ότι θα υποστηρίξει την κυβέρνηση 
συνεργασίας Ζαΐµη και στις 2 Ιουνίου 1928 ανασχηµατίζεται η κυβέρνηση Ζαΐµη. Ο Καφαντάρης 
συµµετέχει στην κυβέρνηση ως ανεξάρτητος Φιλελεύθερος και ο Βενιζέλος  δεν συµµετέχει αλλά 
στηρίζει ως αρχηγός των Φιλελευθέρων. Η κυβέρνηση Ζαΐµη διατηρήθηκε ακόµη ένα µήνα. Η 
κυβέρνηση µετά από διαφωνία του υπουργού Οικονοµικών Καφαντάρη µε το Βενιζέλο, υπέβαλε στις 4 
Ιουλίου 1928 την παραίτησή της.- Βλ. αναλυτικά για τους λόγους διαφωνίας, Ν. Οικονόµου, σ.312. 
 

103. Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Π. Κουντουριώτης, µετά από διαπραγµατεύσεις µε τους πολιτικούς 
αρχηγούς, προσέφερε την εντολή στον Ελ. Βενιζέλο, ο οποίος τότε δεν είχε τη βουλευτική ιδιότητα. Ο 
Βενιζέλος δέχτηκε µε τον όρο ότι θα διαλυόταν η βουλή και ότι θα προκηρύσσονταν εκλογές µε 
πλειοψηφικό σύστηµα510. Παρά τα συνταγµατικά προβλήµατα, τα επιχειρήµατα του Βενιζέλου έπεισαν 
τον πρόεδρο Κουντουριώτη και έτσι σχηµατίζεται κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου στις 4 Ιουλίου 1928. Στις 9 
Ιουλίου δηµοσιεύεται το προεδρικό διάταγµα διάλυσης της Βουλής και προκηρύσσονται εκλογές για τις 
19 Αυγούστου 1928, από τις οποίες ο Βενιζέλος απέκτησε µεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία511. Στις 
19 Οκτωβρίου πρόεδρος της βουλής εκλέγεται ο Ι. Τσιριµώκος512,513. Πρώτος πρόεδρος της Γερουσίας 
εκλέχθηκε ο Αλ. Ζαϊµης . Στις 2 Ιουνίου 1929 Βουλή και Γερουσία εκλέγουν οριστικό Πρόεδρο 
∆ηµοκρατίας τον Π. Κουντουριώτη514. Η κυβέρνηση µετά από 2 ανασχηµατισµούς515 παραιτήθηκε στις 
21 Μαΐου 1932 στα πλαίσια ψήφισης νοµοσχεδίου για τη δίωξη του τύπου516. 
 

104. Η 6ήµερη Κυβέρνηση Ελ. Παπαναστασίου 
Την παραίτηση Βενιζέλου ακολούθησε βραχύβια κυβέρνηση 6 ηµερών του Αλ. Παπαναστασίου µε 
υπόσχεση του Βενιζέλου, ότι θα είχε την κοινοβουλευτική του υποστήριξη. Είχε εποµένως τη 
δεδηλωµένη. Στις προγραµµατικές  του δηλώσεις  ο Αλ. Παπαναστασίου εξήγγειλε µέτρα κοινωνικών 
µεταρρυθµίσεων για την ανακούφιση των πτωχότερων τάξεων.- Στις 3 Ιουνίου 1932, απαντώντας ο 
Βενιζέλος στις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, την επέκρινε για την προώθηση κοινωνικών 
µεταρρυθµίσεων και δήλωσε ότι θα έδινε ψήφο στην κυβέρνηση µε επιφυλάξεις. Ο Παπαναστασίου δεν 
θεώρησε επαρκή την εµπιστοσύνη που του παρείχε το Κόµµα των Φιλελευθέρων και υπέβαλε την 
παραίτησή του.- 
 

105. Η Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 
106. Κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη  

Αµέσως µετά σχηµατίστηκε κυβέρνηση για τη διεξαγωγή εκλογών, στις 25 Σεπτεµβρίου 1932. Από τις 
εκλογές αυτές κανένα κόµµα δεν πήρε απόλυτη πλειοψηφία και τα δύο µεγάλα κόµµατα σχεδόν 
ισοψήφισαν517. Η ευρύτερη παράταξη βενιζελογενών και Παπαναστασίου είχε την πλειοψηφία, πλην 
όµως ούτε ο Βενιζέλος ούτε και οι αρχηγοί των µικρότερων αυτών κοµµάτων συµφωνούσαν στο 
σχηµατισµό κυβέρνησης συνασπισµού.-  
                                                
510 Στις προτάσεις αυτές υπήρχαν συνταγµατικά εµπόδια. Το άρθρο 79 εδ.α του Συντάγµατος 1927 
όριζε ότι, «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται να διαλύσει τη βουλή πριν λήξει η περίοδος αυτής 
µετά σύµφωνον απόφασιν της Γερουσίας, λαµβανοµένην κατόπιν προτάσεώς του και κατ’ απόλυτον 
πλειοψηφίαν των µελών αυτής». Όµως η Γερουσία δεν είχε συγκροτηθεί. Επειδή η σύνθεση της Βουλής 
θα αντιδρούσε στην ψήφιση πλειοψηφικού, ο Κουντουριώτης συµφώνησε µε το Βενιζέλο να ρυθµιστεί το 
εκλογικό σύστηµα µε προεδρικό διάταγµα. Ο Βενιζέλος ισχυριζόταν ότι η πλειοψηφία του εκλογικού 
σώµατος που θα εκφραζόταν µε µεγάλη πλειοψηφία εδρών, λόγω του πλειοψηφικού, θα παρείχε 
έγκριση σε κάθε ενέργεια.- 
511 Σε σύνολο 250 εδρών η ευρύτερη βενιζελική παράταξη πήρε 226 έδρες. Η εναρκτήρια συνεδρίαση 
της νέας βουλής έγινε στις 17 Οκτωβρίου 1928.- 
512 Έλαβε σε 193 παρόντες 170 ψήφους 
513 Στις 23 ∆εκεµβρίου ψηφίστηκε ο Ν. 3711/1928 «Περί Συµβουλίου Επικρατείας» που άρχισε να 
λειτουργεί το Μάιο του 1929 µε Πρόεδρο τον Κ. Ρακτιβάν.- Στις 14 Ιανουαρίου 1929 η βουλή ψηφίζει το 
νόµο 3786/1929 «Περί συγκροτήσεως της Γερουσίας». Κατά το άρθρο 59 του Συντ.1927 η Γερουσία 
αποτελείται από 120 Γερουσιαστές από τους οποίους τουλάχιστον τα 9/12 εκλέγονται από το εκλογικό 
σώµα και το 1/12 το πολύ επιτρέπεται να εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση 
κατά την αρχή κάθε βουλευτικής  περιόδου.- Στις 21 Απριλίου 1929 έγιναν γερουσιαστικές εκλογές για 
τους 92 άµεσα εκλεγµένους Γερουσιαστές.- Από τα αποτελέσµατα έγινε φανερό ότι η βενιζελική 
παράταξη διατηρούσε την πλειοψηφία.  
514 Με ψήφους 259 υπέρ σε σύνολο 309 παρόντων βουλευτών και γερουσιαστών. Βρέθηκαν 44 λευκά 
ψηφοδέλτια και 6 πρότειναν άλλα ονόµατα.- Ο Κουντουριώτης παραιτήθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου 1929. 
Στις 14 ∆εκεµβρίου Βουλή και Γερουσία εκλέγουν νέο Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε 257 
ψήφους σε σύνολο 327 παρόντες βουλευτές και γερουσιαστές.- 
515 7 Ιουνίου 1929 και 16 ∆εκεµβρίου 1929 
516 Τόσο η αντιβενιζελική όσο και η βενιζελογενής αντιπολίτευση αντέδρασαν έντονα, έθεσαν θέµα 
αντισυνταγµατικότητας και δήλωσαν ότι αν προχωρούσε η κυβέρνηση στην ψήφιση θα αποχωρούσαν 
από τη βουλή και τη γερουσία.- Βλ. Ν. Οικονόµου, όπ.παρ. σ.318. 
517 Σε σύνολο 250 εδρών το «Κόµµα των Φιλελευθέρων» έλαβε 98 έδρες, το «Λαϊκό Κόµµα» 95 έδρες. 



