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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H δημοκρατ(α γεννθηκε απ+ τους Vλληνες και ε(ναι συνυφασμνη με
τους αγνες του Eλληνικο) Λαο) για Eλευθερ(α. Σημαντικ+ μρος της ιστορ(ας της δημοκρατ(ας ε(ναι η ιστορ(α των θεσμν της και των ανθρπων που
τους υπηρτησαν.
Tο σ)γχρονο Eλληνικ+ κρ*τος απ+ την αρχ του αγνα της δημιουργ(ας
του στηρ(χθηκε σε θεσμο)ς αντιπροσωπευτικς δημοκρατ(ας: Eθνοσυνλευση, Bουλ, Γερουσ(α. Mε αυτο)ς αγων(στηκε, κυβερνθηκε, ολοκλρωσε την
εθνικ και εδαφικ συγκρ+τησ του και πορε)εται με τους *λλους ευρωπαϊκο)ς λαο)ς στο σ)γχρονο κ+σμο.
Σμερα η Bουλ των Eλλνων ασκε( τη νομοθετικ λειτουργ(α και ε(ναι
το αντιπροσωπευτικ+ σμα της Eλληνικς Δημοκρατ(ας.
Πιστε)ουμε +τι η καταγραφ της δημοκρατικς ιστορ(ας μας ε(ναι καθκον μνμης και εγγ)ηση για το δημοκρατικ+ μλλον.
Tο [δρυμα της Bουλς των Eλλνων για τον Kοινοβουλευτισμ+ και τη
Δημοκρατ(α ανθεσε σε πντε διακεκριμνους επιστμονες, τον Aντνη Mακρυδημτρη, το Γι*ννη Kωστ, τον Kωνσταντ(νο Παπαδημητρ(ου, τη Mαρ(αHλι*να Πραβ(τα και τον Παναγιτη Σαβοριαν*κη, τη συγγραφ αυτο) του
τ+μου που αναφρεται στους προδρους της Bουλς, της Γερουσ(ας και των
Eθνοσυνελε)σεων απ+ το 1821 ως σμερα.
Πιστε)ουμε +τι ε(ναι μια σημαντικ συμβολ στην ιστορ(α του Kοινοβουλευτισμο) της Πατρ(δας μας. Συμβολ επιστημονικ και πολιτικ.
Eκτ+ς απ+ τα βιογραφικ* σημειματα και χαρακτηριστικ* κε(μενα των 85
προδρων της Bουλς και των εννα της Γερουσ(ας, παρουσι*ζεται η κ*θε εποχ, η κ*θε περ(οδος του εθνικο) και κοινοβουλευτικο) β(ου. Παρουσι*ζονται
επ(σης αναλυτικο( π(νακες με τις 61 βουλευτικς περι+δους απ+ το 1843 ως το
2008 με τα αποτελσματα των εκλογν, τις κυβερνσεις που τις διενργησαν
και εκε(νες που προκυψαν.
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Στην πορε(α των δ)ο αινων )παρξης του Eλληνικο) κρ*τους οι *νθρωποι που προδρευσαν των νομοθετικν σωμ*των ζησαν την ιστορ(α και συνβαλαν στη δημιουργ(α της σ)γχρονης Eλλ*δας.
Aγων(στηκαν για τις λαϊκς ελευθερ(ες και την κοινοβουλευτικ δημοκρατ(α και ε(ναι ββαιο +τι θυσ(ασαν πολλ*.
O ιστορικ+ς, ο πολιτικ+ς αλλ* και ο αναγνστης χει να γνωρ(σει και να
διδαχθε( πολλ* απ+ το σημαντικ+ αυτ+ ργο.
H εμπδωση της δημοκρατ(ας και του κοινοβουλευτισμο) στην Eλλ*δα
υπρξε ργο του Eλληνικο) Λαο) που το φεραν σε πρας συγκεκριμνοι
*νθρωποι. Πολλο( απ+ αυτο)ς παρουσι*ζονται σε το)το το βιβλ(ο. Kαι αυτ
ε(ναι η αξ(α του σημαντικο) βιβλ(ου του καθηγητ Aντνη Mακρυδημτρη
και των συνεργατν του. Eυχαριστ τον κ)ριο Mακρυδημτρη και τους
συνεργ*τες του. Eπ(σης ευχαριστ το εκδοτικ+ επιτελε(ο του Iδρ)ματος και
τα στελχη της Bιβλιοθκης της Bουλς, καθς και το τυπογραφε(ο για τον
ιδια(τερο μ+χθο που χρει*στηκε να καταβ*λουν. Tο αποτλεσμα δικαινει
την κοπιδη τους προσπ*θεια.
Δημτριος Γ. Σιοφας
Πρ+εδρος της Bουλς των Eλλνων
και Πρ+εδρος του Iδρ)ματος της Bουλς των Eλλνων
για τον Kοινοβουλευτισμ+ και τη Δημοκρατ(α
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Στη λειτουργ(α του κοινοβουλευτικο) πολιτε)ματος η θση και ο ρ+λος
του προδρου της Βουλς χει ιδια(τερη σημασ(α. Καταρχν, δι+τι η (δια η
Βουλ αποτελε( το κατεξοχν αντιπροσωπευτικ+ σμα και το πολιτειακ+
+ργανο που συνδει το φορα της λαϊκς κυριαρχ(ας με εκε(νον της εκτελεστικς εξουσ(ας, την Kυβρνηση. Η τελευτα(α αρ)εται τη νομιμοποιητικ
β*ση της λειτουργ(ας της μμεσα απ+ το εκλογικ+ σμα, που αποτελε( αντατο +ργανο του κρ*τους και φορα της λαϊκς κυριαρχ(ας, και *μεσα απ+
τη Βουλ, που εκφρ*ζει μσα απ+ την καταγεγραμμνη στις εκλογς πολιτικ δυναμικ την γκυρη αντιπροσπευση της λαϊκς κυριαρχ(ας στην πολιτικ διαδικασ(α.
Κοντολογ(ς, Βουλ, Κυβρνηση, πολιτικ* κ+μματα και εκλογς συνιστο)ν το αδι*λυτο nexus π*νω στο οπο(ο και μσω του οπο(ου οργαννεται
στη σ)γχρονη δημοκρατ(α η νομιμοποιητικ λειτουργ(α στην *σκηση της πολιτικς εξουσ(ας. Φυσικ*, το πολιτικ+ σ)στημα δεν απαρτ(ζεται μ+νο απ+ τα
+ργανα αυτ*. Τα δικαστρια, η δημ+σια διο(κηση, τα μσα μαζικς επικοινων(ας χουν και αυτ* το ρ+λο και τη σημασ(α τους. \μως η πρωτε)ουσα
θση του αντιπροσωπευτικο) σματος στη δι*ρθρωση του δημοκρατικο)
πολιτε)ματος +χι μ+νο δεν μπορε( να αμφισβητηθε(, αλλ* συνιστ* τουναντ(ον μια sine qua non συνθκη και καταστατικ αρχ σε αυτ+.
Η Βουλ που αναδεικν)εται απ+ τις εκλογς συγκροτε(ται σε σμα, δηλαδ σε αυτοτελς κρατικ+ +ργανο με ξεχωριστ λειτουργ(α και αρμοδι+τητα, ευθ)ς ως εκλεγε( απ+ την (δια (και μ+νο) ο/η πρ+εδρ+ς της. Θα πρπει
προηγουμνως, ββαια, να χει διευκρινιστε( ποιοι ε(ναι εκε(νοι που ν+μιμα
θα αποφασ(σουν γι’ αυτ+ (την εκλογ προδρου), δηλαδ ποιοι εκλχθηκαν
ν+μιμα στις αντ(στοιχες βουλευτικς δρες. Ο πρ+εδρος, λοιπ+ν, αυτο) του
σημαντικο) πολιτειακο) οργ*νου, με τη συγκρ+τηση του οπο(ου εγκαινι*ζε-
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ται η σχση της Kυβρνησης με την εθνικ αντιπροσωπε(α στον πυρνα της
λειτουργ(ας του πολιτικο) συστματος, χει και ο (διος αν*λογο ρ+λο και
αρμοδι+τητα για τη διασφ*λιση της εγκυρ+τητας της αντιπροσωπευτικς διαδικασ(ας στη σ)γχρονη δημοκρατ(α.
Το αξ(ωμα του προδρου της Βουλς αποκτ* πρ+σθετο κ)ρος και πολιτικ βαρ)τητα λ+γω των δυνατοττων που παρχει η θση και τα συνδε+μενα με αυτν καθκοντα και αρμοδι+τητες. Στο καθαρ* τυπικ+ και διαδικαστικ+ μρος της αποστολς του ανκει η διε)θυνση των συζητσεων στη
Βουλ μεταξ) των βουλευτν και των μελν της Kυβρνησης, ε(τε αυτο( ε(ναι
βουλευτς ε(τε +χι, που συμμετχουν στους δι*φορους και συχν* ντονα
αντιτιθμενους πολιτικο)ς σχηματισμο)ς, αφο) προηγουμνως τεθο)ν τα
προς συζτηση θματα. Ο πρ+εδρος της Βουλς στο πλα(σιο της εκτλεσης
της αποστολς του και της *σκησης των αρμοδιοττων του μπορε( να δ(νει
και να αφαιρε( το λ+γο απ+ τους βουλευτς, να κηρ)σσει την περα(ωση των
συζητσεων και να θτει τα ζητματα προς ψφιση. Vχει, επ(σης, την ευθ)νη να προστατε)ει το Kοινοβο)λιο απ+ παρεμβ*σεις  πισεις θεατν  *λλων εξωγενν παραγ+ντων, να διασφαλ(ζει την ελευθερ(α των συζητσεων
και του διαλ+γου σε αυτ+, καθς και να εγγυ*ται τη λογοδοσ(α και τον λεγχο των κυβερνητικν οργ*νων στα +ργανα της Βουλς, στο πλα(σιο της λειτουργ(ας του κοινοβουλευτικο) πολιτε)ματος. Στις δυνατ+τητς του ανκει,
επ(σης, η ευχρεια των διαβουλε)σεων και των συζητσεων μεταξ) των εκπροσπων του λαο), καθς και η προαγωγ του πνε)ματος της δημοκρατικς αντιπαρ*θεσης, του διαλ+γου, αλλ* και της αναγκα(ας συνα(νεσης και
συνενν+ησης για την εξυπηρτηση του δημ+σιου συμφροντος. Δι+λου αμελητα σε αξ(α και σημασ(α ε(ναι, τλος, η αποστολ του προδρου της Βουλς για την τρηση της κοινοβουλευτικς αρχς –στε η *σκηση της κυβερνητικς εξουσ(ας να θεμελινεται στην εμπιστοσ)νη της κοινοβουλευτικς
πλειοψηφ(ας– αλλ* και για τη διατρηση της κυβερνητικς σταθερ+τητας.
Το)το απαιτε( εντλει η αρχ της λαϊκς κυριαρχ(ας αλλ* και η ποι+τητα στη
λειτουργ(α του δημοκρατικο) πολιτε)ματος, εγγυητς της οπο(ας ε(ναι και ο
πρ+εδρος της Βουλς.
ΙΙ
Η ιστορ(α του θεσμο) του προδρου του κορυφα(ου αντιπροσωπευτικο)
οργ*νου στο πλα(σιο της λειτουργ(ας του ελληνικο) πολιτικο) συστματος,
μπορε( να διακριθε( σε τρεις διακριτς περι+δους.
Κατ* την πρτη, που αρχ(ζει μαζ( με την προσπ*θεια σ)στασης και λειτουργ(ας κεντρικν πολιτειακν θεσμν στο νο ελληνικ+ κρ*τος (1822), ο
πρ+εδρος του Νομοθετικο) δεν ασκε( ιδια(τερη εξουσ(α. Το)το συμβα(νει εν
πολλο(ς καθ’ +λη την περ(οδο του απελευθερωτικο) αγνα. Η επισφαλς
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οργ*νωση και λειτουργ(α των αντιπροσωπευτικν θεσμν, +σο και ο κλονισμ+ς της εμπιστοσ)νης ως προς την αποτελεσματικ+τητ* τους για ενια(α διε)θυνση των υποθσεων του κρ*τους επιτρπει μεταξ) *λλων στον πρτο
Κυβερντη Ιω*ννη Καποδ(στρια να τους καταργσει ε)κολα, ιδρ)οντας να
δικ+ του παραπλσιο μεν αλλ* απλ* γνωμοδοτικ+ +ργανο, το Πανελλνιο.
Το (διο ισχ)ει και κατ* την περ(οδο της συνταγματικς μοναρχ(ας, +ταν τα
νομοθετικ* σματα (Βουλ και Γερουσ(α) αποτελο)ν συμβουλευτικο)ς κυρ(ως θεσμο)ς που λειτουργο)ν επικουρικ* προς το Στμμα, το οπο(ο συγκεντρνει την κεντρικ αποφασιστικ αρμοδι+τητα (1844-1862). Η πραγματικ+τητα αυτ δεν *λλαξε παρ* το γεγον+ς +τι πολλ* απ+ τα πρ+σωπα που
κατλαβαν το αξ(ωμα ταν σημα(νουσες προσωπικ+τητες της εποχς.
Το 1862 η κατ*σταση μεταβλθηκε απ+τομα και ριζικ*. Μετ* την επαν*σταση του Oκτωβρ(ου και την ξωση της πρτης βασιλικς δυναστε(ας
απ+ την Ελλ*δα, )στερα απ+ τριακονταετ περ(που παραμον της στη χρα, η Βουλ κατκτησε για να δι*στημα απολ)τως πρωταγωνιστικ+ και
κυρ(αρχο ρ+λο στην πολιτικ διαδικασ(α. ^ταν αυτ που δρομολ+γησε +λες
τις περαιτρω εξελ(ξεις (δημοψφισμα για να δυναστε(α, εκλογ μελν κυβρνησης, σ)νταξη νου συντ*γματος και θσπισ του παρ* τις βασιλικς ενστ*σεις κ.λπ.) με κορυφα(α στιγμ την αν*ληψη των καθηκ+ντων του προδρου της Κυβρνησης απ+ τον πρ+εδρο της Βουλς (κυβερνσα Βουλ).
Κατ* τα επ+μενα 100 σχεδ+ν χρ+νια, η Βουλ θα διαδραματ(ζει κεντρικ+ ρ+λο στην πολιτικ διαδικασ(α, παρ* το γεγον+ς +τι με το Σ)νταγμα του
1864 εγκαθιδρ)θηκε το πολ(τευμα της βασιλευ+μενης δημοκρατ(ας και διασφαλ(στηκαν εκ νου, μετ* το μεταβατικ+ δι*στημα της περι+δου της κυβερνσας Βουλς (1862-1864), οι προνομ(ες του Στμματος. Vκτοτε η πολιτικ
ζω εκτυλ(σσεται σαν μια διελκυστ(νδα στη δυναμικ των σχσεων μεταξ)
των Ανακτ+ρων και της Βουλς.
Η πρτη περ(οδος λειτουργ(ας του πολιτε)ματος της βασιλευ+μενης δημοκρατ(ας στην Ελλ*δα συμπ(πτει με τη γενικ+τερη τ*ση κυριαρχ(ας του
κοινοβουλευτικο) θεσμο) στην Ευρπη. Την εποχ αυτ το αξ(ωμα του προδρου της Βουλς διαθτει αναμφισβτητο κ)ρος και συνδεται μμεσα με το
αντ(στοιχο αξ(ωμα του πρωθυπουργο). Κ*ποιες φορς χρει*στηκε ορισμνοι
πολιτικο( αρχηγο( να καταλ*βουν πρτα τη μ(α θση (του προδρου της
Βουλς) προκειμνου στη συνχεια να λ*βουν την εντολ σχηματισμο) κυβρνησης (περιπτσεις Επαμειννδα Δεληγεργη, Αλξανδρου Κουμουνδο)ρου, Θρασ)βουλου ΖαSμη κ.*.). Στις περισσ+τερες περιπτσεις στο αξ(ωμα του προδρου της Βουλς αναδεικνυ+ταν προσωπικ+τητα που πρ+τεινε ο
αρχηγ+ς του πλειοψηφο)ντος κ+μματος και, κατ* συνπεια, πρωθυπουργ+ς.