 
Κλήθηκε τότε από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ο αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος Π. Τσαλδάρης, ο 
οποίος και σχηµάτισε, στις 4 Νοεµβρίου 1932, κυβέρνηση συνασπισµού του αντιβενιζελικού χώρου518 
αφού προηγουµένως ανεγνώρισε µε την επιστολή του το πολίτευµα της αβασίλευτης δηµοκρατίας519. 
Παρά το συνασπισµό, η Κυβέρνηση δεν διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία αλλά στηρίχθηκε 
κοινοβουλευτικά στην ανοχή της αντιπολίτευσης520. Πρόεδρος Βουλής εκλέγεται ο Φιλελεύθερος Θ. 
Σοφούλης521. Η κυβέρνηση Τσαλδάρη εµφανίζεται στη Βουλή για την παρουσίαση των προγραµµατικών 
δηλώσεων, πήρε ψήφο ανοχής και παρέµεινε 2,5 µήνες. Μετά από κριτική του Βενιζέλου η κυβέρνηση 
έθεσε ζήτηµα εµπιστοσύνης και καταψηφίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 1933522. Αµέσως µετά η κυβέρνηση 
υπέβαλε την παραίτησή της.- 
 

107. Η τελευταία Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 
 Στις 16 Ιανουαρίου 1933 κυβέρνηση σχηµατίζει και πάλι, την τελευταία της σταδιοδροµίας του, ο Ελ. 
Βενιζέλος. Η κυβέρνηση δεν εµφανίστηκε στη Βουλή για ψήφο εµπιστοσύνης, διότι η βουλή 
διαλύθηκε523 και προκηρύχθηκαν εκλογές  για τις 5 Μαρτίου 1933. Από τις εκλογές που διεξήχθησαν 
µε πλειοψηφικό σύστηµα ο Εθνικός Συνασπισµός πήρε περισσότερες ψήφους και λιγότερες έδρες.- 
Απόλυτη πλειοψηφία εδρών πέτυχε ο συνασπισµός «Ηνωµένη Αντιπολίτευσις»524.     

 
108. Κυβέρνηση Αλ. Οθωναίου 

Το πρωί της 6ης Μαρτίου 1933, ο Ν. Πλαστήρας έκανε στρατιωτικό πραξικόπηµα, το οποίο τελικά 
απέτυχε µετά από επέµβαση της ανώτερης ηγεσίας του Στρατού που συνεννοήθηκε µε τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας. Σχηµατίστηκε έτσι µεταβατική κυβέρνηση αντιστρατήγων , την ίδια µέρα µε τον 
Πρόεδρο Αλ. Οθωναίο. Η Κυβέρνηση αυτή µετά από 4 ηµέρες παρέδωσε την εξουσία στον νικητή των 
εκλογών, εκπληρώνοντας το σκοπό για τον οποίο είχε σχηµατιστεί.- 

 
109. Κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη 

Στις 10 Μαρτίου 1933 ορκίζεται η κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη, κυβέρνηση συνασπισµού της «Ηνωµένης 
Αντιπολίτευσης», η οποία διατηρήθηκε 2,5 χρόνια µέχρι τον Οκτώβριο του 1935. Η βουλή άρχισε τις 
εργασίες της στις 27 Μαρτίου 1933, και εξέλεξε Πρόεδρο τον κυβερνητικό υποψήφιο Χ. Βοζίκη525/526. 
Με συντακτική πράξη527 προκηρύχθηκαν εκλογές που έγιναν τελικά στις 9 Ιουνίου 1935 χωρίς τη 
συµµετοχή των βενιζελικών528. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης και οι αρχηγοί των ενόπλων 
δυνάµεων Παπάγος, Ρέππας και ο υποναύαρχος Οικονόµου κατήργησαν την κυβέρνηση Τσαλδάρη.- 

                                                
518 Στην κυβέρνηση µετείχαν τα κόµµατα, Λαϊκό, Τσαλδάρης Ελευθεροφρόνων, Μεταξάς Εθνικό- 
Ριζοσπαστικό του Κονδύλη και ανεξάρτητοι του Χατζηκυριακου. 
519 Η αναγνώριση έγινε στις 3 Οκτωβρίου 1932 µε επιστολή του Τσαλδάρη προς τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας Αλ. Ζαϊµη.- Είναι πράγµατι σηµαντικό ότι το «Λαϊκό Κόµµα» αναγνωρίζει το πολίτευµα 8 
χρόνια µετά την ανακήρυξη της αβασίλευτης δηµοκρατίας.- 
520 Ο κυβερνητικός συνασπισµός διέθετε 106 βουλευτές σε σύνολο εδρών 250.- Στηρίχθηκε στην ανοχή 
των φιλελευθέρων, µε επιφυλάξεις των προοδευτικών και των αγροτοεργατικών.-   
521 Η εκλογή έγινε στις 5 Νοεµβρίου  1932 µε 103 ψήφους σε σύνολο 233 παρόντων. 
522 Με 109 ψήφους κατά, 91 υπέρ και 1 λευκή σε σύνολο 20 ψηφισάντων βουλευτών.  
523 Η Γερουσία µε 72 ψήφους υπέρ και 20 κατά αποφάσισε τη διάλυση της βουλής και την προκήρυξη 
εκλογών µετά από ερώτηµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κατά το άρθρο 79 του Συντάγµατος. 
524 Σε σύνολο 248 εδρών ο «Εθνικός Συνασπισµός» πήρε 528.656 ψήφους δηλ. 46,32% και 110.- Ο 
συνασπισµός «Ηνωµένη Αντιπολίτευσις» πήρε 527.200 ψήφους, 46,19% και 131 έδρες.- 
525 Σε 237 παρόντες έλαβε 133 ψήφους. 
526 Αµέσως άρχισε η δίωξη των αξιωµατικών που πήραν µέρος στο πραξικόπηµα. Υποβλήθηκε µάλιστα 
µήνυση από ιδιώτες κατά των Βενιζέλου Μαρή και Κατεχάκη για ηθική αυτουργία.- Στις 11 Μαϊου 1933 ο 
Ι. Μεταξάς και άλλοι ακραίοι αντιβενιζελικοί κατέθεσαν στη βουλή πρόταση παραποµπής του Βενιζέλου 
σε δίκη για ηθική αυτουργία και συνέργεια για εσχάτη προδοσία και στάση, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του νόµου περί ευθύνης υπουργών. Στη συζήτηση της βουλής για το καταρχήν παραδεκτό της 
πρότασης παραποµπής, που έγινε στις 15 Μαϊου ήταν και η τελευταία εµφάνιση του Βενιζέλου στη 
Βουλή. Βλ. περισσότερα Ν. Οικονόµου, σ.323.- Στις 20 Νοεµβρίου µε π.δ. που εκδόθηκε µε πρόταση 
του πρωθυπουργού Π. Τσαλδάρη χορηγήθηκε αµνηστία στους πολίτες που είχαν ανάµειξη στο 
αποτυχηµένο πραξικόπηµα. – Την 1η Μαρτίου 1935 έγινε νέο στρατιωτικό κίνηµα βενιζελικών 
αξιωµατικών που αντιµετωπίστηκε αµέσως.-  
527 Στις 18 Μαρτίου 1935 παραιτήθηκε ο υπουργός εσωτερικών Ι. Μεταξάς. Την 1η Απριλίου 1935 η 
κυβέρνηση Τσαλδάρη εξέδωσε 4 συντακτικές πράξεις, οι οποίες προέβλεπαν: α) διάλυση της Βουλής 
και της Γερουσίας, και προκήρυξη εκλογών της 19ης Μαϊου 1935 για την ανάδειξη αναθεωρητικής 
Βουλής.- β) Άρση της ισοβιότητας των δικαστικών γ) Αναστολή µονιµότητας δηµοσίων υπαλλήλων και 
δ) εκκαθάριση οργανισµών δηµοσίου δικαίου. 
528 Στις εκλογές ο συνασπισµός Τσαλδάρη και Κονδύλη πήρε 287 έδρες σε σύνολο 300 εδρών και η 
ένωση βασιλοφρόνων 7 και 6 οι ανεξάρτητοι. – Μετά τις εκλογές έγινε διάσπαση του κυβερνητικού 
συνασπισµού µετά από διαφωνία για την επίλυση του πολιτειακού.- Στις 10 Ιουλίου η Ε Εθνοσυνέλευση 
ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο προέβλεπε τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για τη ρύθµιση του 



 
110. Κυβέρνηση Γ. Κονδύλη 

Με το πραξικόπηµα Κονδύλη καταργήθηκε η αβασίλευτη δηµοκρατία και το Σύντ.1927 και τέθηκε πάλι 
σε ισχύ το Σύντ. 1911 µέχρι την κατάρτιση νέου Συντάγµατος. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
αποµακρύνθηκε και ανέλαβε την αντιβασιλεία ο Κονδύλης. – Στις 3 Νοεµβρίου έγινε το δηµοψήφισµα. 
Σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα το 97,88% του εκλογικού σώµατος ψήφισε υπέρ της βασιλείας 
και 2,12% υπέρ της αβασίλευτης. Το αποτέλεσµα δεν αναγνωρίστηκε από τους αρχηγούς των 
βενιζελογενών κοµµάτων.- Με την άφιξη του Γεωργίου (25 Νοεµβρίου 1935 παραιτήθηκε ο Κονδύλης).  