Το πρ+σωπο αυτ+ χαιρε της εμπιστοσ)νης του πρωθυπουργο) και, μετ* την
εκλογ του απ+ το Σμα, μεριμνο)σε στε εκε(νος και η κυβρνησ του να
διαθτουν την κοινοβουλευτικ εμπιστοσ)νη του Σματος. Αν κλονιζ+ταν
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αυτ η εμπιστοσ)νη, τ+τε η προσφυγ στις κ*λπες καθ(στατο σχεδ+ν αναπ+φευκτη.
\πως ε(ναι γνωστ+, τα κ+μματα της εποχς ε(χαν ντονο προσωπικ+
χαρακτρα και εξ*ρτηση απ+ την ηγεσ(α τους, δ(χως σαφς πλα(σιο ιδεολογικν και πολιτικν αρχν, ο)τε εγγυσεις δημοκρατικς λειτουργ(ας στο
εσωτερικ+ τους. Tο αξ(ωμα του προδρου του Kοινοβουλ(ου αποτελο)σε
αντικε(μενο συνεχν και πολλαπλν διεκδικσεων απ+ πολιτικς προσωπικ+τητες απ+ την (δια  διαφορετικς πολιτικς τ*σεις  και αποχρσεις. Σε
κ*θε σχεδ+ν σ)νοδο χρειαζ+ταν να διεξ*γεται να εκλογ προδρου, προκειμνου να διευκριν(ζονται οι πλειοψηφ(ες, αφο) οι κομματικο( σχηματισμο(
χαρακτηρ(ζονταν απ+ ρευστ+τητα και ελαστικ+τητα. Δεν ταν δε δι+λου παρ*δοξο, μ(α Βουλ που εγκαιν(ασε τη θητε(α της με δεδομνη πλειοψηφ(α (*ρα και πρ+εδρο, προερχ+μενο απ+ αυτν) να ολοκληρσει την περ(οδ+ της
(τις περισσ+τερες φορς διαλυ+μενη εκτ*κτως) με *λλον πρ+εδρο, αφο) στο
μεταξ) ε(χαν πραγματοποιηθε( μετακινσεις βουλευτν απ+ τη μια παρ*ταξη στην *λλη. Υπ+ αυτς τις συνθκες διεξαγωγς των κοινοβουλευτικν εργασιν, η θση του προδρου ταν +ντως κα(ριας σημασ(ας, αν και οι σχετικο( περιορισμο( στην εκτλεση της αποστολς του ταν εξ(σου εμφανε(ς.
Η τρ(τη και τελευτα(α περ(οδος στην ιστορ(α των κοινοβουλευτικν
θεσμν στην Ελλ*δα (απ+ τα μσα του 20ο) αινα περ(που ως σμερα) χαρακτηρ(ζεται απ+ τη γενικ τ*ση για με(ωση της βαρ)τητας  μ*λλον της
αποφασιστικς αρμοδι+τητας του Kοινοβουλ(ου και την προϊο)σα αν*δειξη
της εκτελεστικς εξουσ(ας ως κυρ(αρχης λειτουργ(ας στο πολιτικ+ γ(γνεσθαι.
Χωρ(ς δι+λου να μεινεται η κεντρικ σημασ(α της τομς στα πολιτικ* πρ*γματα της χρας που σημειθηκε με τη θεμελ(ωση και την *ψογη εν πολλο(ς
λειτουργ(α της Γ_ Ελληνικς Δημοκρατ(ας απ+ το 1975 και μετ*, σημεινεται
εντο)τοις +τι η μετατ+πιση του κντρου β*ρους απ+ τη νομοθετικ προς την
εκτελεστικ εξουσ(α συνιστ* γενικευμνη τ*ση και εμφαν(ζεται με τη μια 
την *λλη μορφ σε +λα σχεδ+ν τα πολιτικ* συστματα στην εποχ μας. Ως
συνπεια, ενισχ)εται αναλ+γως η θση και ο ρ+λος της Kυβρνησης και ιδ(ως
του πρωθυπουργο). Αυτ+ς συνδυ*ζει με τρ+πο μοναδικ+ τρεις απολ)τως
κρ(σιμες και νευραλγικς ιδι+τητες για τη λειτουργ(α του πολιτε)ματος: του
αρχηγο) του κ+μματος που διαθτει την πλειοψηφ(α στη Βουλ, του προδρου και αποφασιστικο) ηγτη της Kυβρνησης, που εκφρ*ζει την κοινοβουλευτικ πλειοψηφ(α, και του επικεφαλς των δημ+σιων υπηρεσιν, οι
οπο(ες ε(ναι αρμ+διες για την εφαρμογ της κυβερνητικς πολιτικς. Εξ ου
και ο χαρακτηρισμ+ς του ως του κορυφα(ου πολιτικο) παρ*γοντα στη χρα.
Η εξλιξη αυτ, που ταν απ+ μακρο) χρ+νου δρομολογημνη, κορυφνεται στην Ελλ*δα απ+ το 1986 και μετ* με την αντ(στοιχη συνταγματικ
αναθερηση. Ως απτερη συνπεια των τ*σεων αυτν, η θση του προδρου της Βουλς υστερε( εμφανς σε σχση με αυτν του πρωθυπουργο),
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αλλ* αποτελε( αντικε(μενο διεκδ(κησης απ+ σημα(νοντα πρ+σωπα των παρατ*ξεων που κυβερνο)ν. Πολλ δε μ*λλον που ο πρωθυπουργ+ς και η Kυβρνηση, στο πλα(σιο του κοινοβουλευτικο) πολιτε)ματος, χρει*ζονται διαρκς την υποστριξη και την εμπιστοσ)νη της Βουλς για την *σκηση του νομοθετικο), αλλ* και του εν γνει κυβερνητικο) ργου τους.
Αφο) τα πολιτικ* κ+μματα χουν πλον σταθεροποιηθε( σε μαζικο)ς
σχηματισμο)ς που επιβ*λλουν την πειθαρχ(α στα μλη τους ακ+μα και στους
εκλεγμνους κοινοβουλευτικο)ς εκπροσπους, οι αιφν(διες αλλαγς στα πρ+σωπα των προδρων γ(νονται πλον +λο και σπανι+τερες. Οι πρ+εδροι παραμνουν σταθερο( στο αξ(ωμ* τους, ως συν*ρτηση της αντ(στοιχης κοινοβουλευτικς πλειοψηφ(ας, χωρ(ς να αμφισβητε(ται κ*θε λ(γο η νομιμοπο(ησ
τους. Η πρακτικ να καλε(ται ο πρ+εδρος της Βουλς και να λαμβ*νει εντολ σχηματισμο) κυβρνησης δ)σκολα μπορε( να εφαρμοστε( πλον σε συνθκες δημοκρατικς ομαλ+τητας και κομματικς σταθερ+τητας. \ταν δε
εφαρμ+στηκε εκτ*κτως, ε(χε *σχημη κβαση (λ.χ. στα Ιουλιαν* επεισ+δια
του 1965). Ο πρ+εδρος της Βουλς πλον, πριν λ*βει την ψφο εμπιστοσ)νης
του Σματος, πρπει να χει διασφαλ(σει την εμπιστοσ)νη του κ+μματος που
χει την πλειοψηφ(α στη Βουλ και ιδ(ως του αρχηγο) του –και +χι αντιστρ+φως.
ΙΙΙ
Ο πρωθυπουργ+ς αποτελε( στα σ)γχρονα κοινοβουλευτικ* πολιτε)ματα
τον κυρ(αρχο π+λο εξουσ(ας στη λειτουργ(α της Kυβρνησης, αλλ* και εμμσως της Βουλς. Ο πρ+εδρος της τελευτα(ας διατηρε( ββαια π*ντοτε να
σημαντικ+ και εν(οτε νευραλγικ+ ρ+λο με αν*λογη επιρρο στα πολιτικ*
δρμενα. Αποτελε( πολιτειακ+ +ργανο με αδι*λειπτη νομιμοπο(ηση και
λογοδοσ(α στο αντιπροσωπευτικ+ σμα. Στα 180 περ(που χρ+νια ελε)θερου
κρατικο) β(ου, υπρξαν αρκετο( πρωθυπουργο( που κυβρνησαν (ακ+μα και
για δι*στημα αρκετν μηνν) χωρ(ς να διαθτουν την εκφρασμνη εμπιστοσ)νη του Kοινοβουλ(ου, πρωθυπουργο( που δεν ταν καν βουλευτς. Ποτ
δεν συνβη κ*τι αν*λογο με τους προδρους του ελληνικο) Kοινοβουλ(ου.
Αυτο( εκλγονταν π*ντα απ+ την πλειοψηφ(α των συναδλφων τους και
παρμεναν στη θση τους +σο δι*στημα δεν συνβαιναν με(ζονα κοινοβουλευτικ* γεγον+τα που να αντρεπαν τους υπ*ρχοντες συσχετισμο)ς, προς
+φελος +μως κ*ποιου *λλου, νου εκλεκτο) του (διου Σματος.
Στην ελληνικ παρ*δοση του αντιπροσωπευτικο) πολιτικο) συστματος, ο πρ+εδρος της Βουλς υπρξε π*ντα εκλεγμνο μλος της Βουλς, συνθως με τις ψφους της πλειοψηφο)σας παρ*ταξης και σπανι+τερα με τη
σ)μπραξη και *λλων πολιτικν δυν*μεων. Κατ* καν+να, η εκλογ του προδρου αποτελο)σε πρ+κριμα για την αν*ληψη της κυβερνητικς εξουσ(ας
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απ+ αντ(στοιχα κ+μματα  πολιτικς προσωπικ+τητες. Κατ* καν+να επ(σης,
ο πρ+εδρος της Βουλς αναλ*μβανε και συνθως φερε σε πρας να ρ+λο
υπερκομματικ+ και εγγυητικ+ της ομαλς λειτουργ(ας του Κοινοβουλ(ου,
επηρε*ζοντας τσι, αναλ+γως, την ποι+τητα και τη λειτουργ(α του πολιτε)ματος. Ο πρ+εδρος της Βουλς στην Ελλ*δα, σε αντ(θεση με *λλα συστματα της ηπειρωτικς Ευρπης  της Αμερικς, δεν υπρξε ανεξ*ρτητος απ+
τους κομματικο)ς σχηματισμο)ς  πρ+σωπο που αναδεικνυ+ταν κατ+πιν
συναινετικς διαδικασ(ας. Υπρξε π*ντα κομματικ επιλογ, χωρ(ς ωστ+σο
αυτ+ να α(ρει το κ)ρος και να μεινει τον υπερκομματικ+-εγγυητικ+ ρ+λο
που αναλ*μβανε, αμσως μετ* την εκλογ του.
Αξ(ζει, τλος, να σημειωθε( +τι την ιστορ(α του θεσμο) κ+σμησαν εξαιρετικς πολιτικς προσωπικ+τητες. Στις σελ(δες που ακολουθο)ν περιλαμβ*νονται επ(σης για πολλο)ς απ+ αυτο)ς αποσπ*σματα απ+ ομιλ(ες κατ* την
αν*ληψη των καθηκ+ντων τους δηλωτικ* του )φους, του θους αλλ* και
των συνθηκν  των προβλημ*των της εποχς τους. Το αν* χε(ρας ργο
προσφρει αναλυτικ τεκμηρ(ωση ιστορικν γεγον+των και ερμηνε(α τους
κατ* τις επιμρους ιστορικς περι+δους, καθς και συνοπτικ  κ*πως εκτενστερη παρουσ(αση των προσωπικοττων που κατλαβαν σε δι*φορες ιστορικς στιγμς το αξ(ωμα του προδρου της Βουλς.
Υπ+ την ννοια αυτ συμβ*λλει, ενδεχομνως, στην πληρστερη καταγραφ και εκτ(μηση της αξ(ας και της ιστορ(ας του κοινοβουλευτικο) θεσμο)
στην Ελλ*δα. Εν+ς θεσμο), η λειτουργ(α του οπο(ου χαρακτηρ(ζει την ποι+τητα του δημοκρατικο) πολιτε)ματος στη χρα.
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Βασικ αφορμ για την ναρξη του αγνα της εθνικς ανεξαρτησ(ας το
1821 υπρξε, μεταξ) *λλων, η απ+γνωση των Ελλνων, ιδ(ως της Στερε*ς Ελλ*δας και της Πελοποννσου, απ+ τις καταστροφικς επιδρομς των οθωμανικν
στρατευμ*των μετ* την καταστολ της εξγερσης του Αλ πασ*. Συν*μα, το
ιδεολογικ+ περιβ*λλον που ε(χαν καλλιεργσει Vλληνες διανοο)μενοι των
εκτ+ς ελλαδικο) χρου περιοχν προετο(μασε και μεθ+δευσε την επαναστατικ δρ*ση, εν της παρε(χε και το αν*λογο πνευματικ+ β*θος και περιεχ+μενο.
^δη απ+ την *νοιξη του 1821, οι πρτες επιτυχ(ες των επαναστατημνων
Ελλνων εναντ(ον των Οθωμανν θεταν το ζτημα της διακυβρνησης των
περιοχν που περιρχονταν στον λεγχ+ τους. Για αυτ+ν το σκοπ+ αρχικ*
δημιουργθηκαν τρεις προσωρινς τοπικς διοικσεις και τον Ιανου*ριο του
1822 ψηφ(στηκε Σ)νταγμα, το οπο(ο αναθεωρθηκε μ+λις να χρ+νο αργ+τερα, το 1823, ταυτ+χρονα με τη συγχνευση των τριν τοπικν διοικσεων σε
μ(α ενια(α πλον κεντρικ εξουσ(α. Η προσπ*θεια παγ(ωσης και ενδυν*μωσης της νεοσ)στατης κεντρικς εξουσ(ας φερε στο προσκνιο αντ(παλα συμφροντα. Μ*λιστα το 1824 οι διαρκε(ς ριδες μεταξ) των Ελλνων λαβαν τη
μορφ ακ+μη και εμφ)λιων συρρ*ξεων. Οι εγχριες αντιπαραθσεις αυτς
της μορφς, οι στ*σεις κατ* του Κυβερντη Ιω*ννη Kαποδ(στρια, που ανλαβε την ευθ)νη της διακυβρνησης της χρας απ+ το 1828 και μετ*, και η
δολοφον(α του το 1831, +πως και οι νες νοπλες συγκρο)σεις ως την *φιξη
του \θωνα, υπρξαν οι κορυφσεις του δρ*ματος. Μσα απ+ τις συγκρο)σεις αυτς, ωστ+σο, αναδε(χθηκε μια να πολιτικ πραγματικ+τητα και ενισχ)θηκε η δυναμικ της ενοπο(ησης και του εκσυγχρονισμο) των Ελλνων.
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^δη απ+ την προεπαναστατικ περ(οδο, τα τελευτα(α χρ+νια της οθωμανικς κυριαρχ(ας, η κοινωνικ πραγματικ+τητα χαρακτηριζ+ταν απ+ την
εδρα(ωση των προεστν  προκρ(των, την ηγετικ θση του αντερου κλρου και τη δρ*ση των νοπλων και κατ* τ+πους ισχυρν αρματολ&ν. Συν*μα, το κοινωνικ+ πεδ(ο συμπλρωναν κ*ποια αστικοποιημνα στρματα των
ελληνικν παροικιν και φυσικ* ο αγροτικ+ς πληθυσμ+ς, που αποτελο)σε
και την πλειον+τητα. Οι Vλληνες των παροικιν υπρξαν φορε(ς του νεωτερικο) ρε)ματος του Διαφωτισμο) και αργ+τερα, με την ναρξη της Eλληνικς επαν*στασης, μετφεραν στον ελληνικ+ χρο το πνε)μα των νων ιδεν
αναλαμβ*νοντας δι*φορους πολιτικο)ς ρ+λους.
,νθρωποι +πως ο Μαυροκορδ*τος, γαλουχημνοι σε αυτ+ το πνευματικ+ κλ(μα, υιοθτησαν αν*λογες ιδες και πολιτικ συμπεριφορ*, εν επιδ(ωξαν και την *μεση συμμετοχ τους στα δημ+σια αξιματα και στους μηχανισμο)ς εξουσ(ας του αναδυ+μενου ελληνικο) κρ*τους. Χωρ(ς να αποφε)γουν, συχν*, την αντιπαρ*θεσ τους με τα εγχρια παραδοσιακ* κοινωνικ*
στρματα της Στερε*ς Ελλ*δας και της Πελοποννσου, επιχε(ρησαν να προσαρμ+σουν επε(σακτες φιλελε)θερες αντιλψεις στον παραδοσιακ+ ελληνικ+
κοινωνικ+ σχηματισμ+ και να εκσυγχρον(σουν –σε δι*φορους τομε(ς– την υποτυπδη αρχικ* κρατικ μηχαν. Αυτ η μικρ ομ*δα των δυτικ+φρονων
πολιτικν και διανοουμνων, αν και φα(νεται πως υστερο)σε σε στρατιωτικς ικαν+τητες, πτυχε να διασφαλ(σει αρκετ* νωρ(ς +τι, στο θεσμικ+ τουλ*χιστον επ(πεδο, το νεοσ)στατο κρ*τος θα εξοπλιζ+ταν με τα χαρακτηριστικ*
του φιλελε)θερου συνταγματικο) πολιτε)ματος.
Εκπαιδευμνοι πολλο( απ+ αυτο)ς στη δυτικ Ευρπη και επηρεασμνοι
απ+ αν*λογους τρ+πους κοινωνικς συμπεριφορ*ς, συμπεριλαμβανομνης
της ενδυμασ(ας τους, που διφερε εντυπωσιακ* απ+ την εγχρια παραδοσιακ αμφ(εση, ταν εμποτισμνοι απ+ το πνε)μα του ρομαντικο) εθνικισμο) του 19ου αινα. Επιχε(ρησαν, τσι, να εισαγ*γουν στην επαναστατημνη χρα νεοπαγε(ς θεσμο)ς, που δεν αντιστοιχο)σαν εντελς στην ιστορικ
εμπειρ(α, την κοινωνικοπολιτικ πραγματικ+τητα και τις ιδιαιτερ+τητς της
κατ* την περ(οδο εκε(νη. Ως συνπεια, τεινε να διαμορφωθε( μια δυναμικ
σχση με αμφ(ρροπα αποτελσματα μεταξ) παρ*δοσης και εκσυγχρονισμο),
μεταξ) ανανεωτν και προασπιστν της καθεστηκυ(ας τ*ξης.
Ε(ναι, ωστ+σο, γεγον+ς +τι οι αλλαγς που επφερε η Επαν*σταση καθ+ρισαν
τη μορφ της ελληνικς κοινων(ας τον 19ο αινα. ^δη απ+ την Α_ Εθνοσυνλευση και το Προσωρινν Πολτευμα της Eπιδαρου εγκαινι*στηκαν διαδικασ(ες
πολιτικς οργ*νωσης και νομιμοπο(ησης στη β*ση σ)γχρονων θεσμν. Η Α_
Εθνοσυνλευση συνλθε στην Επ(δαυρο (Δεκμβριος 1821) αποτελο)μενη απ+ 60
«παραστ*τες»  αντιπροσπους των απελευθερωμνων ως τ+τε περιοχν. Πρ+εδρος εξελγη ο Αλξανδρος Μαυροκορδ*τος, μ+λις 30 ετν τ+τε.
Αν*μεσα στους νους θεσμο)ς που εισχθησαν στο επ(πεδο της θεσμικς
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κατ*στρωσης της πολιτε(ας με την ψφιση του (πρτου) Συντ*γματος του 1822,
ξεχωρ(ζει η απ+πειρα εφαρμογς της αρχς της δι*κρισης των εξουσιν και
συγκρ+τησης της κεντρικς διο(κησης. Εντο)τοις, η προσπ*θεια εισαγωγς
φιλελε)θερων πολιτικν θεσμν και λειτουργ(ας του δημοκρατικο) συστματος διακυβρνησης συνοδε)τηκε συχν* απ+ πρακτικς που χαρακτριζαν
“παραδοσιακ*” πολιτικ* δεδομνα (τοπικ* δ(κτυα και φατρ(ες). Πολλ δε
μ*λλον που πολλ* απ+ τα πρ+σωπα που πρωταγων(στησαν στα πολιτικ* πρ*γματα και τις εξελ(ξεις την περ(οδο εκε(νη προρχονταν απ+ τις ηγετικς ομ*δες
της προεπαναστατικς περι+δου (πρ+κριτοι, νοπλοι, αντερος κλρος). Καλο)νταν, +μως, να λειτουργσουν στο πλα(σιο και τις προκλσεις μιας νας κοινωνικοπολιτικς πραγματικ+τητας, +που παρχονταν νες δυνατ+τητες αυτοπροσδιορισμο) σε μια κοινων(α που επαναστ*τησε αναζητντας νους τρ+πους )παρξης.
Οι ρξεις με το παρελθ+ν που επφερε η Επαν*σταση συνεπ*γονταν αλλαγς και στη συγκρ+τηση της πολιτικς οργ*νωσης. Αυτς εκφρ*στηκαν
και με αν*λογες μεταβολς στην κοινωνικ προλευση του πολιτικο) προσωπικο) που στελχωσε τους νους θεσμο)ς. Mεταβολς σημειθηκαν και
στις διαδικασ(ες αν*δειξης των πολιτικν ιεραρχιν, με συνπεια να επηρεαστο)ν αναλ+γως οι κοινωνικς δομς και να ανατραπε( –ως να βαθμ+
τουλ*χιστον– η προεπαναστατικ τ*ξη πραγμ*των. Σε αρκετς μ*λιστα περιπτσεις προκλθηκαν κοινωνικς ανατροπς που εν(οτε πραν τη μορφ
συνωμοσιν, εμφ)λιων συγκρο)σεων, ακ+μη και δολοφονιν.
\σον αφορ* ειδικ+τερα στη διαδικασ(α συγκρ+τησης των πολιτικν
θεσμν, κατ* την ναρξη των εργασιν της Α_ Εθνοσυνλευσης στην Eπ(δαυρο, το Δεκμβριο του 1821, οι συμμετχοντες ταν αντιπρ+σωποι των
περισσ+τερων επαναστατημνων περιοχν. Σε +,τι αφορ* τη γεωγραφικ
και κοινωνικ προλευση των «παραστατν», +πως αποκαλο)νταν, η συντριπτικ πλειον+τητ* τους αποτελο)νταν απ+ Πελοποννησ(ους, Στερεοελλαδ(τες και νησιτες προκρ(τους και κληρικο)ς. Επρ+κειτο κατ* καν+να για
προεπαναστατικς ηγετικς ομ*δες, στις οπο(ες προστθηκαν Φαναριτες
και λ+γιοι που προρχονταν απ+ περιοχς +που η Επαν*σταση ε(χε σ)ντομη
δι*ρκεια. Αντ(θετα, απουσ(αζαν Στερεοελλαδ(τες και Πελοποννσιοι οπλαρχηγο(, γεγον+ς που σημ*δεψε τις μετπειτα εξελ(ξεις.
Η σημαντικ+τερη πρ*ξη της Α_ Εθνοσυνλευσης υπρξε η κατ*ρτιση και
η ψφιση του Προσωρινο Πολιτεματος της Eπιδαρου, του πρτου, δηλαδ, συντ*γματος των επαναστατημνων Ελλνων, στο οπο(ο προτασσ+ταν η
Διακρυξη της Aνεξαρτησας. Στη σ)νταξη του Προσωρινο Πολιτεματος
εκφρ*στηκαν φιλελε)θερες και δημοκρατικς αρχς, πηγ μπνευσης των
οπο(ων υπρξαν και τα γαλλικ* επαναστατικ* Συντ*γματα του 1793 και του
1795, +πως και το Σ)νταγμα των Hνωμνων Πολιτειν, του 1787.
Στη συγκρ+τηση των οργ*νων της κεντρικς Διο(κησης του κρ*τους επι-
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λχθηκε να διπολικ+ μοντλο. Συγκεκριμνα, δημιουργθηκαν δ)ο σματα
ετσιας θητε(ας, το Βουλευτικ+ και το Εκτελεστικ+, οι αρμοδι+τητες των
οπο(ων δεν ε(χαν διαχωριστε( και καθοριστε( με ακρ(βεια. Το πρτο ταν να
διαρκς σμα με ενια)σια θητε(α, εν δεν καθοριζ+ταν συγκεκριμνος αριθμ+ς των «πληρεξουσ(ων» που θα το αποτελο)σαν. Προβλεπ+ταν +τι θα λ*μβανε γκυρες αποφ*σεις με την παρουσ(α τουλ*χιστον των δ)ο τρ(των των
μελν του. Οι ν+μοι που θα ψφιζε θα (σχυαν μ+νο μετ* την τελικ επικ)ρωσ τους απ+ το Εκτελεστικ+, εν στις αρμοδι+τητς του ταν και η γκριση του προϋπολογισμο) και του απολογισμο) του κρ*τους, καθς και ο
λεγχος της νομιμ+τητας των προαγωγν στο στρατ+.
Η θεσμικ και λειτουργικ ισοδυναμ(α Βουλευτικο) - Εκτελεστικο), η
μ+λις ενια)σια θητε(α τους και το πολυπληθς της σ)νθεσς τους ταν στοιχε(α που αποτ)πωναν αν*γλυφα το κλ(μα δυσπιστ(ας μεταξ) των κορυφα(ων πολιτειακν οργ*νων και παραγ+ντων, γεγον+ς που οδγησε στην αναποτελεσματικ+τητα της νομοπαραγωγικς διαδικασ(ας. Παρ*λληλα, η αναγνριση και η επ(σημη λειτουργ(α των τριν τοπικν οργανισμν στην
Πελοπ+ννησο, στη Δυτικ και στην Ανατολικ Στερε* επτεινε τη σ)γχυση
διοικητικν οργ*νων, την πολυδι*σπαση και την αδυναμ(α κεντρικο) συντονισμο) και ελγχου. Αξιοσημε(ωτη για την Α_ Εθνοσυνλευση στ*θηκε η
απουσ(α οποιασδποτε αναφορ*ς στη Φιλικ Εταιρε(α. Η οργ*νωση που
ε(χε προπαρασκευ*σει την Eπαν*σταση τεινε πλον να τεθε( στο περιθριο
των επαναστατικν εξελ(ξεων και να λησμονηθε(.
Vναν περ(που χρ+νο μετ* την Α_ Εθνοσυνλευση συνλθε το Μ*ρτιο του
1823 στο ,στρος της Κυνουρ(ας η Β_ Εθνοσυνλευση. Οι εκλογς για τους
αντιπροσπους της γιναν σ)μφωνα με το ν+μο της 9ης Nοεμβρ(ου 1822. Η
εκλογ των 230 «παραστατν»-αντιπροσπων διεξχθη με μμεσο τρ+πο,
μσω της αν*δειξης εκλεκτ+ρων απ+ τις επαρχ(ες. Αυτο( εξελγησαν με την
*σκηση εκλογικο) δικαιματος απ+ το λα+ (επρ+κειτο κατ* β*ση για τους
αρχηγο)ς των οικογενειν) και με τη σειρ* τους εξλεξαν τους εκπροσπους
της Εθνοσυνλευσης.1 Η πολιτικ élite, που αναδε(χθηκε με τον τρ+πο αυτ+,
διαμ+ρφωσε το Σ)νταγμα του 1823, το Νμο της Επιδαρου. Βασικ+ χαρακτηριστικ+ γνρισμα του δε)τερου συντ*γματος της επαναστατικς περι+1. Σ)μφωνα με τον εκλογικ+ ν+μο του Νοεμβρ(ου 1822 (*ρθρο Β_), σε κ*θε χωρι+ ο
λα+ς εκαλε(το «ν +κλ ξ/η κοιν:ς ε;ηπολπτους <νδρας. =Oλοι δ’ α;το ο> +κλεχθ ντες,
φ ροντες ?γγραφα @ποδεικτικ τ:ν χωρων των μ τς Cπογραφς τ:ν πλειοτ ρων κατοκων», λειτουργντας ως εκλκτορες θα εξλεγαν στη συνχεια αντιπροσπους («παραστ*τες»), ναν  περισσοτρους αν* επαρχ(α. Ο ν+μος προσθετε +τι η ψφος «Dκστου τ:ν
+κλεκτ:ν μετρεFται μ τν ποστητα τ:ν οGκογενει:ν, @π τς Hποας εIναι +κλεγμ νος».
Επρ+κειτο, λοιπ+ν, για μια αρκετ* ανοικτ, υπ+ τις περιστ*σεις, εκλογικ διαδικασ(α, στη
διεξαγωγ της οπο(ας συμμετε(χαν κυρ(ως οι αρχηγο( των οικογενειν στις τοπικς κοινων(ες (Hering, 2004: A 86a Παντελς, Κουτσουμπ(νας, Γεροζσης, 1993: Α 35).
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δου υπρξε η εν(σχυση του Βουλευτικο) ναντι του Εκτελεστικο) σματος
της πολιτε(ας. Το δικα(ωμα αρνησικυρ(ας του Εκτελεστικο) στο νομοπαραγωγικ+ ργο του Βουλευτικο) δεν θα ταν πια απ+λυτο, παρ* μ+νο αναβλητικ+, εν το διορισμ+ των επ*ρχων απ+ το Εκτελεστικ+ πρεπε να τον εγκρ(νει και το Βουλευτικ+. Παρ* τα)τα, η λανθ*νουσα και εν(οτε ιδια(τερα εμφανς δινεξη μεταξ) των δ)ο σωμ*των συνεχ(στηκε και τα επ+μενα χρ+νια. Το
Εκτελεστικ+ φα(νεται πως λεγχαν –αρχικ* τουλ*χιστον– οι Υδρα(οι πρ+κριτοι, ο Μαυροκορδ*τος, ο Κωλττης και οι οπλαρχηγο( της Ρο)μελης, εν
το Βουλευτικ+ οι πρ+κριτοι της Πελοποννσου.
Στο μεταξ), την περ(οδο που μεσολ*βησε απ+ τη λξη της Α_ Εθνοσυνλευσης, οι στρατιωτικς επιτυχ(ες συνοδε)τηκαν απ+ οξε(ες πολιτικς αντιπαραθσεις. Η κατ*ργηση των περιφερειακν διοικητικν οργανισμν εν(σχυσε την κεντρικ εξουσ(α, καθιστντας τον λεγχ+ της αντικε(μενο πολιτικν αντιπαραθσεων. Στο περιθριο των πολιτικν συγκρο)σεων και
φατριασμν, οι αντιπρ+σωποι της B_ Εθνοσυνλευσης ολοκλρωσαν τη συνταγματικ αναθερηση, στην οπο(α επιβεβαινονταν οι βασικς αρχς του
Προσωρινο Πολιτεματος της Επιδαρου. Η κατ*ργηση των τριν περιφερειακν διοικσεων υπρξε η σημαντικ+τερη απ+φαση αυτς της Εθνοσυνλευσης.
\σον αφορ* τις πολιτικς προσωπικ+τητες που διαδραμ*τιζαν σημα(νοντα ρ+λο την περ(οδο εκε(νη, η Β_ Εθνοσυνλευση επιβεβα(ωσε την πολιτικ
κυριαρχ(α των Πελοποννσιων προκρ(των –αν*μεσα τους οι Λ+ντος, ΖαSμης, Σισ(νης και οι Δεληγιαννα(οι. Aυτ+ κατστη δυνατ+ με την αποδυν*μωση του Μαυροκορδ*του και την εξουδετρωση του Θε+δωρου Νγρη και
του Δημτριου Υψηλ*ντη. Η στ*ση των προεστν της bδρας και των Σπετσν διευκ+λυνε αυτς τις εξελ(ξεις. Η πολιτικ ισχ)ς της ομ*δας που επικρ*τησε οφειλ+ταν, κατ* κ)ριο (σως λ+γο, στη δυνατ+τητα ε(σπραξης των
φ+ρων της Πελοποννσου, διαδικασ(α την οπο(α λεγχαν. Το)το στ*θηκε
αποφασιστικς σημασ(ας συντελεστς για την πολιτικ δυναμικ, δεδομνου
+τι οι φ+ροι αυτο( αποτελο)σαν στη δεδομνη συγκυρ(α τη σημαντικ+τερη
πηγ χρηματοδ+τησης της Επαν*στασης.