 
111. Κυβέρνηση Κ. ∆εµερτζή 

Ο Γεώργιος Β΄ λίγες ηµέρες µετά την ανάληψη των καθηκόντων του διόρισε πρωθυπουργό τον Κ. 
∆εµερτζή, ο οποίος παρέµεινε συνολικά 4,5 µήνες σχηµατίζοντας 2 κυβερνήσεις. 

α) Καταρχήν σχηµατίστηκε στις 30 Νοεµβρίου 1935 υπηρεσιακή κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Κ. 
∆εµερτζή. Στις 17 ∆εκεµβρίου 1935 διαλύθηκε η Βουλή µε Β∆ και προκηρύχθηκαν εκλογές της 26ης 
Ιανουαρίου 1936. Από τις εκλογές προέκυψε ουσιαστικά ισοψηφία καθόσον σε σύνολο 300 εδρών η 
βενιζελική – δηµοκρατική παράταξη πήρε 142 και η αντιβενιζελική –βασιλική 143. – Στις 13 
Φεβρουαρίου 1936 ο Βασιλιάς καλεί τους αρχηγούς των κοµµάτων για το σχηµατισµό κυβέρνησης. 
Στις 21 Φεβρουαρίου 1936 ο Σοφούλης εξασφαλίζει την υποστήριξη των 15 κοµµουνιστών βουλευτών 
και στις 6 Μαρτίου εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής.- Ο Γεώργιος ανέθεσε εντολή σχηµατισµού 
κυβέρνησης στον Θ. Σοφούλη καθόσον διέθετε την δεδηλωµένη, που τελικά µαταιώνεται. 

β) Μετά από εισήγηση του Θ. Σοφούλη και υπόσχεση κοινοβουλευτικής στήριξης, κυβέρνηση σχηµατίζει 
πάλι ο Κ. ∆εµερτζής, στις 14 Μαρτίου 1936, µε αντιπρόεδρο και υπουργό στρατιωτικών τον Ι. Μεταξά. 
Ένα µήνα µετά πέθανε ο πρωθυπουργός Κ. ∆εµερτζής.- 

 
112. Κυβέρνηση Ι. Μεταξά 

Μετά το θάνατο του Κ. ∆εµερτζή, ο βασιλιάς διορίζει τον ήδη αντιπρόεδρο Ι. Μεταξά.- Στις 25 Απριλίου 
1936 ο Μεταξάς ανακοινώνει τις προγραµµατικές του δηλώσεις.- Ο Σοφούλης δηλώνει ότι θα δώσει 
ψήφο εµπιστοσύνης µε επιφυλάξεις. Οι Τσαλδάρης και Θεοτόκης υπόσχονται ψήφο ανοχής. – 
Αρνούνται ψήφο εµπιστοσύνης οι Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Παπανδρέου και Σκλάβαινας529. Η 
βουλή στις 27 Απριλίου 1936 έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης µε 241 υπέρ, 16 κατά και 4 αποχές. Στα 
µέσα Ιουλίου συµφωνήθηκε µεταξύ Σοφούλη και Θεοτόκη (Ο Τσαλδάρης είχε ήδη πεθάνει στις 17 
Μαΐου 1936) κυβέρνηση συνασπισµού που ανακοίνωσε στον Γεώργιο ο Σοφούλης στις 22 Ιουλίου. 
Την 4η Αυγούστου ο Μεταξάς, µε την έγκριση του Γεωργίου530 εγκαθίδρυσε δικτατορία. 

 
113. Κυβέρνηση Α. Κορυζή 

Μετά το θάνατο του Ι. Μεταξά, σχηµατίστηκε κυβέρνηση του Α. Κορυζή (29.1.1941).   
 

114. Κυβέρνηση Εµµ. Τσουδερού 
 Η  κυβέρνηση Εµµ. Τσουδερού ορκίστηκε στις 20.4.1941. Ακολούθησαν οι τρεις κατοχικές 

“κυβερνήσεις”531.  
242.  Η περίοδος 1944-1951 

115. Κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου 
Στις 14 Απριλίου 1944 σχηµατίζεται κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου µετά από παραίτηση της κυβέρνησης 
Τσουδερού.  

116. Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου 
Μετά από 12 ηµέρες, στις 26 Απριλίου σχηµατίζεται κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, η οποία 
ανασχηµατίζεται στις 24 Μαΐου. Στις 18 Οκτωβρίου 1944 σχηµατίζεται η κυβέρνηση απελευθερώσεως 
στην Αθήνα µε πρωθυπουργό το Γ. Παπανδρέου. Στην κυβέρνηση αυτή συµµετείχαν και 6 υπουργοί 
προερχόµενοι από το ΕΑΜ οι οποίοι παραιτήθηκαν στις 2 ∆εκεµβρίου.- Τον ίδιο µήνα (31 ∆εκεµβρίου) 
ορκίζεται αντιβασιλεύς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ∆αµασκηνός. 
 

117. Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα 
Στις 3 Ιανουαρίου 1945 παραιτείται η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και σχηµατίζεται νέα κυβέρνηση του Ν. 
Πλαστήρα. 
 

118. Κυβέρνηση Π. Βούλγαρη 

                                                                                                                                       
πολιτειακού µέχρι την 15η Νοεµβρίου 1935.- Στις 18 Νοεµβρίου µε πράξη του υπουργικού συµβουλίου 
το δηµοψήφισµα προκηρύχθηκε για τις 3 Νοεµβρίου 1935.- 
529 Ο Σκλάβαινας του παλλαϊκού µετώπου κατήγγειλε τον αντικοινοβουλευτικό τρόπο καταρτισµού της 
κυβέρνησης και ότι στις προγραµµατικές δηλώσεις ο πρωθυπουργός που επανειληµµένα είχε 
εκφρασθεί υπέρ της δικτατορίας, δεν αναφέρθηκε στον κοινοβουλευτισµό και στο αν θα τον προασπίσει. 
530 Βλ. Κολιόπουλο, όπ.παρ. σ.379 
531 Η “κυβέρνηση” Γ. Τσολάκογλου (30.4.1941). Η“κυβέρνηση” Κ. Λογοθετόπουλου  (2.12.1942).  
Η“κυβέρνηση” Ι.Ράλλη  (7.4.1943). 
 



Στις 8 Απριλίου παραιτείται η κυβέρνηση Πλαστήρα και κυβέρνηση σχηµατίζει ο Π. Βούλγαρης, ως 
υπηρεσιακή, η οποία τελικά δεν διεξήγαγε εκλογές.- Στις 11 Αυγούστου 1945 ανασχηµατίζεται η 
κυβέρνηση Π. Βούλγαρη, η οποία παραιτείται στις 17 Οκτωβρίου 1945. 
 

119. Κυβέρνηση ∆αµασκηνού 
Την ίδια µέρα κυβέρνηση σχηµατίζει ο αντιβασιλέας ∆αµασκηνός. 
 

120. Κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου 
 Την 1η Νοεµβρίου κυβέρνηση σχηµατίζει ο Π. Κανελλόπουλος, η οποία παραιτείται µετά από λίγες 
ηµέρες. 
 

122. Κυβέρνηση Θ. Σοφούλη 
Στις 22 Νοεµβρίου 1945 ορκίζεται κυβέρνηση του Θ. Σοφούλη. Η κυβέρνηση αυτή διεξάγει τις πρώτες 
µεταπολεµικές εκλογές της 31 Μαρτίου 1946. Από τις τελευταίες εκλογές, 26.1.1936, εκλογές έγιναν 
πάλι στις 31.3.1946. Τις εκλογές διεξήγαγε η κυβέρνηση Θ. Σοφούλη που ανέλαβε στις 22 Νοεµβρίου 
1945. Στις εκλογές αυτές, εκλογές κατεξοχήν προεκλογικών συνασπισµών, σε σύνολο 354 εδρών, 
απόλυτη πλειοψηφία (206 έδρες) πήρε ο συνασπισµός Ηνωµένη Παράταξις Εθνικοφρόνων, 68 έδρες η 
Εθνική Πολιτική Ένωσις, 48 το Κόµµα Φιλελευθέρων του Θ. Σοφούλη, 20 έδρες το Εθνικόν Κόµµα 
Ελλάδος του Ν. Ζέρβα, 9 η Ένωσις Εθνικοφρόνων, 1 έδρα η Ένωσις Αγροτικών Κοµµάτων και 2 έδρες 
ανεξάρτητος συνδυασµός. 
 