Οι πολιτικς συγκρο)σεις συνεχ(στηκαν και μετ* τη λξη των εργασιν
της Β_ Εθνοσυνλευσης. Η κατ*ργηση, την *νοιξη του 1823, του αξιματος
του αρχιστρ*τηγου, που κατε(χε ο Θε+δωρος Κολοκοτρνης, αποδε(κνυε +τι
αυτ+ς ταν ο κ)ριος στ+χος των προκρ(των. Μετ* τις επιτυχ(ες στο μτωπο
των πολεμικν επιχειρσεων του ηρωικο) στρατηγο), αυτ+ς αναδεικνυ+ταν
εκ των πραγμ*των σε απειλητικ+ για τους προκρ(τους πολιτικ+ παρ*γοντα.
Το Νομβριο του 1823 η νταση κλιμακθηκε, +ταν ο Κολοκοτρνης και
ο Πετρ+μπεης Μαυρομιχ*λης απομ*κρυναν τους πολιτικο)ς απ+ το Να)πλιο και επιχε(ρησαν να σχηματ(σουν δικ τους κυβρνηση. Οι Πελοποννσιοι πρ+κριτοι κατφυγαν στο Κραν(δι και σχημ*τισαν τη δικ τους να διο(-
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κηση, συμμαχντας με τους νησιτες προεστο)ς. Σε αυτ τη δε)τερη διο(κηση, που ουσιαστικ* ελεγχ+ταν απ+ τους ισχυρο)ς οικονομικο)ς και πολιτικο)ς παρ*γοντες της bδρας Γεργιο και Λ*ζαρο Κουντουριτη, συμμετε(χαν και οι Αλξανδρος Μαυροκορδ*τος και Ιω*ννης Κωλττης. Ο πρτος
διατηρο)σε σχσεις με το λ+ρδο Β)ρωνα και το φιλελληνικ+ Κομιτ*το του
Λονδ(νου. Πτυχε, τσι, να γ(νει αυτ+ς αποδκτης του αγγλικο) δανε(ου. Με
τα χρματα αυτ* ο Ιω*ννης Κωλττης κινητοπο(ησε τους Στερεοελλαδ(τες
και ετερ+χθονες εν+πλους, οι οπο(οι συγκροτο)σαν το στρατ+ της διο(κησης
του Κρανιδ(ου. Η εμφ)λια σ)γκρουση ε(χε δη ξεσπ*σει. Στις μ*χες που διεξχθησαν την *νοιξη του 1824 οι νοπλοι της διο(κησης του Κρανιδ(ου επβαλαν την κυριαρχ(α των νησιωτν και Πελοποννσιων προεστν επ( της
παρ*ταξης του Κολοκοτρνη.
Η παρ*δοση του Ναυπλ(ου στους κυβερνητικο)ς, προς τα τλη ΜαSου,
με αντ*λλαγμα να μρος του αγγλικο) δανε(ου, φ*νηκε +τι θα οδηγο)σε
στην εκτ+νωση της ντασης. Δεν συνβη +μως κ*τι ττοιο, εφ+σον η διο(κηση ελεγχ+ταν απ+ την οικογνεια Κουντουριτη, τον Κωλττη και το Μαυροκορδ*το, οι οπο(οι διθεταν πλον χρματα και αξι+μαχο στρ*τευμα.
^ταν δε πιθαν+ν +τι θα αναγνωρ(ζονταν, στω και ανεπ(σημα, ως η ν+μιμη
κυβρνηση των εμπ+λεμων επαναστατν ναντι τρ(των.
Οι Πελοποννσιοι προ)χοντες φ*νηκε να περνο)ν στο περιθριο και
αντδρασαν συμμαχντας με τον Κολοκοτρνη, το μοναδικ+ Πελοποννσιο
που μπορο)σε να κινητοποισει ικαν+ αριθμ+ εν+πλων. Vτσι, σ)ντομα η
Πελοπ+ννησος κατστη και π*λι πεδ(ο σφοδρν εμφ)λιων συγκρο)σεων. Τα
ρουμελιτικα στρατε)ματα που εισβαλαν στην Πελοπ+ννησο επικρ*τησαν
με ευκολ(α των Πελοποννησ(ων και επβαλαν οριστικ* την κυριαρχ(α του
Κουντουριτη και των συμμ*χων του. Οι ηττημνοι φυλακ(στηκαν στην
bδρα –αν*μεσα τους οι Kολοκοτρνης, Δεληγι*ννης και Σισ(νης–  κατφυγαν σε *λλες περιοχς, +πως οι Λ+ντος και ΖαSμης. Οι Στερεοελλαδ(τες
νοπλοι επιδ+θηκαν σε λεηλασ(ες, αρπαγς και καταστροφς.
Λ(γο αργ+τερα, στις αρχς του 1825, ο Αιγ)πτιος Ιμπραμ αποβιβ*στηκε,
χωρ(ς σημαντικ αντ(σταση, στην Πελοπ+ννησο κι απ+ την *νοιξη *ρχισε να
καταλαμβ*νει τις επαρχ(ες της. Οι Στερεοελλαδ(τες οπλαρχηγο( ε(χαν δη
επιστρψει στις επαρχ(ες τους, προκειμνου να προετοιμαστο)ν για να οθωμανικ εκστρατε(α και στη Στερε*. Κ*τω απ+ το β*ρος των δυσμενν αυτν
εξελ(ξεων η κυβρνηση Κουντουριτη υποχρεθηκε να απελευθερσει τον
Κολοκοτρνη και τους Πελοποννσιους ηγτες, εφ+σον ταν οι μ+νοι που
θα μπορο)σαν να κινητοποισουν τις εγχριες δυν*μεις για να αντιμετωπιστε( η επιδρομ του Ιμπραμ. Οι παλις συμμαχ(ες διασπ*στηκαν για μια
ακ+μη φορ* και δημιουργθηκαν νες απ+ ανθρπους που, σε ορισμνες
περιπτσεις, υπρξαν αντ(παλοι κατ* τους εμφ)λιους πολμους.
Η Γ_ Εθνοσυνλευση, που ακολο)θησε, λ*μβανε πλον χρα σε διαφορε-
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τικς συνθκες συγκριτικ* με τις δ)ο πρτες. Οι εμφ)λιες συγκρο)σεις του
1824 ε(χαν λξει χωρ(ς να δοθε( +μως λ)ση στις οργανωτικς και διοικητικς
αδυναμ(ες. Αφο) ε(χαν προηγηθε( οι εκλογς του Σεπτεμβρ(ου του 1825 για
την αν*δειξη των μελν της, η Εθνοσυνλευση ξεκ(νησε τις εργασ(ες της στις
6 Απριλ(ου 1826, στην Eπ(δαυρο. Σχεδ+ν αμσως +μως αντιπαρατθηκαν οι
οπαδο( του «γαλλικο)» με τους οπαδο)ς του «αγγλικο)» κ+μματος. Σ)ντομα,
ωστ+σο, οι εργασ(ες της Εθνοσυνλευσης διακ+πηκαν εξαιτ(ας της τραγικς
εξλιξης της πτσης του Mεσολογγ(ου. Στο μεταξ) ε(χε αποφασιστε( να υποβληθε( α(τηση προστασ(ας προς την Αγγλ(α για μεσολ*βηση και καθορισμ+
των +ρων της διαπραγμ*τευσης, εν συστθηκε να κυβρνηση που ονομ*στηκε Διοικητικ Επιτροπ. Το φθιν+πωρο του 1826 επιχειρθηκε να συγκληθε( και π*λι η Εθνοσυνλευση, εν μικρς κλ(μακας εμφ)λιες συγκρο)σεις σημειθηκαν στην Κορινθ(α και την π+λη του Ναυπλ(ου. Μ*λιστα, στις
αρχς του 1827, οι αντ(παλες φατρ(ες διοργ*νωσαν χωριστς συνελε)σεις
στην Α(γινα και στην Ερμι+νη.
Τελικ*, οι επιμρους συνελε)σεις συνενθηκαν στην Τροιζνα, προς τα
τλη Μαρτ(ου του 1827, εκφρ*ζοντας τη δι*θεση των αντιμαχ+μενων πλευρν να καταλξουν σε πολιτικ συνενν+ηση. Η Γ_ Εθνοσυνλευση, αποτελο)μενη απ+ περ(που 200 αντιπροσπους, ολοκλρωσε τις εργασ(ες της στις
αρχς ΜαSου του 1827, προχωρντας στην ψφιση νου συντ*γματος. Με το
Πολιτικν Σνταγμα της Eλλδος επαναβεβαιθηκαν περισσ+τερο απ+
ποτ οι βασικς πολιτειακς αξ(ες που χαρακτριζαν και τα προηγο)μενα
δ)ο συντ*γματα της Επαν*στασης. ^τοι, η δημοκρατικ αρχ («J κυριαρχα +νυπρχει εGς τ ?θνος. ΠLσα +ξουσα πηγζει +ξ α;τοM κα Cπρχει Cπ ρ
α;τοM»), ο φιλελε)θερος προσανατολισμ+ς της πολιτικς και κοινωνικς ζως και η ειδικ+τερη πρ+νοια σε σχση με το α(τημα της θρησκευτικς ελευθερ(ας. Επιπλον, καθορ(ζονταν εκ νου οι +ροι διαπραγμ*τευσης με την
Oθωμανικ αυτοκρατορ(α στην κατε)θυνση της διεκδ(κησης πλρους ανεξαρτησ(ας και +χι αυτονομ(ας. Αποφασ(στηκε, τλος, στο πλα(σιο εν+ς πνε)ματος πολιτικο) ρεαλισμο), η δημιουργ(α μονομελο)ς διοικητικο) οργ*νου
που θα ταν επικεφαλς της εκτελεστικς εξουσ(ας. Επρ+κειτο για το αξ(ωμα του κυβερντη, για το οπο(ο επιλχθηκε ο Ιω*ννης Kαποδ(στριας. Η
θητε(α του θα ταν επταετς. Ο Καποδ(στριας αποδχτηκε, τον Α)γουστο
του 1827, την πρ+ταση της Εθνοσυνλευσης. Vως την *φιξ του στις αρχς
του επ+μενου τους (1828), το ργο του θα αναπλρωνε ειδικ «Αντικυβερνητικ Επιτροπ».
Τη νομοθετικ εξουσ(α θα ασκο)σε πλον η Βουλ, η οπο(α αντικατστησε το Βουλευτικ+. Τα μλη της θα εκλγονταν για τρ(α τη και η σ)νθεσ
της θα ανανεων+ταν κατ* το να τρ(το κ*θε χρ+νο. Απαγορευ+ταν η εκλογ
κ*ποιου ως αντιπροσπου σε δ)ο συνεχε(ς περι+δους και κ*θε βουλευτς
μπορο)σε να πληροφορε(ται διεξοδικ* απ+ τις αρμ+διες κρατικς υπηρεσ(ες
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για +ποιο θμα συζητο)σε η Βουλ. Επρ+κειτο για να πριμο ε(δος κοινοβουλευτικο) ελγχου των υπουργν.
Εστι*ζοντας στους πολιτικο)ς *νδρες της επαναστατικς περι+δου, αν
θσουμε ως κριτριο την αν*δειξη των αιρετν αντιπροσπων των νομοθετικν σωμ*των της περι+δου 1822-1827, παρατηρο)με +τι εκλγονταν –με
αξιοσημε(ωτη σταθερ+τητα– συγκεκριμνοι *νδρες στο βουλευτικ+ αξ(ωμα.
Στην εξαετ(α 1821-1827 ξι συνολικ* πρ+σωπα εναλλ*χθηκαν στα ηγετικ*
αξιματα των προδρων των Εθνοσυνελε)σεων, του Βουλευτικο) και της
Βουλς, +πως μετονομ*στηκε το νομοθετικ+ σμα μετ* την Εθνοσυνλευση
της Τροιζνας του 1827. Επρ+κειτο κυρ(ως για προβεβλημνους προκρ(τους
που εξελ(σσονταν πλον σε “πολιτικο)ς”, οι οπο(οι *ρχισαν να δημιουργο)ν
“παρ*δοση”  εν(οτε και α(σθημα “ιδιοκτησ(ας” της πολιτικς ηγεσ(ας και
της εξουσ(ας στο νεοπαγς κρ*τος.
Συμπερασματικ*, μπορε( η επαναστατικ περ(οδος να χαρακτηρ(στηκε
απ+ περιορισμνη αποτελεσματικ+τητα ως προς τα ζητματα της διοικητικς
οργ*νωσης του κρ*τους, μπορε( η πολιτικ ζω στον τ+πο να ε(χε ναν πρωτ+λειο χαρακτρα, +μως κατλιπε να δι+λου ευκαταφρ+νητο ως προς τη
βαθ)τερη σημασ(α και τις πολιτικς προεκτ*σεις του “κεκτημνο”  μ*λλον
μια δυναμικ συνταγματικο) πολιτισμο) και δημοκρατικς πολιτικς κουλτο)ρας. Eπρ+κειτο για μια εν εξελ(ξει παρ*δοση “συνταγματικο) πατριωτισμο)”, που μολον+τι δεν ταν απ+λυτα διαμορφωμνη και συμπαγς, δεν
ταν ωστ+σο για το)το αμελητα.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2
«YΑπγονοι τοM σοφοM κα φιλανθρ&που ?θνους τ:ν ZΕλλνων, σγχρονοι τ:ν νMν πεφωτισμ νων κα ε;νομουμ νων λα:ν τ[ς Ε;ρ&πης κα
θεατα τ:ν καλ:ν, τ HποFα ο\τοι Cπ τν @διρρηκτον τ:ν νμων
αGγδα @πολαμβνουσιν, ^τον @δνατον πλ ον ν Cποφ ρωμεν μ χρις
@ναλγησας κα ε;ηθεας τν σκληρν τοM _θωμανικοM κρτους μστιγα, `τις aδη τ σσαρας περπου αG:νας +πταξε τς κεφαλς Jμ:ν κα,
@ντ τοM λγου, τν θ λησιν bς νμον γνωρζουσα, διc&κει κα δι ταττε τ
πντα δεσποτικ:ς κα α;τογνωμνως. Μετ μακρν δουλεαν eναγκσθημεν, τ λος πντων, ν λβωμεν τ fπλα εGς χεFρας κα ν +κδικσωμεν Dαυτος κα τν πατρδα Jμ:ν @π μαν τοιατην φρικτν κα bς
πρς τν @ρχν α;τ[ς <δικον τυρανναν, `τις ο;δεμαν <λλην εIχεν Hμοαν, a κ<ν δυναμ νην HπωσοMν μετ’ α;τ[ς ν παραβληθ/[ δυναστεα.
ZΟ κατ τ:ν Τορκων πλεμος Jμ:ν, μακρν τοM ν στηρζηται εGς
@ρχς τινας δημαγωγικς κα στασι&δεις a GδεωφελεFς μ ρους τινς τοM
σμπαντος DλληνικοM ?θνους σκοπος, εIναι πλεμος +θνικς, πλεμος
>ερς, πλεμος, τοM Hποου J μνη αGτα εIναι J @νκτησις τ:ν δικαων
τ[ς προσωπικ[ς Jμ:ν +λευθερας, τ[ς Gδιοκτησας κα τ[ς τιμ[ς, τ
HποFα, +νc: τν σμερον fλοι ο> ε;νομομενοι κα γειτονικο λαο τ[ς
Ε;ρ&πης τ χαρουσιν, @π JμLς μνον J σκληρ κα @παραδειγμτιστος τ:ν _θωμαν:ν τυραννα +προσπθησε μ βαν ν’ @φαιρ σ/η κα
+ντς τοM στθους Jμ:ν ν τ πνξ/η. Εhχομεν eμεFς, τχα, _λιγ&τερον,
παρ τ λοιπ ?θνη, λγον δι ν στερ&μεθα +κενων τ:ν δικαων a
εhμεθα φσεως κατωτ ρας κα @χρειεστ ρας, δι ν νομιζ&μεθα @νξιοι
α;τ:ν κα καταδικασμ νοι εGς αG&νιον δουλεαν ν iρπωμεν bς κτνη
κα α;τματα εGς τν <λογον θ λησιν +νς @πηνοMς τυρννου, fστις
λ/ηστρικ:ς κα <νευ τινς συνθκης ^λθε μακρθεν ν μLς καθυποτξ/η;
Δκαια, τ HποFα J φσις +ν σπειρε βαθ ως εGς τν καρδαν τ:ν @νθρ&πων κα τ HποFα ο> νμοι, σμφωνα μ τν φσιν, καθι ρωσαν, kχι τρι:ν
a τεσσρων, @λλ κα χιλων κα μυρων αG&νων τυραννα δ ν δναται ν
+ξαλεψ/ηm κα <ν J βα a J Gσχς πρς καιρν τ καταπλακ&σ/η, ταMτα
πλιν, nπαλαωτα κα @νεξλειπτα καθ’ Dαυτ, J Gσχς +μπορεF ν’ @ποκαταταστσ/η κα @ναδεξ/η οoα κα πρτερον κα @π’ αG&νων ^σαν!
Δκαια, τ λος πντων, τ HποFα δ ν +πασαμεν μ τ fπλα ν Cπερασπιζ&μεθα +ντς τ[ς ZΕλλδος, fπως ο> καιρο κα α> περιστσεις +π τρεπον.
YΑπ τοιατας @ρχς τ:ν φυσικ:ν δικαων Hρμ&μενοι κα θ λοντες
ν +ξομοιωθ:μεν μ τος λοιπος συναδ λφους μας Ε;ρωπαους χριστιανος, +κινσαμεν τν πλεμον κατ τ:ν Τορκων, μLλλον δ τος
2. Απ+ το Ανθολ+γιο Αρχε(ων της Ελληνικς Παλιγγενεσ(ας.
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κατ μ ρος πολ μους Dν&σαντες, Hμοθυμαδν +κστρατεσαμεν, @ποφασσαντες a ν +πιτχωμεν τν σκοπν μας κα ν διοικηθ:μεν μ νμους
δικαους a ν χαθ:μεν +ξ Hλοκλρου, κρνοντες @νξιον ν ζ:μεν πλ ον
eμεFς ο> @πγονοι τοM περικλεοMς +κενου ?θνους τ:ν ZΕλλνων Cπ δουλεαν τοιατην, Gδαν μLλλον τ:ν @λγων ζc&ων, παρ τ:ν λογικ:ν
kντων. Δ κα μ[νες aδη παρ[λθον, @φοM eρχσαμεν ν τρ χωμεν τοMτο τ
στδιον τοM +θνικοM πολ μου. ZΟ =Υψιστος Θες μLς +βοθησε, κατοι kχι
>καν προπαρασκευασμ νους εGς τ τοιοMτον μ γα τc: kντι +πιχερημαm
τ fπλα μας +φνησαν πολλαχοM νικηφρα, πλν κα πολλαχοM ε\ρον
κα εGσ τι εCρσκουσιν @ντστασιν kχι μικρνm περιστσεις +νανται μLς
@πντησαν κα τατας ν +ξομαλσωμεν iως qρας +νησχολομεθα.
=Οθεν, δ ν πρ πει ν φαν/[ παρξενον, <ν <χρι τοMδε @νεβλομεν τν
πολιτικν τ[ς πατρδος μας διταξιν, <ν δ ν +προφθσαμεν ν κηρξωμεν τν @νεξαρτησαν Jμ:ν κα ν @ναφαν:μεν bς ?θνος +ν&πιον
πντων τ:ν ε;νομουμ νων λα:ν κα nπσης τ[ς οGκουμ νης. Πρν περ
τ[ς φυσικ[ς Jμ:ν Cπρξεως HπωσοMν βεβαιωθ:μεν, ^τον @δνατον ν
σκεφθ:μεν κα περ τ[ς πολιτικ[ς. rΕστωσαν, λοιπν, τ εGρημ να εGς μ ν
τος <λλους >καν @πολογα τ[ς @ναβολ[ς μας, εGς JμLς δ παραμυθα
δι τν +πικρατσασαν @ταξαν.
rΗδη δ , fτε α> +νανται περιστσεις aρχισαν ν +ξομαλζωνται, @πεφασσαμεν a μLλλον eναγκσθημεν ν _ργανσωμεν κα Σνταγμα πολιτικν τ[ς ZΕλλδοςm κα πρ:τον μ ν κατ μ ρος, οoον τ τ[ς YΑνατολικ[ς
Χ ρσου ZΕλλδος, τ τ[ς Δυτικ[ς Χ ρσου ZΕλλδος, τ τ[ς Πελοποννσου, τ τ:ν νσων κ.τ.λ. YΑλλ’ +πειδ ταMτα @π βλεπον μLλλον τς μερικωτ ρας σχ σεις, καθ’ tς Dκστη τ:ν εGρημ νων +παρχι:ν κα νσων
uφειλε ν διαταχθ/[ κα διοικηθ/[, δι τοMτο ^τον @νγκη πLσα Dπομ νως
ν γεν/[ κα iν <λλο γενικν προσωρινν Πολτευμα, εGς fλα τ πργματα κα εGς fλας τς +σωτερικς κα +ξωτερικς σχ σεις τ[ς ZΕλλδος +πεκτεινμενον. Πρς τοτου τν κατασκευν κα σνταξιν α> κατ μ ρος
+παρχαι κα ν[σοι ?πεμψαν τος πληρεξουσους παρασττας τωνm
ο\τοι, λοιπν, +ν YΕθνικv[ Συνελεσει σκεφθ ντες κα μελετσαντες
>καν:ς περ τ:ν κοιν:ν πραγμτων, wργνισαν μαν προσωρινν Διοκησιν, καθ’ `ν J ZΕλλς tπασα μ λλει ν κυβερνηθ/[ +φεξ[ς. Τατην, κα
nπλ:ς μ ν bς +π τ[ς βσεως τοM δικαου κα τ:ν _ρθ:ν νμων +στηριγμ νην, κα +ν μ ρει δ , καθ wργανισμ νην κοιν/[ τ:ν ZΕλλνων γν&μ/η, _φελουσιν fλοι ο> λαο κτοικοι τ[ς ZΕλλδος ν’ @ναγνωρζωσι μνην
?ννομον κα +θνικν Διοκησιν, @ναλγως προσφερμενοι.
Τ συνιστ:ντα τν Διοκησιν Σ&ματα εIναι δοm τ YΕκτελεστικν κα
τ Βουλευτικν, @π τ HποFα διορζεται κα τ Δικαστικν, @νεξρτητον fμως @π +κεFνα διλου.
ΤαMτα διακηρττει J YΕθνικ Συν λευσις πρς τ πανελλνιον, iν κα
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μνον προσεπιφ ρουσα, fτι α;τ[ς μ ν +περαι&θη τ ?ργον κα διαλεται
σμερον, ?ργον δ τοM DλληνικοM λαοM κα χρ ος εIναι ν φαν/[ ε;πειθς
κα Cπκοος εGς τος νμους κα τος +κτελεστς Cπουργος τ:ν νμων.
=Ελληνες! Εhπατε πρ _λγου, fτι δ ν θ λετε δουλεαν, κα H τραννος
χνεται καθημ ραν @π τ μ σον σαςm @λλ μνη J μεταξ σας Hμνοια
κα @κριβς Cποταγ εGς τν Διοκησιν +μπορεF ν στερε&σ/η τν @νεξαρτησαν σας. Εhθε H κραταις τοM ZΥψστου βραχων ν’ @νυψ&σ/η κα
@ρχομ νους κα <ρχοντας, τν ZΕλλδα Hλκληρον, πρς τν πρεδρον
Α;τοM σοφαν, qστε ν’ @ναγνωρσωσι τ’ @ληθ[ των @μοιβαFα συμφ ρονταm κα ο> μ ν δι τ[ς προνοας, ο> δ λαο δι τ[ς ε;πειθεας ν στερε&σωσι τ[ς κοιν[ς Jμ:ν πατρδος τν πολευκτον ε;τυχαν. Εhθε! Εhθε!
YΕν YΕπιδαρcω τν ιε YΙανουαρου α τ[ς YΑνεξαρτησας, αωκβ.

YAλ. ΜαυροκορδLτος
Πρεδρος τ[ς YEθνικ[ς Συνελεσεως
(cκολουθο)ν 58 υπογραφς)

Ο Πουκεβ(λλ (1890: 211-212) περιγρ*φει ως εξς το χρο της A_ Eθνοσυνελε)σεως:
YΑφιχθ ντες εGς YΕπδαυρον, bς τπον συνεδρισεως τ[ς YΕθνοσυνελεσεως +ξελ ξαντο κ[πον τιν Cπ πορτοκαλε:ν σκιαζμενον, @ντιγρφοντες οxτω, χωρς κ<ν ν ?χωσιν Gδ αν τιν τοτου, τς +ν τοFς
@ρχαους χρνους +κκλησας τοM δμου +ν Πνυκ, καθ’ tς +ν Cπαθρcω ο>
πργονο των +βουλεοντο πρ τοM +νθουσι:ντος +π τ/[ ε;γλωττcα τ:ν
ρητρων λαοMm παρενοχλομενοι fμως Dκστοτε +ν ταFς @γορεσεσιν
α;τ:ν ο> ε;γενες συγκλητικο Cπ τ:ν @ποστροφ:ν τ:ν στρατιωτ:ν,
+ξ δωκαν διαταγν, δι’ yς +ν τc: μ λλοντι +πεβλλετο α;τοFς J σιγ κα
τ σ βας.
Και συνεχ(ζει ο (διος ο συγγραφας περιγρ*φοντας τα σχετικ* με την
ναρξη της Συνλευσης:
Τ/[ 15/η Δεκεμβρου, Jμ ρα HρισθεFσα πρς ?ναρξιν τ:ν +ργασι:ν τ[ς
YΕθνοσυνελεσεως, +ν J
v παρευρ θησαν πεντκοντα κα +νν α πληρεξοσιοι, τοM τηλεβλου μικρLς τινος ναυτικ[ς μορας, ναυλοχοσης +ν τc:
fρμcω τ:ν Μεθνων, @ναγγελαντος τ +πσημον τ[ς Jμ ρας, iκαστος
προσ[λθεν +ν τc: τπcω τ:ν συνεδρισεων, fπου H θεοσεβς Νεφυτος,
@ρχιεπσκοπος YΑταλντης κα Θερμοπυλ:ν, μετ τν θεαν λειτουργαν,
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τελεσθεFσαν +π τ:ν +ρειπων τοM εGς τν θεν τ[ς YΕπιδαρου YΑσκληπιν
@φιερωμ νου βωμοM, +κρυξε τν ?ναρξιν τ:ν +ργασι:ν. YΑφοM @κολοθως iκαστος τ:ν πληρεξουσων +καθ σθη κατ τ +ν τ/[ YΑνατολ/[ ?θιμα
+π @χυροψιθου, H πανιερ&τατος πρεδρος, +γειρμενος τ[ς θ σε&ς του
Cπ πορτοκαλ αν τιν, >κ τευσε τν σωτ[ρα Θεν, fπως δωρσηται τν
σοφαν α;τοM εGς τ DαυτοM τ κνα. Χαιρετζων εhτα +ν τc: προσ&πcω τ:ν
πληρεξουσων τν @ναγεννωμ νην ZΕλλδα Cπ μνησεν +ν nπλv[ κα @περρττcω φρσει τ συν δριον, τν λαν κα τος παρευρισκομ νους Hπλτας, τ @θνατα κατορθ&ματα τ:ν προγνων α;τ:ν, τν εxκλειαν κα
τς καταστροφς, tς Cπ στη J πατρς, bς κα τν μακραωνα δουλεαν
κα ταπενωσιν α;τ[ς, zν τ τ ρμα Cπ φωσκεν aδη @π τ[ς +νρξεως τ[ς
+παναστσεως.
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1. Αλξανδρος Mαυροκορδτος
1821-1822
1823

O

Αλξανδρος Μαυροκορδ*τος υπρξε μ(α απ+ τις σημαντικ+τερες
πολιτικς προσωπικ+τητες της Επαν*στασης. ^ταν γ+νος αριστοκρατικς
οικογνειας Φαναριωτν, μλη της οπο(ας ε(χαν χρηματ(σει κορυφα(οι αξιωματο)χοι της οθωμανικς διο(κησης (διερμηνε(ς και ηγεμ+νες των παραδουν*βιων περιοχν). Γεννθηκε το 1791 και, ως γιος του λ+γιου αξιωματο)χου
στις Παραδουν*βιες ηγεμον(ες Νικ+λαου Μαυροκορδ*του και της Σμαρ*γδας Καρατζ*, λαβε αξι+λογη μ+ρφωση, κατ*λληλη για την αν*ληψη δημ+σιων αξιωμ*των. Σπο)δασε στην ιταλικ π+λη Π(ζα και εργ*στηκε ως γραμματας του θε(ου του, ηγεμ+να της Βλαχ(ας, Ιω*ννη Καρατζ*. Το 1819, εν
σπο)δαζε ιατρικ στην Π(ζα, μυθηκε στη Φιλικ Εταιρε(α.
Μετ* το ξσπασμα της Επαν*στασης, σε ηλικ(α 30 ετν, φτασε στο
Μεσολ+γγι, τον Ιο)λιο του 1821, συνοδευ+μενος απ+ ομογενε(ς και φιλλληνες. Αν και δεν διθετε χρματα, κατ*φερε γργορα με τις ικαν+τητς του να
αναδειχθε( σε φυσιογνωμ(α πανελλνιας εμβλειας. Διαδραμ*τισε σε +λη τη
δι*ρκεια της Επαν*στασης πρωταγωνιστικ+ ρ+λο στην ελληνικ πολιτικ
ζω, εν σημα(νοντες ξνοι παρ*γοντες τον θεωρο)σαν ως το «μνο ξιο
λγου πολιτικ».
Στο Μεσολ+γγι ανλαβε απ+ τον Υψηλ*ντη τη διοικητικ οργ*νωση της
Στερε*ς Ελλ*δας συστνοντας το τοπικ+ πολ(τευμα της Δυτικς Χρσου
Ελλ*δος. Μαζ( με τον επ(σης Φαναριτη πολιτικ+ Θε+δωρο Νγρη πρωταγων(στησε στη σ)νταξη της λεπτομερστερης Νομικς Διατξεως της Ανατολικς Χ ρσου Ελλδος.
Εξαρχς οι στ+χοι του ταν ξεκ*θαροι: η επκταση της Eπαν*στασης, η
οργ*νωση και πολιτικ ενοπο(ηση των εξεγερμνων τ+πων και η συγκντρω-
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ση της πολιτικς εξουσ(ας στο πλα(σιο μιας ενια(ας κεντρικς «Εθνικς Διο(κησης». Συνβαλε στη σ)γκληση της Α_ Εθνοσυνλευσης στην Επ(δαυρο, το
Δεκμβριο του 1821. Αναδε(χθηκε πρ+εδρ+ς της και πρ+εδρος της επιτροπς
που συνταξε το πρτο Προσωρινν Πολτευμα της Ελλδος. Οι πολιτικς
αρχς του πολιτε)ματος αυτο) φανρωναν τους σαφε(ς φιλελε)θερους και
δημοκρατικο)ς ιδεολογικο)ς και πολιτικο)ς του προσανατολισμο)ς. Με την
ιδι+τητα του προδρου της Α_ Εθνοσυνλευσης (20 Δεκεμβρ(ου 1821 - 15
Ιανουαρ(ου 1822) υπγραψε την περ(φημη Διακρυξη της 15ης Ιανουαρ(ου
1822 για την «ανεξαρτησα του θνους των Ελλνων» απ+ τον οθωμανικ+
ζυγ+. Με το τλος της Εθνοσυνλευσης εκλχθηκε διαδοχικ* πρ+εδρος και
γραμματας του Εκτελεστικο) σματος, στην πρτη περ(οδ+ του ως το
1823. Στη συνχεια και παρ* τις διαμαρτυρ(ες των στρατιωτικν αρχηγν
Θε+δωρου Κολοκοτρνη και Κανλλου Δεληγι*ννη, εκλχθηκε πρ+εδρος του
Βουλευτικο) σματος για σ)ντομο χρονικ+ δι*στημα (12-14 Ιουλ(ου 1823).