123. Κυβέρνηση Π. Πουλίτσα 
Μετά τις εκλογές, στις 4 Απριλίου του 1946 παραιτείται η κυβέρνηση Σοφούλη και σχηµατίζεται 
κυβέρνηση 14 ηµερών του εξωκοινοβουλευτικού Π. Πουλίτσα. 
 

124. Κυβέρνηση Κ. Τσαλδάρη 
Στις 18 Απριλίου 1946 πρωθυπουργός διορίζεται 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 (Π. Μαυροµιχάλης, Τ. Θεοτόκης και Κ. 
Τσαλδάρης). Η κυβέρνηση αυτή διενήργησε και το δηµοψήφισµα της 1ης Σεπτεµβρίου 1946 µε το οποίο 
επανήλθε ο Γεώργιος ο Β΄.- Στις 2 Οκτωβρίου ανασχηµατίζεται η κυβέρνηση Τσαλδάρη και παραιτείται 
την 24 Ιανουαρίου 1947.- 
 

125. Κυβέρνηση ∆. Μάξιµου 
Στις 24 Ιανουαρίου 1947 κυβέρνηση σχηµατίζει ο εξωκοινοβουλευτικός ∆. Μάξιµος. Πρόκειται για 
κυβέρνηση που διατηρείται λίγους µόνο µήνες στην εξουσία, µέχρι τις 29 Αυγούστου 1947. 
 

126. Κυβέρνηση Κ. Τσαλδάρη 
Στις 29 Αυγούστου 1947 σχηµατίζει κυβέρνηση λίγων ηµερών (µέχρι 7.9.1947) και πάλι ο Κ. 
Τσαλδάρης. 
 

127. Κυβέρνηση Θ. Σοφούλη 
Από 7/9/1947 µέχρι 30/6/1949 για 7,5 µήνες στην εξουσία βρίσκεται κυβέρνηση Σοφούλη που άλλαξε 
µορφή 4 φορές532. 
 

128. Κυβέρνηση Α. ∆ιοµήδη 
Στις 30 Ιουνίου 1949 κυβέρνηση σχηµατίζει ο εξωκοινοβουλευτικός Α. ∆ιοµήδης, ο οποίος και 
παραµένει, όλο το δεύτερο εξάµηνο του 1949.  
 

129. Κυβέρνηση Ι. Θεοτόκη 
Στις 6 Ιανουαρίου 1950 διορίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ι. Θεοτόκη, που διεξάγει τις εκλογές, της 
5ης Μαρτίου του ίδιου έτους. Από τις εκλογές αυτές, κανένα κόµµα ή συνασπισµός δεν απέκτησε 
απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σε σύνολο 250 εδρών, πρώτο κόµµα αναδείχτηκε το Λαϊκό του 
Κ. Τσαλδάρη µε 62 έδρες. 56 έδρες πήρε το κόµµα των Φιλελευθέρων του Σ. Βενιζέλου, 45 έδρες η 
ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα  (συνασπισµός Πλαστήρα-Τσουδερού), 35 έδρες το κόµµα του Γ. Παπανδρέου, 
18 έδρες ο συνασπισµός ∆ηµοκρατική Παράταξις, 16 έδρες ο συνασπισµός Πολιτική Ανεξάρτητος 
Παράταξις, 7 έδρες το Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος του Ν. Ζέρβα, 3 έδρες ο Συνασπισµός Παράταξις 
Αγροτών  και Εργαζοµένων και µία έδρα το Νέον Κόµµα του Σπ. Μαρκεζίνη.- 
 

130. Κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου 
 Από τις εκλογές της 5.3.1950 δεν προήλθε κυβέρνηση απόλυτης πλειοψηφίας. Ο Βασιλιάς αρνήθηκε να 
δώσει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στα 3 κόµµατα του κέντρου που πήραν απόλυτη πλειοψηφία, 
και παρέχει 1η διερευνητική εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Κ. Τσαλδάρη, αρχηγό του Λαϊκού 
                                                
532 α) 7/9/1947 είναι κυβέρνηση συνασπισµού µε αντιπρόεδρο τον Κ. Τσαλδάρη β) 10/11/1948 γ) 
20/1/1949 δ) 14/4/1949. Μετά το θάνατο του Σοφούλη (24.6.1949) παραιτείται η κυβέρνηση στις 30 
Ιουνίου 1949. 



Κόµµατος, πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος, µε 62 έδρες, ο οποίος τελικά την κατέθεσε533. 
Μετά την αποτυχία του αρχηγού του Λαϊκού Κόµµατος, παρέχεται από το Βασιλιά διερευνητική εντολή 
στον Σ. Βενιζέλο, αρχηγό του 2ου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος (56 έδρες), τον οποίο και 
στήριξαν το Λαϊκό Κόµµα (62 έδρες) και το Εθνικό Ενωτικό του Π. Κανελλόπουλου (7 έδρες). Τον 
Βενιζέλο δεν υπεστήριξαν ο Ν. Πλαστήρας και ο Γ.Παπανδρέου. Έτσι τελικά σχηµατίζεται κυβέρνηση 
κεντροδεξιού µετεκλογικού συνασπισµού που ορκίστηκε στις 22 Μαρτίου 1950 µε πρωθυπουργό τον Σ. 
Βενιζέλο534. Η κυβέρνηση παραιτείται µετά ένα περίπου µήνα. 
 

131. Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα 
Στις 15 Απριλίου σχηµατίζεται κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα. Πρόκειται για κυβέρνηση συνασπισµού.  
 

132. Κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου 
 Στις  21 Αυγούστου 1950 σχηµατίζεται κυβέρνηση συνασπισµού του Σ. Βενιζέλου, η οποία 
ανασχηµατίζεται στις 13 Σεπτεµβρίου και 3 Νοεµβρίου του ίδιου χρόνου, πάντα ως κυβέρνηση 
συνασπισµού. Η ίδια κυβέρνηση ανασχηµατίζεται προεκλογικά στις 30 Ιουλίου 1951 µε την τοποθέτηση 
υπηρεσιακών υπουργών σε ορισµένα υπουργεία και διεξάγει τις εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951. Στις 
εκλογές αυτές, σε σύνολο 258 εδρών ο Ελληνικός Συναγερµός του Αλ. Παπάγου, πήρε σχετική 
πλειοψηφία 114 εδρών, 74 έδρες πήρε η ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα, 57 έδρες το Κόµµα  των 
Φιλελευθέρων του Σ. Βενιζέλου, 10 έδρες η Ε∆Α, 2 έδρες το Λαϊκό Κόµµα του Κ. Τσαλδάρη, 1 έδρα ο 
Συναγερµός Αγροτών και Εργαζοµένων του Αλ. Μπαλτατζή. Στις εκλογές αυτές το κόµµα του Γ. 
Παπανδρέου δεν πέτυχε καµία έδρα. 
 

243. Η περίοδος 1952-1974 
 
133. Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα 

Στις 27 Οκτωβρίου 1951 παραιτείται η κυβέρνηση Σ. Βενιζέλου και σχηµατίζεται η κυβέρνηση 
συνασπισµού του Ν. Πλαστήρα, µετά από άρνηση του Αλ. Παπάγου, αρχηγού της σχετικής 
πλειοψηφίας. Στις 11 Οκτωβρίου 1952, δηλαδή ένα χρόνο µετά το σχηµατισµό της, παραιτείται η 
κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα. 
 

134. Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση ∆. Κιουσόπουλου 
Στις 11 Οκτωβρίου 1952 µετά την παραίτηση της κυβέρνησης   Ν. Πλαστήρα, διορίζεται η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση του ∆. Κιουσόπουλου, η οποία και διεξάγει τις εκλογές της 16ης Νοεµβρίου του ίδιου χρόνου. 
Στις εκλογές αυτές ο Ελληνικός Συναγερµός του Αλ. Παπάγου αναδείχτηκε απόλυτη πλειοψηφία.- Σε 
σύνολο 300 εδρών πήρε 247 έδρες. Ο συνασπισµός «Ένωσις Κοµµάτων» (Ν. Πλαστήρας, Σ. Βενιζέλος, 
Α. Σβώλος) 51 έδρες. 2 έδρες πέτυχε συνδυασµός ανεξαρτήτων.- 
 

135. Κυβέρνηση Αλ. Παπάγου 
 Στις 19 Νοεµβρίου 1952 σχηµατίζεται κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερµού του Αλ. Παπάγου. Η 
κυβέρνηση αυτή διατηρήθηκε περίπου 3 χρόνια. Στις 4 Οκτωβρίου 1955 πεθαίνει ο Παπάγος και η 
κυβέρνηση παραιτείται µετά 2 µέρες.- 
 