Στη συνεδρ(αση της 12ης Ιουλ(ου 1823 αναφρθηκε προς το Σμα λγοντας, μεταξ) *λλων, +τι:
Τ πρ:τα @ναγκαFα εGς κθε συν λευσιν εIναι J nρμονα κα J τξις.
ZΑρμοναν λ γων δ ν +ννο: τν συμφωναν τ:ν Gδε:ν κατ πντα, πρLγμα σχεδν @δνατον κα τ HποFον οxτε συμφ ρει hσως, διτι +κ τ[ς @ντικροσεως μλιστα τ:ν φρονημτων προκπτει J @λθεια, @λλ τν σνδεσμον τ[ς εGλικρινεας, μνης βσεως τ[ς @ληθοMς bσατως Dν&σεως
κα @γπης. Α{τη J nρμονα +πιθυμ: ν φυλαχθ/[ καθ’ fλην τν ?κτασιν
κα φυλττοντ ς την, θ λετε συνεργσει πολ εGς τ ν eμπορ: κα +γ&
ν +κπληρ: τ χρ η μου.
Τν @νγκην τ[ς ε;ταξας εIμαι β βαιος fτι fλοι +πσης τν γνωρζετεm χωρς α;τν δ ν eμπορεF ν Cπρξ/η συν λευσις, διτι @φεκτως διαλεται κθε σ:μα, fταν εGσχωρσ/η J @ταξαm χωρς α;τν καμμα σκ ψις
δ ν eμπορεF ν γεν/[ _ρθ, διτι J @ταξα φ ρει κα τ:ν Gδε:ν τν ταραχν κα τν σγχυσινm χωρς α;τν εhμεθα πντοτε Cποκεμενοι εGς τ ν
παρεκτρεπ&μεθα τ:ν >ερ:ν χρε:ν μας, τ HποFα +ν&πιον ΘεοM κα
@νθρ&πων wρκσθημεν ν φυλξωμεν.
Ο Μαυροκορδ*τος δραστηριοποιθηκε και στρατιωτικ* κατ* την Επαν*σταση επιχειρντας, χωρ(ς ιδια(τερη επιτυχ(α, να συμβ*λει στη δημιουργ(α
τακτικο) στρατο). Του αποδ+θηκε η ευθ)νη για την καταστροφ στη μ*χη
του Πτα, στην ^πειρο (4 Ιουλ(ου 1822). ^ταν, ωστ+σο, αυτ+ς που πρωτοστ*τησε στην οργ*νωση της *μυνας του Μεσολογγ(ου, η οπο(α αποδε(χθηκε
σωτρια κατ* την πρτη πολιορκ(α της π+λης.
Στη Β_ Εθνοσυνλευση του ,στρους, το 1823, ταν επικεφαλς της παρ*-
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ταξης των πολιτικν καταφρνοντας και π*λι να κυριαρχσει γενικ+τερα. Η
εκλογ του στη θση του προδρου του Βουλευτικο), εν ταν αρχιγραμματας του Εκτελεστικο), τον Ιο)λιο του 1823, προκ*λεσε πολιτικ θ)ελλα και
ιδια(τερα τις ντονες διαμαρτυρ(ες των Θε+δωρου Κολοκοτρνη και Κανλλου Δεληγι*ννη. Vτσι αναγκ*στηκε να αποσυρθε( στη Δυτικ Ελλ*δα και να
αφοσιωθε( στην οργ*νωση τακτικο) στρατο), την περ(οδο που στην Πελοπ+ννησο μα(νονταν οι εμφ)λιοι π+λεμοι. Επιστρφοντας στην Πελοπ+ννησο
το Φεβρου*ριο του 1825 ανλαβε τις θσεις του γραμματα του Εκτελεστικο)
και στη συνχεια εκε(νη του γραμματα επ( των Εξωτερικν.
Η Επαν*σταση, )στερα απ+ επιτυχε(ς προσπ*θειες και πρωτοβουλ(ες
του Μαυροκορδ*του, ε(χε δη τ)χει μιας οιονε( διεθνο)ς αναγνρισης με την
εξασφ*λιση των δ)ο δανε(ων απ+ το κντρο της διεθνο)ς χρηματαγορ*ς, στο
Λονδ(νο. Συνβαλε, επ(σης, ουσιαστικ* στην καλλιργεια της συμπ*θειας
προς την επαναστατημνη Ελλ*δα απ+ τους ευρωπαϊκο)ς φιλελε)θερους
κ)κλους, υπογραμμ(ζοντας την ηρωικ δι*σταση της Επαν*στασης και το
αν*λογο πνε)μα που τη χαρακτριζε. Eν στο εσωτερικ+ μτωπο ο συσχετισμ+ς των πολεμικν επιχειρσεων εξακολο)θησε να χαρακτηρ(ζεται απ+
αβεβαι+τητα, ο Μαυροκορδ*τος συνλαβε την ιδα της αξιοπο(ησης του ευνοϊκο) για τους Vλληνες κλ(ματος στην Ευρπη.
Γενικ+τερα, πρωταγων(στησε στην εισαγωγ του ανανεωτικο)  εκσυγχρονιστικο) ρε)ματος σκψης στις συνθκες της εποχς, γεγον+ς που επδρασε καθοριστικ* στην αρχικ διαμ+ρφωση των δημ+σιων θεσμν του αναδυ+μενου νεοελληνικο) κρ*τους. Θεωρθηκε ηγτης του «αγγλικο)» κ+μματος, εκτιμντας +τι η Αγγλ(α, λ+γω των συμφερ+ντων της στην Ανατολ και
προκειμνου να εξισορροπσει τη ρωσικ επιρρο στην περιοχ, θα μπορο)σε να αποβε( στρατηγικ+ς σ)μμαχος της Ελλ*δας. Θεωρο)σε, επ(σης, +τι το
φιλελε)θερο πρ+τυπο πολιτικς οργ*νωσης στην Aγγλ(α αντιπροσπευε το
καλ)τερο συγκριτικ* παρ*δειγμα για τις μελλοντικς εξελ(ξεις στην Ελλ*δα.
Στο πνε)μα αυτ+ και με την ιδι+τητ* του ως αρχηγο) του «αγγλικο)»
κ+μματος ζτησε με επιστολ του στον υπουργ+ Εξωτερικν της Αγγλ(ας
George Canning να αντισταθε( στο Pωσικ+ σχδιο για τη δημιουργ(α τριν
αυτ+νομων ηγεμονιν στην επαναστατημνη Ελλ*δα, υποστηρ(ζοντας +τι
θα ταν προς το συμφρον της Αγγλ(ας και της Ευρπης η (δρυση ανεξ*ρτητου ελληνικο) κρ*τους. Συνβαλε καθοριστικ* στη λψη του πρτου
αγγλικο) δανε(ου, εν οι απ+ψεις και οι συνακ+λουθες ενργεις του προκ*λεσαν τις κατ*λληλες ζυμσεις στε να υπ*ρξει η κατ*ληξη με την υπογραφ της Ιουλιανς Συνθκης του Λονδ(νου (6 Ιουλ(ου 1827).
Η πολιτικ του δρ*ση συνεχ(στηκε και μετ* την *φιξη του Iω*ννη Καποδ(στρια, οπ+τε ανλαβε και υπουργικ* καθκοντα. Αποσ)ρθηκε απ+ την
κυβρνηση το 1830 και αναδε(χθηκε ηγτης της αντιπολ(τευσης, συμπορευ+μενος με τους Υδρα(ους. Μετ* τη δολοφον(α του Καποδ(στρια (Σεπτμβριος
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1831), εντ*χθηκε στη συνταγματικ παρ*ταξη του Ιω*ννη Κωλττη και αποτλεσε μλος της Διοικητικς Επιτροπς που κυβρνησε τη χρα ως την
*φιξη του \θωνα.
Σε +λη σχεδ+ν τη δι*ρκεια της απολυταρχικς περι+δου της βασιλε(ας
του \θωνα παρμεινε εκτ+ς Ελλ*δας ως πρεσβευτς (Λονδ(νο, Μ+ναχο και
Παρ(σι), στο πλα(σιο της προληπτικς πρακτικς της Aντιβασιλε(ας για τιμητικ αποστρατε(α διακεκριμνων Ελλνων πολιτικν στο εξωτερικ+ με την
αν*θεση σε αυτο)ς πρεσβευτικν καθηκ+ντων.
Ο βασιλι*ς \θωνας του ανθεσε πρωθυπουργικ* καθκοντα το 1841, το
1844 και το 1854, δ(χως +μως να τον εμπιστε)εται ουσιαστικ*, οδηγντας τον
τσι σε παρα(τηση. Στο δι*στημα που ακολο)θησε ανλαβε δι*φορα κυβερνητικ* αξιματα, εν συνβαλε και στη διαμ+ρφωση του κλ(ματος που οδγησε στην ξωση του \θωνα.
Στο τλος της σταδιοδρομ(ας του εξελγη πληρεξο)σιος Ευρυταν(ας στην
Εθνοσυνλευση του 1862 και διετλεσε πρ+εδρος της επιτροπς σ)νταξης
του νου συντ*γματος. Tυφλ+ς και κατ*κοιτος, δεν πρε ενεργ+ μρος στις
εργασ(ες της Επιτροπς, διατρησε +μως το ενδιαφρον του για τα κοιν*
καθς και την πνευματικ του δια)γεια ως το θ*νατ+ του, το 1865. Ουσιαστικ* τα περισσ+τερα απ+ τα 10 τελευτα(α χρ+νια της ζως του ε(χε παραμε(νει ανενεργ+ς πολιτικ*, αποτραβηγμνος στην εξοχικ του κατοικ(α στην
Α(γινα, +που και πθανε σε ηλικ(α 74 ετν.
Η πολιτικ του δεξιοτεχν(α +σο και η ροπ του προς τους περ(πλοκους
συμβιβασμο)ς τον κατστησε πολιτικ* αμφιλεγ+μενο πρ+σωπο. Αν και δεν
απφυγε την *μεση εμπλοκ και την ενεργ+ αν*μειξ του στους οξε(ς πολιτικο)ς ανταγωνισμο)ς και τις αντιπαραθσεις κατ* τη δι*ρκεια της Επαν*στασης, αλλ* και )στερα απ+ αυτν, η εν γνει παρουσ(α και η συμβολ του
στη θεμελ(ωση και την εμπδωση πολιτικν θεσμν στο νεοσ)στατο ελληνικ+ κρ*τος και στη διαμ+ρφωση νεωτερικς πολιτικς κουλτο)ρας υπρξε
σημαντικ. Ιδια(τερα συνβαλε στην καθιρωση εν+ς εκσυγχρονισμνου και
αρκετ* προοδευτικο), για τα δεδομνα της εποχς, συνταγματικο) και θεσμικο) πλαισ(ου οργ*νωσης της πολιτικς ζως στη χρα, μολον+τι η δυσαρμον(α αυτο) του πλαισ(ου με την ελληνικ κοινωνικ και πολιτισμικ
πραγματικ+τητα προκ*λεσε ντονες αντιθσεις.
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2. Δημτριος Yψηλντης
1822-1823

Γεννθηκε στην Κωνσταντινο)πολη το 1793. ^ταν ο δευτερ+τοκος γιος

του Φαναριτη ηγεμ+να των παραδουν*βιων περιοχν Κωνσταντ(νου Υψηλ*ντη και αδελφ+ς του Αλξανδρου Υψηλ*ντη.
Σπο)δασε στην Κωνσταντινο)πολη, στις Παραδουν*βιες ηγεμον(ες και
στο Παρ(σι, +που κανε αντερες στρατιωτικς σπουδς. Υπηρτησε στο ρωσικ+ στρατ+ κατ* τους Nαπολε+ντειους πολμους. Το 1818 ταν νας απ+
τους πρτους Φαναριτες που μυθηκαν στη Φιλικ Εταιρε(α.
Αναδε(χθηκε σε ηγετικ μορφ της Eλληνικς επαν*στασης. Τον Ιο)νιο
του 1821 φθασε στην Ελλ*δα, με πρτο σταθμ+ την bδρα, για να αναλ*βει
την ηγεσ(α της Επαν*στασης ως πληρεξο)σιος του αδελφο) του Aλξανδρου και αρχηγ+ς της Φιλικς Εταιρε(ας. Αρχικ* μ*λιστα ηγθηκε εν+ς
μικρο) σματος τακτικο) στρατο). ^ταν απ+ τους πρτους που υποστριξαν την αναγκαι+τητα σ)στασης τακτικο) στρατε)ματος.
Απ+ την bδρα *ρχισε την οργανωτικ του προσπ*θεια και συνταξε την
πρτη του Διακρυξη που την απη)θυνε στους «Ομογενες Φιλελευθ ρους
~λληνες». Κατ+πιν πρασε στο ,στρος της Κυνουρ(ας, +που στη συν*ντηση
με αντερους κληρικο)ς και μλη της Πελοποννησιακς Γερουσ(ας φ*νηκαν
και τα πρτα σ)ννεφα στις σχσεις του με τους προκρ(τους, λ+γω της οικει+τητ*ς του με τον Παπαφλσσα, τον Κολοκοτρνη και τον Αναγνωσταρ*,
δηλαδ την ανταγωνιστικ προς τους προκρ(τους ηγεσ(α των στρατιωτικν.
O Υψηλ*ντης, αν και δεν διθετε αξι+λογες ηγετικς ικαν+τητες ως πολιτικ+ς, διεκδ(κησε τη γενικ διε)θυνση του Αγνα με την ιδι+τητα του «πληρεξο)σιου της Φιλικς Εταιρε(ας». Συγκρο)στηκε με τους προκρ(τους της Πελοποννσου που διεκδικο)σαν την εξουσ(α, +πως και με τους επ(σης Φαναριτες Aλξανδρο Μαυροκορδ*το και Θε+δωρο Νγρη, εν προσεταιρ(στη-
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κε τους Θε+δωρο Κολοκοτρνη και Παπαφλσσα, οι οπο(οι εξφραζαν τ+τε
τη στρατιωτικ ηγεσ(α της Επαν*στασης.
Μετ* την *ρνηση των προκρ(των να δεχθο)ν τις προτ*σεις του, εγκαταστ*θηκε στα Τρ(κορφα απ+ +που διη)θυνε την πολιορκ(α της Τριπολιτσ*ς.
Εκε( οργ*νωσε πολιτικ+ επιτελε(ο με το Νε+φυτο Β*μβα και *λλους Φιλικο)ς, εν συνεχιζ+ταν η κρ(ση στα πολιτικ* πρ*γματα.
Στις 20 Δεκεμβρ(ου 1821 *ρχισε τις εργασ(ες της η A_ Εθνοσυνλευση και
στις 15 Ιανουαρ(ου 1822 εκλχθηκε πρ+εδρος του Βουλευτικο). Τη θση αυτ
διατρησε, τυπικ* τουλ*χιστον, ως το Μ*ρτιο του 1823, αν και ουσιαστικ*
ε(χε π*ψει να ασκε( τα καθκοντ* του λ(γους μνες μετ* την εκλογ του.