136. Κυβέρνηση Κ. Καραµανλή 
α) Στις 6 Οκτωβρίου 1955 ο Κ. Καραµανλής σχηµατίζει την πρώτη κυβέρνησή του. Συνταγµατικό και 
πολιτικό ζήτηµα δηµιούργησε η ανάδειξη της 1ης µετά τον Παπάγο κυβέρνησης, δηλαδή ο διορισµός του 
Κ. Καραµανλή (1955). Η περίπτωση του θανάτου του Πρωθυπουργού και αρχηγού του απολύτως στη 
Βουλή πλειοψηφούντος κόµµατος παρουσιάστηκε και πάλι στην ελληνική πολιτική ιστορία, µισό αιώνα 
περίπου µετά την προηγούµενη και οι βασιλικές συνήθειες δεν είχαν αλλάξει. Το 1955, πέθανε ο 
πρωθυπουργός και αρχηγός του κόµµατος «Ελληνικός Συναγερµός»  Στρατάρχης Αλέξανδρος 
Παπάγος. Στις προ του θανάτου του εκλογές ο Αλ. Παπάγος επικεφαλής του «Ελληνικού Συναγερµού» 
είχε λάβει 247 έδρες σε σύνολο 300 αλλά παρά τη µείωση της κοινοβουλευτικής του δύναµης, 
διατηρούσε στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία535. Ο διορισµός του Κ. Καραµανλή έγινε τον Οκτώβριο 
του 1955 πριν προλάβουν οι βουλευτές του κόµµατος να αναδείξουν νέο αρχηγό. Εν τούτοις κατά το 
θάνατο του Παπάγου, το Στέµµα, χωρίς να περιµένει την εκλογή του νέου ηγέτη της πλειοψηφίας 
αναθέτει στον Κ. Καραµανλή το σχηµατισµό Κυβέρνησης, πράγµα που γίνεται στις 6 Οκτωβρίου 1955.  
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το ότι υπήρχε ήδη αναπληρωτής πρωθυπουργός, όπως επίσης δύο 
αντιπρόεδροι και πρωτόκολλο βουλευτών του Ελληνικού Συναγερµού. Επειδή ο Αλ. Παπάγος είχε 
προβλήµατα υγείας την κατεύθυνση της κυβερνητικής δραστηριότητας είχαν αναλάβει οι δύο 
Αντιπρόεδροι Στ. Στεφανόπουλος και Π. Κανελλόπουλος. Το Κυπριακό ζήτηµα ήταν τότε το επίκεντρο 
των ανησυχιών της χώρας. Φαίνεται ότι ο Στρατάρχης έβλεπε µε καλό µάτι να εξασφαλίσει τη διαδοχή 
του ο 1ος από τις δύο αυτές προσωπικότητες. 

                                                
533 Κ α λ τ σ ό γ ι α, σελ. 142 
534 Κ α λ τ σ ό γ ι α, σ. 142, Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , σ.115, M e y n a u d  A., σ. 85 επ, ∆ ι γ κ α β έ ς, σ.21 
535 Μ ε υ ν ώ, σ.96 



Το διορισµό του Κ. Καραµανλή ως πρωθυπουργού, ο οποίος ισοδυναµούσε µε ανάδειξη στην αρχηγία 
του κόµµατος536, επέκρινε δριµύτατα ο Γ. Παπανδρέου, όπως είχε πράξει νωρίτερα ο Γ. Θεοτόκης. Ο Γ. 
Παπανδρέου, αρχηγός τότε του Κόµµατος των Φιλελευθέρων στη συνεδρίαση της 11 Οκτωβρίου 1955 
χαρακτήρισε τη βασιλική ενέργεια σαν «παραβίαση των κοινοβουλευτικών θεσµών»537 « Με την 
επέµβασιν έξωθεν και άνωθεν θα ήτο δυνατόν να επέρχωνται ρήγµατα εις τα κόµµατα και να 
καθιερούνται δι’ επιβολής οι Ηγέται των. Και οι επίδοξοι αρχηγοί τότε δεν θα απέβλεπον δια την 
ανάδειξή των εις την εµπιστοσύνη των συναδέλφων των, αλλά θα εζήτουν αλλαχού τας ευνοίας…. 
Εχαρακτηρίσθη ότι ηδύνατο να θέση εις κίνδυνον τον οµαλόν βίον της χώρας»538.  
Η άµεση συνέπεια της εκ των άνω αυτής υπόδειξης ήταν κατά την κλασσική πρακτική αποχώρηση από 
τον Ελληνικό Συναγερµό του Στ. Στεφανόπουλου, ο οποίος ξαναδίνει  ζωή  στο Λαϊκό Κοινωνικό Κόµµα. 
∆ηλαδή ο διορισµός είχε δύο συνέπειες. Και την «κατάτµηση» και την ανάδειξη νέου αρχηγού. Η 
βασιλική ενέργεια επικρίθηκε και από την επιστήµη.539/540. Αφού διαλύθηκε ο Ελληνικός Συναγερµός , ο 
Κ. Καραµανλής ιδρύει στις 4 Ιανουαρίου 1956 την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Η κυβέρνηση 
Καραµανλή διεξάγει και τις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956, αφού ανασχηµατίστηκε µε 
υπηρεσιακούς υπουργούς σε ορισµένα υπουργεία (11 Ιανουαρίου 1956). Στις εκλογές αυτές η ΕΡΕ µε 
47,38% των ψήφων έλαβε 165 έδρες και ο συνασπισµός «∆ηµοκρατική Ένωσις» µε 48,15%  132 έδρες.  
β) Στις 29 Φεβρουαρίου σχηµατίζεται νέα κυβέρνηση Καραµανλή.-  
 

137. Κυβέρνηση Κ. Γεωργακόπουλου 
Στις 5 Μαρτίου 1958 ανασχηµατίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κ. Γεωργακόπουλου, η οποία και 
έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης στη Βουλή.- Η κυβέρνηση αυτή διεξήγαγε τις εκλογές της 2ας Απριλίου 
1958. 

 
138. Κυβέρνηση Κ. Καραµανλή 

 Στις 17 Μαΐου 1958 παραιτείται η κυβέρνηση Γεωργακόπουλου και σχηµατίζεται πάλι κυβέρνηση Κ. 
Καραµανλή.- 

 
139. Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση Κ. ∆όβα 

Στις 20 Σεπτεµβρίου 1961 παραιτείται η κυβέρνηση Καραµανλή και σχηµατίζεται υπηρεσιακή 
κυβέρνηση Κ. ∆όβα.- 

 
140. Κυβέρνηση Κ. Καραµανλή 

  Στις 4 Νοεµβρίου 1961 σχηµατίζεται νέα κυβέρνηση του Κ Καραµανλή. Η κυβέρνηση βασίστηκε στην 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήγαγε η αµέσως προηγούµενη 
υπηρεσιακή κυβέρνηση ∆όβα. 
   Στις 11 Ιουνίου 1963 ο Κ. Καραµανλής υποβάλλει στο Βασιλέα Παύλο την παραίτηση της κυβέρνησης. 
Ως λόγος παραίτησης προβάλλεται η διαφωνία Βασιλιά και Πρωθυπουργού για την επίσκεψη της 
βασιλικής οικογένειας στην Αγγλία. Εισήγηση του πρωθυπουργού για άµεση διεξαγωγή των εκλογών 
δεν έγινε δεκτή από το Βασιλιά. Η παραίτηση του Κ. Καραµανλή, του Ιουνίου 1963, παρουσιάζει 
ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και κυρίως, ως προς το θέµα για το οποίο εκδηλώθηκε η 
διαφωνία. Το ζήτηµα του βασιλικού ταξιδιού στην Αγγλία, είναι ένα ζήτηµα, που σαφώς υστερεί έναντι 

                                                
536 Πράγµατι ο Κ. Καραµανλής συσπείρωσε την πλειοψηφία του κόµµατος και στη συνέχεια στις 4 
Οκτωβρίου 1955 ίδρυσε την ΕΡΕ.  
537 Βιογραφία ,σελ. 532. 
538 Βιογραφία και πρακτικά 
539 Βλ. Μ ά ν ε σ η, Εγγυήσεις ΙΙ σ.437-438, σηµ.33: «Εις πάσαν περίπτωσιν, κατ’ εξοχήν όµως εις την 
προκείµενην, αι ενέργειαι του ανευθύνου ανωτάτου άρχοντος πρέπει να είναι αλλά και να φαίνονται 
απολύτως αµερόληπτοι. Εν προκειµένω ούτος οφείλει να αναµείνει την 11 Ιανουαρίου 1957, µετά την 
παραίτησή του ηγέτου του συντηρητικού κόµµατος, πρίν ή συνέλθη τούτο προς εκλογήν  του διαδόχου 
του εν τη ηγεσία. Συγκεκριµένως εξέχοντα µέλη του Εργατικού κόµµατος διεµαρτυρήθησαν «διότι οι 
συντηρητικοί ανέµειξαν τη Βασίλισσαν εις ενδοκοµµατικάς υποθέσεις αναγκάσαντες αυτήν να εκλέξη όχι 
µόνον νέον πρωθυπουργόν , αλλά και νέον αρχηγόν του συντηρητικού κόµµατος», µολονότι δεν 
απέφυγον επιµελώς να κρίνουν κατά πόσον η ενέργεια της Βασιλίσσης ήτο σύµφωνος προς τα 
συνταγµατικά αυτής δικαιώµατα, ετόνισαν ότι «εάν παροµοία ενέργεια ήθελεν επαναληφθή, θα έπρεπεν 
η περίπτωσις να εξετασθεί συνταγµατικώς». (βλ. “daily herald” 12 Ιανουαρίου 1957, και “THE TIMES” 
της αυτής ηµεροµηνίας).  
Ιστορικά προηγούµενα στην Αγγλία ήταν ο διορισµός ως πρωθυπουργού του Λόρδου Rosebery µετά 
την παραίτηση του Gladstone (1894), επίσης ο διορισµός του S.Baldwin  αντί του λόρδου  Gurzon 
(1923), τελευταίως δε ο διορισµός του  Macmillan (1957) και του Λόρδου Hume (1963). Όλα αυτά 
αποτελούν παραδείγµατα όχι προς µίµηση αλλά προς αποφυγή και για εµάς, πόσο µάλλον αφού και 
στην ίδια την Αγγλία επικρίθηκαν. ÐñΒλ. Bagehot, The English Constitution, σ..67 
540 Μ ά ν ε σ η ς, «- το επιχείρηµα ότι αυτά συµβαίνουν και εις Λονδίνον είναι συνταγµατικώς έωλον. 
∆ιότι προβάλλεται εν αγνοία, ηθεληµένη ή µη, του γεγονότος ότι το αγγλικόν πολίτευµα είναι, κατά 
νοµικήν ακριβολογίαν, κοινοβουλευτική συνταγµατική µοναρχία και όχι κοινοβουλευτική βασιλευόµενη 
δηµοκρατία, όπως είναι το ιδικόν µας (άρθρ. 21,44,108 Συντ.) 



άλλων ζητηµάτων στα οποία εκδηλώθηκαν διαφωνίες πρωθυπουργών και ανώτατου άρχοντα541. Μετά 
την πολιτική παραίτηση στις 19/6/1963 ο Κ. Καραµανλής διατήρησε την αρχηγία του κόµµατος της ΕΡΕ 
και έλαβε µέρος στις εκλογές της 3/11/1963542.  
   Μετά τις εκλογές της 3ης Νοεµβρίου 1963, στις οποίες η Ε.Κ. πήρε 138 έδρες και η ΕΡΕ 132, µε 
διαφορά ποσοστού συνολικών ψήφων 2,67% (124.702 ψήφους) ο Κ. Καραµανλής, αρχηγός πλέον του 
δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος, παραιτήθηκε από την αρχηγία του κόµµατος και 
ανεχώρησε για το εξωτερικό στις 9 ∆εκεµβρίου του 1963, όπου και παρέµεινε µέχρι την επάνοδό του 
τον Ιούλιο του 1974.- 
 

141. Η "πολιτικοϋπηρεσιακή" Κυβέρνηση Π. Πιπινέλη 
   Μετά την παραίτηση του Κ. Καραµανλή, πρωθυπουργός διορίστηκε στις 19 Ιουνίου 1963, ο 
εξωκοινοβουλευτικός υπουργός εµπορίου της ΕΡΕ Π. Πιπινέλης, ο οποίος και παρέµεινε τρεις περίπου 
µήνες µέχρι την 28 Σεπτεµβρίου 1963. Η κυβέρνηση Πιπινέλη πλαισιώθηκε από εξωκοινοβουλευτικούς 
υπουργούς και γενικά είχε την εµφάνιση υπηρεσιακής κυβέρνησης. ∆εν έγινε όµως τελικά δεκτή µε αυτή 
της µορφή από την αντιπολίτευση, η οποία επέµεινε στο διορισµό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Επειδή η 
κυβέρνηση αυτή αδυνατούσε να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, ήταν µια λύση “κατ’ οικονοµία”543ένα 
λάθος και κάθε άλλο παρά υπηρεσιακή. Ηµιπολιτική544 ονοµάστηκε επίσης αυτή η κυβέρνηση και 
“πολιτικοϋπηρεσιακή”545. Θα κάλυπτε δε και τυπικά το βασιλικό ταξίδι , αν και ο Π. Πιπινέλης είχε 
αντιταχθεί ως υπουργός της κυβέρνησης Καραµανλή546. 
   Η κυβέρνηση Πιπινέλη εµφανίστηκε πάντως στο κοινοβούλιο και έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης547. Είναι 
πράγµατι “ιστορικά περίεργο” το γεγονός, ότι η κυβέρνηση Πιπινέλη έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης από την 
πολιτική παράταξη µε την οποία ο βασιλιάς είχε ήδη προηγουµένως διαφωνήσει. Τελικά η κυβέρνηση 
πέτυχε την ψήφιση εκλογικού νόµου548.Τελικά επειδή ακριβώς η κυβέρνηση Πιπινέλη δεν έγινε δεκτή ως 
υπηρεσιακή, υπέβαλε την παραίτησή της. 
 

142. Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση Σ. Μαυροµιχάλη 
   Στις 28 Σεπτεµβρίου 1963 σύµφωνα µε το αίτηµα της αντιπολίτευσης, αποµακρύνεται η κυβέρνηση 
Πιπινέλη και σχηµατίζεται αυθεντική υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την προεδρεία του προέδρου του 
Αρείου Πάγου Σ. Μαυροµιχάλη. Η υπηρεσιακή αυτή κυβέρνηση διεξήγαγε τις εκλογές της 3ης 
Νοεµβρίου 1963. 
 

143. Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου 
Στις 8 Νοεµβρίου 1963 σχηµατίζεται η πρώτη - της περιόδου αυτής - βραχύβια κυβέρνηση σχετικής 
πλειοψηφίας του Γ. Παπανδρέου η οποία και παραιτείται στις 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. Την 
περίοδο του Συντάγµατος του 1952 υποστηριζόταν ότι αν κανένα κόµµα δεν έχει την απόλυτη 
πλειοψηφία, ο βασιλιάς υποχρεούται να αναθέσει την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον αρχηγό της 
σχετικής πλειοψηφίας, στον αρχηγό του µεγαλύτερου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος549.Υπήρχε 
δηλαδή κατά το Σύνταγµα 1952, δυνατότητα διορισµού κυβέρνησης µειοψηφίας, έστω σχετικής 
πλειοψηφίας. Τελευταίο παράδειγµα διορισµού κυβέρνησης σχετικής πλειοψηφίας, είναι ο διορισµός του 
Γ. Παπανδρέου το 1963. Στις 8 Νοεµβρίου 1963, δόθηκε η εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Γ. 
Παπανδρέου αρχηγό της Ένωσης Κέντρου, η οποία στις εκλογές της 3ης Νοεµβρίου 1963 δεν πήρε 
απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία (138 έδρες και ποσοστό 42,4% των ψήφων) ενώ η ΕΡΕ, δεύτερο 
κόµµα µε 132 έδρες και ποσοστό 39,37% των ψήφων550. Η κυβέρνηση Παπανδρέου διατήρησε δύο 
υπηρεσιακούς υπουργούς της κυβέρνησης Σ. Μαυροµιχάλη, τον Γ. Παναγιωτόπουλο και ∆.  
Παπανικολόπουλο στα υπουργεία Ασφαλείας και Εθνικής Άµυνας. Μετά τη δήλωση του Γ. Παπανδρέου 
ότι αρνείται την υποστήριξη της Ε∆Α, αποφάσισε ο ίδιος να υποβάλλει παραίτηση στις 24. 12. 1963 