Κατ* τη θητε(α του Υψηλ*ντη, το Βουλευτικ+, που αποτελο)σε το εκλεγμνο σμα των αντιπροσπων του θνους, επεξεργαζ+ταν και ενκρινε τον
προϋπολογισμ+ και επιθεωρο)σε το γενικ+ απολογισμ+. Ε(χε ακ+μα το δικα(ωμα να απευθ)νει κατηγορ(ες και να κηρ)σσει κπτωτα τα μλη του Εκτελεστικο) σματος και τους υπουργο)ς. Στην πρ*ξη το Βουλευτικ+, αν και
θεσμικ* ταν ο κ)ριος εκφραστς της νομοθετικς εξουσ(ας, ταν να μ*λλον αδ)ναμο πολιτικ+ +ργανο. Η αν*ληψη της προεδρ(ας του οργ*νου απ+
τον Υψηλ*ντη σμαινε ουσιαστικ* τη με(ωση της επιρρος του τελευτα(ου
και την παραδοχ της ττας του στο πεδ(ο των πολιτικν συσχετισμν. Παρ* τα)τα, στη δι*ρκεια της θητε(ας του στο Βουλευτικ+ της πρτης περι+δου
ψηφ(στηκαν πολλο( ν+μοι, μεταξ) των οπο(ων και ο ν+μος της 18ης Ιανουαρ(ου 1823 «περ( δρας της κυβερνσεως» στην π+λη του Ναυπλ(ου.
Στη Β_ Εθνοσυνλευση του ,στρους, το 1823, παρμεινε ασυμβ(βαστος
απναντι στις προσπ*θειες των προκρ(των να μονοπωλσουν την εξουσ(α.
Τελικ*, μην καταφρνοντας να ανταγωνιστε( τους επιδξιους πολιτικο)ς
ελιγμο)ς του Μαυροκορδ*του και με μειωμνο πολιτικ+ κ)ρος και ακτινοβολ(α, περιθωριοποιθηκε πολιτικ* και περιορ(στηκε στη στρατιωτικ δρ*ση. Αντιτ*χθηκε στην επιρρο των ,γγλων, ακολουθντας τη φιλορωσικ
παρ*ταξη. Προσπ*θησε, ωστ+σο, κατ* τον εμφ)λιο που ακολο)θησε το 1824,
να κατευν*σει τους αντιμαχομνους, εν διακρ(θηκε ως στρατιωτικ+ς κατ*
την επ(θεση του Ιμπραμ εναντ(ον των Μ)λων του ,ργους το 1825.
Ενδεικτικ των αντιλψεων του Υψηλ*ντη στ*θηκε η απ+ μρους του
διαφων(α με την απ+φαση της Γ_ Εθνοσυνλευσης να ζητσει τη μεσολ*βηση
της Αγγλ(ας για την κατ*παυση των εχθροπραξιν με τους Οθωμανο)ς.
Στην επιστολ διαμαρτυρ(ας του, τον Απρ(λιο του 1826, η Εθνοσυνλευση
αντδρασε με τον αποκλεισμ+ του απ+ κ*θε πολιτικ+ και στρατιωτικ+ αξ(ωμα. Aποκαταστ*θηκε +μως αργ+τερα με την επαν*ληψη των εργασιν της
στην Τροιζνα, το 1827.
Κατ* την ανασ)νταξη των εν+πλων δυν*μεων απ+ τον Ιω*ννη Καποδ(στρια, του ανατθηκε η αρχηγ(α του στρατο) της Ανατολικς Ελλ*δας. Τον
Οκτβριο του 1828 πραγματοπο(ησε νικηφ+ρες επιχειρσεις εναντ(ον των
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Οθωμανν στη Βοιωτ(α. Το Σεπτμβριο του 1829, στην Πτρα της Βοιωτ(ας,
δωσε την τελευτα(α –και μ*λιστα νικηφ+ρα– μ*χη της Επαν*στασης.
Πθανε στις 5 Αυγο)στου του 1832 στο Να)πλιο, σε ηλικ(α μ+λις 39 ετν,
εν ταν μλος της Διοικητικς Επιτροπς της Εθνοσυνλευσης, η οπο(α
συστ*θηκε μετ* τη δολοφον(α του Καποδ(στρια. Γενικ*, υπρξε μ(α απ+ τις
πιο ευγενε(ς και ανιδιοτελε(ς μορφς αν*μεσα στους πρωταγωνιστς της
Επαν*στασης, με την ιδεολογ(α και τη νοοτροπ(α εν+ς «πατριαρχικο φωτισμ νου δεσπτη».
Περ μ ν τοM πρ&του ποτ δ ν ?δωκα εGς τος YΕφρους οxτε προσταγν, οxτ’ @πφασιν περ πραγμτων @ναφερομ νων εGς τν σφαFραν
τοM YΑρεου Πγουm κα +ν τις ?γραψε πρς τν Βουλν τοιοMτν τι,
εIναι ψεστης κα σκανδαλοποις, Hποους ψεστας κα σκανδαλοποιος
βλ πω μ <κραν μου λπην fτι καθ’ Dκστην εGσχωροMν εGς τ πργματα
τοM ?θνους. Δι J Bουλ πρ πει ν @ναλβ/η τν παρ τοM ?θνους δοθ ντα εGς α;τν τνον κα χαρακτ[ρα κα ν μ δδ/η χ&ραν εGς τοιοτους
@νθρ&πους. YΑγωνιζμενος δι τν σωτηραν τοM ?θνους, αGσθνομαι
καλ:ς fτι J σωτηρα τοM @παιτεF κα τν φλαξιν τ:ν καθηκντων kχι
μνον εGς τν +θνικν @λλ κα εGς τς κατ μ ρος κεντρικς διοικσεις.
Περ δ τ[ς μορφ[ς κα τοM χρ&ματος τ[ς σημαας, HποFοι ποτ κα
<ν ^σαν ο> λγοι τ:ν νεωτερισντων, οxτ’ +ναντι&θην ποτ , οxτ’ +ναντιοMμαι, τν σωτηραν τ[ς ZΕλλδος θεωρ:ν ο;χ εGς τ χρ&ματα, @λλ’
εGς τς πρξεις κα εGς τν @παθ[ κα εGλικριν[ @φι ρωσιν πρς τν κοινν του ?θνους wφ λειαν κα δξαν. Μλιστα δ κα βλ πων +νταMθα
σημαας διαφρων εGδ:ν, τς μ ν λευκς, τς δ ποικλων χρωμτων, κα
στοχαζμενος fτι δ ν συμφ ρει ο;δ πρ πει τοιατη @νομοιτης, +πρσταξα ν’ @κολουθσωσιν fλοι τν ν αν. YΑνγκη fμως ν +τοιμασθ:σιν
α;τοM @ρκετα κα ν σταλ:σιν εGς τ διφορα στρατιωτικ σ&ματα, a
ν γρψ/η περ α;τ:ν J Βουλ πρς τν rΑρειον Πγον.3

3. Aπ+ το Aνθολ+γιο των Aρχε(ων της Eλληνικς Παλιγγενεσ(ας.
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3. Πετρμπεης Mαυρομιχλης
1823

Γνος γνωστ

ς οικογνειας προεστν της Μνης, που γενν θηκε το
1765 , κατ λλη εκδοχ , το 1773. Eχε θυελλδη χαρακτ ρα, εν υπ ρξε η
ισχυρτερη προσωπικτητα των Μαυρομιχαλαων κατ την επαναστατικ
περοδο και ηγετικ μορφ της Πελοπονν σου, πρωταγωνιστ ς πολιτικν
και στρατιωτικν γεγοντων της Επανστασης, πως και της μετπειτα
πολιτικ ς ζω ς.
Μετ το 1800, ταν πθανε ο πατρας του, κατφερε να κατευνσει τις
οξ#τατες αντιπαραθσεις που σπρασσαν τους κλπους της οικογνειας.
$ταν οι Γλλοι κατλαβαν τα Επτνησα μετ τη Συνθ κη του Τλσιτ (1807),
ο Μαυρομιχλης, πιστε#οντας τι εχαν διαμορφωθε ευνοϊκς συνθ κες για
την απελευθρωση της Πελοπονν σου, επιδωξε, σε συνεργασα με το Θεδωρο Κολοκοτρνη, να προκαλσει το ενδιαφρον τους για την προετοιμασα και την οργνωση απελευθερωτικο# κιν ματος. Οι αντιθσεις, που δημιουργ θηκαν στη Μνη μεταξ# των ισχυρν οικογενειν της περιοχ ς κατ
την τελευταα προεπαναστατικ δεκαετα, προσφεραν στο Μαυρομιχλη
την ευκαιρα να ασχοληθε ενεργτερα με τα δημσια πργματα.
Παντρε#τηκε την 4ννα Μπενκη, αδελφ του προεστο# της Καλαμτας Παναγιτη Μπενκη. Το 1815 ανλαβε το αξωμα του διοικητ (
μπη) της Μνης, το οποο εχε θεσμοθετηθε απ τους Οθωμανο#ς μετ
τον τερματισμ των Ορλωφικν το 1774. Η επιρρο του, χι μνο στους
;λληνες αλλ και στους Οθωμανο#ς, υπ ρξε ισχυρ . <δη λοιπν πριν απ
την Eπανσταση ο Μαυρομιχλης εχε δσει δεγματα των ηγετικν του
ικανοτ των.
Αν και διστακτικς αρχικ, μυ θηκε το 1818 στη Φιλικ Εταιρεα και
στις 17 Μαρτου 1821 κ ρυξε την Επανσταση στην Αρεπολη της Μνης.
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Στις 23 Μαρτου, επικεφαλ ς 2.000 ανδρν, κατλαβε την Καλαμτα. Στις 25
Μαρτου συνστησε με λλους 12 προεστο#ς τη Μεσσηνιακ Γερουσα –την
πρτη διοικητικ οργνωση των επαναστατημνων Ελλ νων– η οποα
στειλε την επαναστατικ της προκ ρυξη στις αυλς της Ευρπης. Προκ ρυξη επσης απη#θυνε ο Μαυρομιχλης ως πρεδρος της Μεσσηνιακ ς
Γερουσας και προς τους Αμερικανο#ς, η οποα με τη φροντδα του Αδαμντιου Κορα , μεταφρασμνη στην αγγλικ γλσσα, στλθηκε στο φιλλληνα
καθηγητ του Χρβαρντ Edward Everett και δημοσιε#τηκε στις αμερικανικς εφημερδες.
Δ#ο μ νες αργτερα, το τελευταο δεκα μερο του ΜαBου του 1821, συν λθαν στη Mον Καλτεζν, στα σ#νορα Λακωνας και Αρκαδας, ηγετικς
προσωπικτητες της Πελοπονν σου και δρυσαν την Πελοποννησιακ Γερουσα. Στη συνλευση αυτ πρεδρος εξελγη ο Μαυρομιχλης.
Στη διρκεια της Επανστασης κατλαβε σημαντικ αξιματα. Στην ΑD
Εθνοσυνλευση της Επιδα#ρου (Δεκμβριος 1821) ορστηκε αντιπρεδρος
του Βουλευτικο# σματος. Υπ ρξε πρεδρος της ΒD Εθνοσυνλευσης του
4στρους (30 Μαρτου - 18 Απριλου 1823) και αμσως μετ, ως το Δεκμβριο του διου τους, πρεδρος του Εκτελεστικο# της διοικ σεως της υπ
διαμρφωση πολιτεας.
Aξιλογη υπ ρξε η στρατιωτικ δρση του Πετρμπεη. Π ρε μρος στην
πολιορκα της Τριπολιτσς, στις επιχειρ σεις για την απκρουση του Δρμαλη το καλοκαρι του 1822 και στην λωση του κστρου του 4ργους. Mετεχε,
επσης, το Νομβριο του 1822 στην πρτη πολιορκα του Μεσολογγου.
Στους εμφ#λιους πολμους δεν λαβε μρος. Αντθετα, προσπθησε να συμφιλισει τους αντιμαχομνους.
Κατ την εισβολ του Ιμπρα μ στην Πελοπννησο το 1825 ο Πετρμπεης, μολοντι ταν βαθ#τατα θλιμμνος απ το θνατο των γιων και
του αδελφο# του Κυριακο#λη Μαυρομιχλη σε πολεμικς επιχειρ σεις,
οργνωσε την μυνα της Μνης και απτρεψε την κατληψ της απ τους
Αιγυπτους.
Στην ΓD Εθνοσυνλευση της Τροιζ νας (1827) αποδχτηκε την εκλογ του
Καποδστρια ως κυβερν τη της Ελλδας και μετ την φιξη του τελευταου
διορστηκε πρεδρος ενς τμ ματος του Πανελληνου, του συμβουλευτικο#
σματος που συνστησε ο Καποδστριας το 1828. Η συμμετοχ του Πετρμπεη στα δ#ο σματα που δρυσε ο Καποδστριας και γενικτερα οι φιλικς
σχσεις των Μαυρομιχαλαων μαζ του δεν κρτησαν πολ#. Aυτ συνβη
εξαιτας της επμονης προσπθειας του Καποδστρια να περιορσει την
κυριαρχα των Μαυρομιχαλαων στη Μνη και να ενισχ#σει την κεντρικ
διοκηση του νεοσ#στατου κρτους, που βρισκταν ττε στη φση της οργνωσ ς του σχεδν εξ υπαρχ ς. Για τους λγους αυτο#ς, το 1830, ο αδελφς
του Τζανν ς οργνωσε εξγερση εναντον του Καποδστρια. Ο Πετρμπεης
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υποχρεθηκε να παραμενει στο Να#πλιο, ουσιαστικ κρατο#μενος, εν
αργτερα φυλακστηκε και ο αδελφς του.
Οι φυλακσεις και προπαντς η αυστηρ στση του Καποδστρια απναντι στους Μαυρομιχαλαους ξυναν στο πακρο τη μεταξ# τους αντιπαρθεση, οδηγντας τελικ στη δολοφονα του Καποδστρια απ τον αδελφ του
Πετρμπεη Κωνσταντνο και το γιο του Γεργιο στις 27 Σεπτεμβρου 1831.
;ξι μ νες μετ το φνο του Κυβερν τη, πρξη που φρεται να κατκρινε ο Πετρμπεης, με τη μεσολβηση του Friedrich Thiersch, ο Αυγουστνος
Καποδστριας διταξε την αποφυλκιση του Πετρμπεη. Στη συνχεια προσπθησε να μεσολαβ σει μεταξ# των κυβερνητικν και των αντικαποδιστριακν για την αποτροπ νοπλης σ#γκρουσης.
Μετ την φιξη του $θωνα, ο Πετρμπεης Μαυρομιχλης με το Γεργιο
Κουντουριτη και τον Ανδρα ΖαBμη διορστηκαν αντιπρεδροι του Συμβουλου της Επικρατεας. Αργτερα εντχθηκε στις τξεις των «συνταγματικν» και –μετ την εξγερση της 3ης Σεπτεμβρου 1843 και τη μεταπολτευση που ακολο#θησε– λαβε το αξωμα του γερουσιαστ .
Πθανε, σε μεγλη ηλικα, στην Αθ να στις 17 Ιανουαρου 1848. Παρ
την τραγικ κατληξη της ρ ξης του με τον Καποδστρια που προκλεσε
ντονες επικρσεις, ο Μαυρομιχλης θεωρ θηκε ως νας απ τους ιστορικο#ς
πρωταγωνιστς της Επανστασης.

ΣΩΜ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ4
Περοδος ΒD
UA 1728.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
Πρς τν !κλαμπρτατον Πρεδρον το$ Βουλευτικο$
Τ &Εκτελεστικν (πεσχ)θη χθ)ς πρς τ Σεβαστν Βουλευτικν
Σ,μα ν !κστρατε-σ/η 0φ)κτως τ6ν !ρχομ)νην Παρασκευ6, 0φο$ παρ)στησεν :καν,ς το-ς λγους δι’ ο<ς 0νεβλ6θη κα= μ)χρι το$δε > !κστρατε=α του, μολοντι κα= τ6ν 0νγκην τ?ς πατρ=δος γνωρ=ζει κα= τ6ν προθυμ=αν Aχει ν τρ)ξ/η εCς 0πντησιν το$ κινδ-νου.
ΑDφνης παρρησιζεται 0ναφορ τ,ν διορισθ)ντων φροντιστ,ν δι

4. Υποβολ παρατησης των μελν του Εκτελεστικο# λγω περιορισμο# των δικαιωμτων του και αδυναμας σκησης των καθηκντων του.