                                                
541 Πρβλ. και Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο, σ.54 επ. 
542 Βλ. Μ ε ϋ ν ώ, σ.115 
543 Βλ. Κανελλόπουλο σ. 54 επ. 
544 Π. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ, Η συνταγµατική εξέλιξις, σ. 16 
545 Φ. Β ε γ λ ε ρ ή, Ιουλιανά, σ. 17 
546 Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς, σ. 121. 
547 Υπέρ της κυβέρνησης Πιπινέλη ψήφισαν µόνο οι βουλευτές της ΕΡΕ  
548 Ψήφο εµπιστοσύνης είχε επίσης λάβει και είχε προβεί και σε ψήφιση εκλογικού νόµου και η 
υπηρεσιακή κυβερνηση Γεωργακόπουλου. 
549 Βλ.  Μ ά ν ε σ η,Εγγυήσεις ΙΙ 
550 Κατά τον Π. ∆ α γ τ ό γ λ ο υ, η συνταγµατική εξέλιξη κλπ., σ. 17, η ανάθεσις της πρωθυπουργίας εις 
τον αρχηγό του σχετικώς µόνον πλειοψηφούντος κόµµατος αποτελεί ενδεχοµένως παρέκκλισι από της 
µνηµονευθείσης αρχής της δεδηλωµένης. Ήτο όµως η επιβαλλοµένη λύσις διότι εφόσον χρόνον δεν 
σχηµατίζεται συνασπισµός πλειοψηφίας, ο αρχηγός της σχετικής πλειοψηφίας έχει µόνος το δικαίωµα 
να σχηµατίζει κυβέρνησιν, να ζητήσει την εµπιστοσύνη της Βουλής, να συστήσει  στον Βασιλια τη 
διάλυση της Βουλής, αν δεν  έλαβε την εµπιστοσύνην και να διεξάγει τας εκλογάς. Η χώρα έχει 
αδιακόπως ανάγκην κυβερνήσεως και αυτή οφείλει να είναι η  πολιτική ευθύνη της διαλύσεως της 
Βουλής ,πρέπει να αναληφθεί υπό κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως, εν ελλείψει σχετικώς ισχυρωτέρου 
κόµµατος…..”.  



;(31. 12. ;) και να ζητήσει εκλογές551.Ο Γ. Παπανδρέου, πρωθυπουργός και αρχηγός της σχετικής 
πλειοψηφίας µετά τις εκλογές του Νοεµβρίου 1963, παραιτήθηκε, αρνούµενος πολιτική συνεργασία και 
εποµένως δεν µεσολάβησε η άλλωστε περιττή παρουσία στη Βουλή και τελικά η καταψήφιση της 
κυβέρνησης. Εφόσον µια κυβέρνηση είναι από την αρχή, δηλαδή από του διορισµού της κυβέρνηση 
µειοψηφίας και δεν επιτύχει ή αρνείται τη συνεργασία θα καταψηφιστεί εφόσον εµφανιστεί στη Βουλή και 
ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης552. Μετά την αποτυχία του σχηµατισµού κυβέρνησης από τον Π. 
Κανελλόπουλο, αρχηγό της ΕΡΕ, του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος στον οποίο 
ανατέθηκε διερευνητική εντολή, ορίστηκαν νέες εκλογές για τις 16. 2. 1964. 
 

144. Η πρώτη υπηρεσιακή Κυβέρνηση Ι. Παρασκευόπουλου 
Σχηµατίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ι. Παρασκευόπουλου, που διεξάγει τις εκλογές της 16ης 
Φεβρουαρίου 1964.  
 

145. Η δεύτερη Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου  
Στις 19 Φεβρουαρίου σχηµατίζεται η δεύτερη κυβέρνηση, απόλυτης πλειοψηφίας αυτή τη φορά του Γ. 
Παπανδρέου. Η πολιτική παραίτηση του Γ. Παπανδρέου. Η περίπτωση αυτή εµφανίστηκε στην 
πρόσφατη ελληνική Συνταγµατική Ιστορία. Τότε ακριβώς τέθηκε ζήτηµα αν ο Ανώτατος Άρχοντας είχε το 
δικαίωµα να εκλέξει και να διορίσει άλλο Πρωθυπουργό, εκτός από το αρχηγό του πλειοψηφούντος 
κόµµατος553.Στις 15 Ιουλίου 1965 ο Γ. Παπανδρέου, Πρωθυπουργός και αρχηγός της Ενώσεως 
Κέντρου, του κόµµατος το οποίο διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εξαναγκάστηκε σε 
παραίτηση, λόγω διαφωνίας µε τον Βασιλία. Ο Γ. Παπανδρέου παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός, πλήν 
όµως, διατήρησε την αρχηγία του κόµµατος. 
 

146. Η κυβέρνηση  Γ. Αθανασιάδη - Νόβα 
Την ίδια ηµέρα και ώρα της παραίτησης του Γ. Παπανδρέου σχηµατίζεται η κυβέρνηση Γ. Αθανασιάδη 
Νόβα. Κατά τον Χ. Σγουρίτσα η περίπτωση της ανάθεσης εντολής στον Νόβα διαφοροποιείται από την 
περίπτωση McMillan και είναι συνταγµατικά “άµεµπτος” 554 555. Η κυβέρνηση αυτή, κυβέρνηση 18 
ηµερών, παραιτείται στις 4 Αυγούστου µετά από καταψήφισή της στο κοινοβούλιο µε ψήφους 167 κατά 
και 131 υπέρ. 
   Μετά την καταψήφιση του κυβερνητικού κλιµακίου Νόβα και πριν την παραίτησή του ανατέθηκε στις 9 
Αυγούστου 1965 διερευνητική εντολή στον Στ. Στεφανόπουλο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης από την 
κοινοβουλευτική οµάδα της αποδοχής ή όχι της εντολής556. Η κοινοβουλευτική οµάδα µε µεγάλη 
πλειοψηφία αρνήθηκε την εντολή και δηλώθηκε από τον Στ. Στεφανόπουλο και από τον Η. Τσιριµώκο 
ότι µειοψηφούν µεν, αλλά πειθαρχούν στην απόφαση της κοινοβουλευτικής οµάδας, η οποία πειθαρχία 
είναι δηµοκρατική αρχή. Τελικά επεστράφη η διερευνητική εντολή. Τη δεύτερη πάντως φορά ο Στ. 
Στεφανόπουλος δεν εµφανίστηκε στην κοινοβουλευτική οµάδα της Ενώσεως Κέντρου, αλλά ορκίστηκε 
Πρωθυπουργός και σχηµάτισε κυβέρνηση557. 
 
                                                
551 Βλ. Β ι ο γ ρ α φ ί α, σ. 617, Κ α λ τ σ ό γ ι α , Προβληµατική της σύγχρονης ελληνικής συνταγµατικής 
ιστορίας σ. 160-161. Μeynaud, Πολιτικές ∆υνάµεις, τ. Α΄, σ. 120. ∆αγτόγλου , Συνταγµατική εξέλιξη κλπ. 
σ. 17.  
552 Βλ. Β ι ο γ ρ α φ ί α  σ. 617-18: “Η κυβέρνησις της ΕΚ ελάµβανε ψήφο εµπιστοσύνης, δηλαδή 167 
ψήφους. Πέρα από τους 137 ψήφους της ΕΚ, οι υπόλοιποι ψήφοι προέρχονται από τους βουλευτές της 
Ε∆Α και ανεξάρτητους. Συνεπής προς τη δήλωση του ότι δεν θα δέχονται κοινοβουλευτική στήριξη ούτε 
από την ΕΡΕ ούτε από την Ε∆Α, ο Γ. Παπανδρέου ανέβηκε την παραµονή των Χριστουγένων στα 
ανάκτορα και υπέβαλε στον Βασιλέα Παύλο την παραίτηση της “κυβερνήσεως των 50 ηµερών”, όπως 
επονοµάστηκε η πρώτη εκείνη κυβέρνηση της ΕΚ, εισηγούµενος την προκύρυξη νέων εκλογών µέσα 
στις συνταγµατικές προθεσµίες. 
553 Η λ ι ο ύ   Η., Το Σύνταγµα και η αναθεώρησή του, σ. 171 επ. 
554 Βλ. Σ γ ο υ ρ ί τ σ  α Χ.,Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, σ. 389 σηµ. 1, ο οποίος γράφει: “∆ιαφορετική 
υπήρξεν η περίπτωσις της µετά την παραίτησιν της κυβερνήσεως του Γ. Παπανδρέου κατά την 15η 
Ιουλίου (1965) αναθέσεως του σχηµατισµού κυβερνήσεως εις τον Γ. Νόβαν, διότι ο τότε Πρωθυπουργός 
και αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου δεν παρετήθη της αρχηγίας του κόµµατος, ούτε δε εξάλλου η 
παραίτησις επήλθε συνεπεία αποδοκιµασίας της κυβερνήσεως υπό της Βουλής, οπότε θα είχον 
εφαρµογήν οι εν τω κειµένω υποδεικνυόµεναι λύσεις. Η παραίτησις προεκλήθη λόγω διαφωνίας του 
βασιλέως και του τότε Πρωθυπουργού επί ζητήµατος προσωπικού µάλλον χαρακτήρος, αναχθέντος εν 
συνεπεία εις ζήτηµα αρχής, η δε εν προκειµένω ενέργεια του βασιλέως, αναθεσαντος τον σχηµατισµό 
κυβερνήσεως εις τον τότε Πρόεδρον τηεε Βουλής και σηµαίνον µέλος της Ενώσεως Κέντρου, υπήρξε 
συνταγµατικώς άµεµπτος τοσούτω µάλλον, καθόσον ο παραιτηθείς Πρωθυπουργός, διαθέτων την 
πλειοψηφίαν της Βουλής,δεν εισηγήθη την διάλυσιν της Βουλής, ούτε συγκεκριµένον τρόπον λύσεως 
της προκληθείσας κυβερνητικής κρίσεως, πράγµα το οποίον άλλως τε ηθικώς µόνον θα εδέσµευε τον 
βασιλεα.” 
555 Βλ. για το θέµα Α λ ι β ι ζ ά τ ο, Οι Πολιτικοί θεσµοί , σ. 242 
556 Αλεβιζάτος, Οι Πολιτικοί θεσµοί , σ. 343 σηµ. 109  
557 Βλ. Β α µ β έ τ σ ο Αλ., Παρεκβάσεις εκ του Κοινοβουλευτικού Πολιτεύµατος άρθρα στην εφ. 
Ελευθεροτυπία της 6 και 7 Οκτωβρίου 1965 µε τον τίτλο “Χωρίς οργήν και µίσος” 



147. Κυβέρνηση Η. Τσιριµώκου 
  Στις 20 Αυγούστου παραιτείται η κυβέρνηση Νόβα και σχηµατίζεται η κυβέρνηση Μ. Τσιριµώκου, η 
οποία επίσης καταψηφίζεται 8 ηµέρες µετά. 
 

148. Κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου 
  Μετά από τη σύγκληση του “Συµβουλίου του Στέµµατος” (1.9.1965) και την παραίτηση της κυβέρνησης 
Μ. Τσιριµώκου (17.9.1965) γίνεται τρίτη προσπάθεια σχηµατισµού κυβέρνησης - µετά τον Νόβα και τον 
Τσιριµώκο, οι οποίοι καταψηφίστηκαν από τη Βουλή. Την 16. 9. 1965 δίνεται η βασιλική εντολή 
σχηµατισµού κυβέρνησης στον Στ. Στεφανόπουλο, ο οποίος και ορκίζεται πρωθυπουργός την εποµένη, 
17. 9. 1965. Η κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου παίρνει τελικά ψήφο εµπιστοσύνης στη Βουλή στις 24/25. 
9. 1965 µε 152 ψήφους υπέρ και 148 κατά. Η κυβέρνηση του Στ. Στεφανόπουλου υποστηρίχθηκε κατά 
70% από βουλευτές της ΕΡΕ και του κόµµατος των Προοδευτικών558. Τελικά από την Ε.Κ. αποχώρησαν 
σταδιακά και συµµετείχαν στις κυβερνήσεις Νόβα - Τσιριµώκου - Στεφανόπουλου 44 βουλευτές. Οι 
βουλευτές αυτοί ίδρυσαν στις 8. 12. 1965 το “Φιλελεύθερον ∆ηµοκρατικόν Κέντρον” (ΦΙ∆ΗΚ) µε 
πρόεδρο τον Στ. Στεφανόπουλο. Εποµένως ούτε κατά τους τύπους διέφερε ο διορισµός 
Στεφανόπουλου από τους προηγούµενους - Τσιριµώκου - Νόβα, καθόσον όταν διορίστηκε 
πρωθυπουργός δεν ήταν αρχηγός κόµµατος. 
 

149. Η δεύτερη υπηρεσιακή Κυβέρνηση Ι. Παρασκευόπουλου 
Στις 22 ∆εκεµβρίου 1966 παραιτείται η κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου και σχηµατίζεται η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση Ι. Παρασκευόπουλου. Η κυβέρνηση αυτή διορίστηκε για την διεξαγωγή εκλογών και είχε 
κοινοβουλευτική στήριξη από την Ε.Κ. και την ΕΡΕ. Ο σχηµατισµός της ήταν αποτέλεσµα πολιτικής 
συµφωνίας των Γ. Παπανδρέου και Π. Κανελλόπουλου.  
 
 

150. Η κυβέρνηση Π Κανελλόπουλου 
Στις 3 Απριλίου αν και υπήρχε εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση για τη διεξαγωγή εκλογών, της ανοχής, 
αν όχι της εµπιστοσύνης και των δύο µεγάλων κοµµάτων, διορίζεται κυβέρνηση πολιτική από το 
δεύτερο σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµα.  Παρά τις αποστασίες, που προκάλεσε η αντισυνταγµατική 
βασιλική δραστηριότητα (συνολικά 45 βουλευτές) η Ε.Κ. διατήρησε µε 126 έδρες την µεγαλύτερη σε 
αριθµό κοινοβουλευτική οµάδα. ∆εύτερη σε δύναµη ερχόταν η ΕΡΕ µε 99 έδρες. Με αυτά τα δεδοµένα 
δεν ήταν επίσης συνταγµατικά ορθόδοξη η βασιλική παροχή εντολής για σχηµατισµό Κυβέρνησης από 
τους κόλπους της ΕΡΕ (3 Απριλίου 1967) µε σκοπό µάλιστα τη διεξαγωγή εκλογών. Το κόµµα, που είχε 
ταχθεί από το λαό στην αντιπολίτευση βρέθηκε µε τη βασιλική εύνοια στην εξουσία. Ακολούθησε η 
στρατιωτική δικτατορία. 
 

151. Η “κυβέρνηση” Κόλλια 
152. Η “κυβέρνηση” Παπαδόπουλου 
153. Η “κυβέρνηση” Μαρκεζίνη 
154. Η “κυβέρνηση” Ανδρουτσόπουλου 

 
244. Η περίοδος 1974-2000 

155. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας Κ. Καραµανλή 
  1.α. Στις 23/24 Ιουλίου 1974 σχηµατίζεται η κυβέρνηση Καραµανλή, που ονοµάστηκε κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας. 
   β. Η κυβέρνηση αυτή, αφού ανασχηµατίστηκε διεξάγει τις εκλογές της 17ης Νοεµβρίου 1974, τις 
πρώτες εκλογές µετά τη δικτατορία. Από την κυβέρνηση παραιτήθηκαν τα µέλη, που επρόκειτο να 
πολιτευθούν εκτός από τον Κ. Καραµανλή και τον Ε. Αβέρωφ. 
  γ. Μετά τις εκλογές σχηµατίζεται και πάλι κυβέρνηση Καραµανλή. Στις 8 ∆εκεµβρίου 1974 διεξάγεται 
δηµοψήφισµα µε το οποίο εγκαθίσταται το πολίτευµα της  προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής 
∆ηµοκρατίας. Στις 9 ∆εκεµβρίου αρχίζουν οι εργασίες  της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής που ψηφίζει το 
Σύνταγµα της 11ης Ιουνίου 1975. Στις 19 Ιουνίου 1975 εκλέγεται πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
ο Κ. Τσάτσος. 
  δ. Η κυβέρνηση Καραµανλή ανασχηµατίζεται προεκλογικά στις 21 Οκτωβρίου 1977 µε την τοποθέτηση 
υπηρεσιακών υπουργών σε ορισµένα υπουργεία και διεξάγει  τις εκλογές της 20ης Νοεµβρίου 1977. 
  ε. Η κυβέρνηση ανασχηµατίζεται µετά τις εκλογές. Στις 5 Μαΐου 1980 ο Κ. Καραµανλής εκλέγεται 
Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και στις 10 Μαΐου υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής του 
ο Κ. Καραµανλής στον Κ. Τσάτσο. 
 

156. Κυβέρνηση Γ. Ράλλη 
 Στις 8. 5. 1980 εκλέγεται ο Γ. Ράλλης αρχηγός της Ν. ∆ηµοκρατίας από την κοινοβουλευτική οµάδα. και  
στις 10 Μαΐου σχηµατίζεται η κυβέρνηση Γ. Ράλλη. Η κυβέρνηση Ράλλη ανασχηµατίζεται στις 19 
Σεπτεµβρίου 1981, µε την τοποθέτηση υπηρεσιακών υπουργών, και διεξάγει τις επόµενες εκλογές της 
18ης Οκτωβρίου 1981. 
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157. Κυβέρνηση Α. Παπανδρέου 
Μετά τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου σχηµατίζεται κυβέρνηση Α. Παπανδρέου. Η κυβέρνηση 
ανασχηµατίστηκε 13 φορές. 

158. Kυβέρνηση  Τζ. Τζανετάκη  
159. Kυβέρνηση Ι. Γρίβα 
160. Kυβέρνηση  Ξ. Ζολώτα 
161. Kυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη 
162. Kυβέρνηση Α. Παπανδρέου 
163. Kυβέρνηση Κ. Σηµίτη 
164. Η Κυβέρνηση Κ. Καραµανλή 

 
 
 