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τ στρατπεδον, το$ &Ισθμο$, !ξ’ Eς πληροφορεFται τ &Εκτελεστικν Gτι
οHδ) Iβολς !δθη εCς αHτο-ς !κ τ,ν εCκοσιπ)ντε χιλ. γροσ=ων τ JποFα
διωρ=σθησαν ν λβουν !κ τ,ν !νοικ=ων τ,ν δημοσ=ων προσδων τ?ς
!παρχ=ας Κορ=νθου, διτι ο: μ)ν 0γοραστα= !διKχθησαν παρ τινων
ταραχοποι,ν κακ,ς Aχοντες, ο: δ’ 0ποβαλντες αHτο-ς δ)ν Lθ)λησαν ν
δεχθ,σι τ6ν διαταγ6ν το$ (πουργε=ου, προβλλοντες Gτι Aχουν ν κλε=σωσι παλαι Aξοδα τ?ς !παρχ=ας.
NΟτι Oνευ προετοιμασ=ας στρατπεδον εPναι 0δ-νατον ν συστηθ/?
εPναι πρQγμα φανερν. &Αλλ δ)ν εPναι το$το μνον τ JποFον δικα=ως
λυπεF τ &Εκτελεστικν, 0λλ’ > γενικ6 κακο6θεια κα= 0πε=θεια, τ?ς Jπο=ας > συστολ6 χρειζεται μ)ν μ)τρα αHστηρ, τα$τα δ) οRτε 0π τς περιστσεις !πιτρ)πονται κα= λαμβανμενα θ)λουσι δKσει 0φορμ6ν εCς το-ς
ταραξ=ας κα= !π= Cδιοκερδε=Sα φατριαστς ν καταλ6γωσι κα= ν 0ντενεργ,σι εCς το-ς σωτηριKδεις σκοπο-ς τ?ς Διοικ6σεως.
Τ &Εκτελεστικν βλ)πει τ6ν σημεριν6ν στσιν τ?ς πατρ=δος κα=
λυπεFται καιρ=ως. ΕPναι σχεδν πεπεισμ)νον Gτι τ6ν γνωρ=ζει κα= τ Βουλευτικν, μ’ Gλον το$το Iφε=λει ν τ6ν !κθ)σ/η !π= το$ παρντος μ)ν κατ)ναντι το$ Σεβαστο$ το-του ΣKματος, μετ)πειτα δ) κα= κατ)ναντι Gλου
του Aθνους πρς !ντελ? 0θSKωσ=ν του !ναντ=ον πσης παρο-σης τε κα=
μελλο-σης κατηγορ=ας.
TΗ μεγλη Uτοιμασ=α το$ !χθρο$ κα= δι ξηρQς κα= δι θαλσσης
0π/6τει 0ναλγους προπαρασκευς πρς 0ντ=κρουσ=ν του.
Δι ν γενο$ν αVται α: προπαρασκευα= !χρειζοντο χρ6ματα κα= μ’
Gλον το$το Oλλα μ)σα δ)ν Wσαν πρχειρα παρ τ !κ τ?ς πωλ6σεως τ,ν
!νοικ=ων τ,ν δημοσ=ων προσδων, μ)σα μικρτατα, κα= μ) τ JποFα οHδ)
τ πολλοστημριον τ,ν 0ναγκα=ων !ξδων τ?ς προκειμ)νης !κστρατε=ας
Wτο δυνατν ν οCκονομηθ/?, 0λλ κOν Oς Aμειναν τα$τα εCς τ &Εθνικν
ΤαμεFον! &Επαρρησισθησαν λογαριασμο= τ?ς παρελθο-σης περιδου, ο:
JποFοι !ξ6ντλουν Gλην σχεδν τ6ν προκαταβολ6ν τ,ν !νοικ=ων κα= α:
0παιτ6σεις !γ=νοντο 0π !κε=νους 0π το-ς Jπο=ους Lλπ=ζετο > περα=ωσις τ?ς !κστρατε=ας. YΕπρεπε λοιπν ν οCκονομηθο$ν, καθKς κα= τ
πλεFστον μ)ρος οCκονομ6θηZ δ)ν 0ρκεF το$το. &ΕνS, α: χρηματικα= χρεFαι
Wσαν τσον πολλα= κα= μεγλαι κα= > !κ τ,ν !νοικ=ων πKλησις Aπρεπε ν
γεν/? μ) Gλην τ6ν δυνατ6ν !πα-ξησιν πρς [φελος το$ Ταμε=ου, ο: Cσχ-οντες εCς Uκστην τ,ν !παρχι,ν \ Lνγκασαν τ6ν Διο=κησιν ν παραιτ6σ/η
εCς αHτο-ς τ !νο=κια εCς τ6ν Jπο=αν \θελον τιμ6ν \, Oν > Διο=κησις !πιμ)νουσα !πKλησεν αHτ εCς Oλλους δι τ [φελος το$ Ταμε=ου, δι6γειραν
τς !παρχ=ας !ναντ=ον τ,ν 0γοραστ,ν κα= Uπομ)νως !ναντ=ον τ?ς Διοικ6σεως.
ΕCς τα$τα Oς προσθ)σωμεν Gτι πολλ,ν !παρχι,ν !νο=κια οRτε !πωλ6θησαν οRτε πωλο$νται, μηδενς [ντος το$ προσφ)ροντος, δι τ6ν
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Jπο=αν ]καστος Aχει δικα=αν (ποψ=αν Gτι δ)ν θ)λει δυνηθ? ν !νεργ6σ/η
τ6ν εDσπραξιν τ,ν δικαιωμτων. Στοχζεται περιττν τ &Εκτελεστικν
ν κμ/η τ6ν 0παρ=θμησιν τ,ν !παρχι,ν, διτι Gλαι σχεδν, Uξαιρουμ)νων τ,ν το$ ΑCγα=ου Πελγους, (πκεινται εCς τς 0νωτ)ρω τρεFς κατηγορ=ας.
YΑν !ρωτηθ/? τ &Εκτελεστικν διατ= δ)ν !νεργο$ν ο: Aπαρχοι δι τ?ς
!κτελεστικ?ς αHτ,ν δυνμεως πρς (περσπισιν τ,ν διαταγ,ν κα= τ,ν
δικαιωμτων τ?ς Διοικ6σεως, > 0πκρισις εPναι φανερ κα= σ-ντομος,
Gτι J διορισμς τ,ν !πρχων Aγινε κατ συνθ6κην, _στε εCς τς περισσοτ)ρας !παρχ=ας εPναι Oδικον ν νομ=ζωνται ο: Aπαρχοι (πουργο= τ?ς
Διοικ6σεως. &ΑτοπKτερον δ) το-του εPναι Gτι κα= ο: (πλληλοι αHτ,ν
(πουργο= κα= ο: !π= τ?ς !κτελεστικ?ς δυνμεως διωρ=σθησαν [χι κατ’
!κλογ6ν το$ &Εκτελεστικο$, 0λλ κατ’ !π=μονον ζ6τησ=ν των Gσοι \θελον
φ)ρει τς αHτς ταραχς εCς τς !παρχ=ας, Gσας φ)ρουσι κα= \δη διεγε=ροντες τν λαν κατ τ,ν 0γοραστ,ν τ,ν !νοικ=ων, Oν !διωρ=ζοντο
!κεFνοι το-ς Jπο=ους !ν)κρινε τ &Εκτελεστικν κα= [χι ο: παρ’ αHτο$
προβαλλμενοι.
Α<τη > Aκθεσις, Oν κα= σ-ντομος, εPναι :καν6 ν πληροφορ6σ/η τ
Σεβαστν Βουλευτικν Σ,μα τ6ν 0μηχαν=αν εCς τ6ν Jπο=α ε(ρ=σκεται τ
&Εκτελεστικν το$ ν !νεργ6σ/η Gσα τε=νοντα πρς σωτηρ=αν τ?ς πατρ=δος, διτι δ)ν εPναι τ’ [νομα το$ &Εκτελεστικο$ τ JποFον δ=δει τ6ν δ-ναμιν το$ !κτελεFν, 0λλ τ μ)σαZ τ δ’ &Εκτελεστικν, εCς τ6ν Jπο=αν σ6μερον ε(ρ=σκεται στσιν κα=, !νS, Jμολογουμ)νως τ πλεFστα τ,ν δικαιωμτων του κατεπατ6θησαν κα= καταπατ,νται, δ)ν Aχει παρ τ’ [νομα
κα= σ-ν τS, Iνματι τς 0δ=κους (ποψ=ας κα= κατηγορ=ας τ,ν Gσοι \ δ)ν
γνωρ=ζουν τ πργματα \ κα= γνωρ=ζοντες αHτ δι’ Cδιαιτ)ρους σκοπο-ς
θ)λουσι ν καταβοο$ν.
Δι’ Gλους αHτο-ς το-ς λγους τ παρντα μ)λη το$ &Εκτελεστικο$
Iφε=λουν, δι τ6ν συντ6ρησιν τ?ς (πολ6ψεως το$ ΣKματος κα= τ?ς Cδ=ας
αHτ,ν, ν δKσωσιν !πισ6μως τ6ν παρα=τησ=ν των !νKπιον το$ Σεβαστο$
Βουλευτικο$ ΣKματος, Jμολογο$ντα συγχρνως Gτι, !νS, παραιτο$νται
τ?ς !κτελεστικ?ς δυνμεως, δ)ν θ)λουν Gμως πα-σει `ς μ)λη το$ Uλληνικο$ Aθνους κα= γν6σια τ?ς TΕλλδος τ)κνα φλογιζμενα 0π τ Aνθερμον
π$ρ τ?ς !λευθερ=ας κα= τν (π)ρ πατρ=δος διακα? ζ?λον, ν συνεργ6σωσιν, !φ Gσον δ-νανται, εCς τν σκοπν το-του το$ TΙερο$ &Αγ,νος, Gτι
αHτκλητα κα= αHθρμητοι θ)λουν τρ)ξει Gπου > χρε=α τ?ς πατρ=δος
παρρησιζεται κα= `ς μερικο= πολFται θ)λουν φιλοτιμηθ? ν δουλε-σουν
τ6ν πατρ=δα, τρ)χοντες, 0γωνιζμενοι, κινδυνε-οντες, χ-νοντες κα= αHτ
τ αaμ των (π)ρ τ?ς 0νεξαρτησ=ας της, !λπ=ζουν δ) Gτι κατ’ αHτν τν
τρπον θ)λουν γεν? χρησιμKτεροι, !φ’ Gσον !μπορο$ν ν χρησιμε-σουν
`ς μ)λη τ?ς !κτελεστικ?ς δυνμεως.
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Τ Σεβαστν Βουλευτικν Σ,μα θ)λει φροντ=σει τ6ν !κλογ6ν Oλλων
μελ,ν πρς συμπλ6ρωσιν το$ &Εκτελεστικο$ ΣKματος, δι ν μ6ν !πισυμβ/? τ?ς Διοικ6σεως > διλυσις.
Τ6ν 12 &Ιουν=ου 1823, !ν Τριπολιτσ/Q.
TΟ Πρεδρος
Πετρμπεης Μαυρομιχλης
Θ. ΚολοκοτρKνης
A. ΜεταξQς
TΟ Γεν. Γραμματε-ς
A. ΜαυροκορδQτος
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4. Ιωννης Oρλνδος
1823

Ο

Ορλνδος γενν θηκε στις Σπτσες γ#ρω στο 1770 και πθανε στην
Zδρα το 1852. Στην Zδρα που εχε εγκατασταθε απ το 1811 παντρε#τηκε την αδελφ του Γεργιου και του Λζαρου Κουντουριτη, Υδραων
προεστν και πλοιοκτητν. Και ο διος μως υπ ρξε σημαντικς πλοιοκτ της
πριν απ την Επανσταση. Μλιστα με την ναρξη του εθνικο-απελευθερωτικο# αγνα θεσε τα πλοα του στην υπηρεσα της επαναστατικ ς διοκησης.
Διετλεσε πληρεξο#σιος της Zδρας στην ΑD Εθνοσυνλευση της Eπιδα#ρου και μλος της δωδεκαμελο#ς Επιτροπ ς που επεξεργστηκε το κεμενο
του πρτου συντγματος. Κατεχε τη θση του αντιπροδρου του Εκτελεστικο# απ τις 14 Ιανουαρου ως τον Απρλιο του 1823. Στις 26 Απριλου και
αφο# ο Λζαρος Κουντουριτης αρν θηκε το αξωμα, εκλχθηκε πρεδρος
του Βουλευτικο#. ;να μ να αργτερα, στις 22 ΜαBου 1823, απογοητευμνος
απ τις πολιτικς εξελξεις και διαβλποντας τον επερχμενο εμφ#λιο πλεμο, παραιτ θηκε απ τη θση του προδρου του Βουλευτικο#. Οι πολιτικο
του αντπαλοι δη τον εχαν κατηγορ σει για φατριαστικ πνε#μα, εξαιτας
της υποστ ριξης που παρεχε στους Κουντουριτες.
Τον Ιο#νιο του 1823 ορστηκε μλος τριμελο#ς επιτροπ ς –με τους Λουριτη και ΖαBμη– για τη διαπραγμτευση της λ ψης δανεου για την ενσχυση του αγνα στο Λονδνο. Πριν αναχωρ σει για τη βρετανικ πρωτε#ουσα,
σε επιστολ του διακ ρυσσε την ανγκη εντητας και αποφυγ ς εμφ#λιων
συγκρο#σεων. Επσης, στις αρχς Νοεμβρου του 1823 επισκφθηκε το λρδο
Β#ρωνα στην Κεφαλονι. Τον Ιανουριο του 1824, μαζ με τον Ανδρα Λουριτη, νθρωπο του Μαυροκορδτου, ταν οι εκπρσωποι της Ελλδας που
ρχισαν τις διαπραγματε#σεις και τελικ συν ψαν το πρτο αγγλικ δνειο
κατ τη διρκεια της Επανστασης #ψους 800.000 λιρν στερλινν. Στο
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Λονδνο τυχε επσημης υποδοχ ς, εν συνντησε ακμη και τον 4γγλο
υπουργ Εξωτερικν George Canning. Συμμετεχε και στην αντιπροσωπεα
που διαπραγματε#τηκε, το 1825, και το δε#τερο δνειο #ψους 2.000.000
λιρν στερλινν απ την Aγγλα. Επστρεψε στην Ελλδα το 1825 εξακολουθντας να εκπροσωπε τους Υδραους στις Εθνοσυνελε#σεις.
Ο Ορλνδος αν κε στο «αγγλικ» κμμα, κρνοντας ως πλον πρσφορη
και αποτελεσματικ την υποστ ριξη της Αγγλας για την ελληνικ υπθεση.
Στ ριζε την προτμησ του αυτ και στη φιλελε#θερη πολιτικ παρδοση της
χρας εκενης, αλλ και στην επωφελ για τους ;λληνες υπεροχ της στη
θλασσα. Αργτερα εντχθηκε στην αντικαποδιστριακ παρταξη, διατυπνοντας μλιστα την ποψη τι θα προτιμο#σε η Ελλδα να μετατραπε σε
αγγλικ προτεκτορτο απ το να ανεχθε τον απολυταρχισμ του Καποδστρια. ;τσι, μετεχε στις αντικαποδιστριακς στσεις της Zδρας το καλοκαρι του 1831.
Εκ των υστρων, και στο πλασιο της αναζ τησης “αποδιοπομπαων τργων” για την τ#χη των δανεων της περιδου της Επανστασης, κατηγορ θηκε μαζ με το Λουριτη για κακοδιαχεριση. Αρχικ απαλλχθηκαν απ
τις κατηγορες, αλλ το 1835 το Ελεγκτικ Συνδριο τους κ ρυξε υπευθ#νους
για απλεια μρους των χρημτων του δανεου και «αλληλεγγ-ως χρεKστες
του Δημοσ=ου» για ποσ 28.769 λιρν στερλινν. Το 1839 εξδωσε μαζ με το
Λουριτη την απολογα τους σε ογκδες δτομο ργο, το οποο αργτερα
αποκ ρυξε. Το 1837 υπ ρξε απ τα ιδρυτικ μλη της Αρχαιολογικ ς Εταιρεας.
Ο Ιωννης Ορλνδος αναχωρντας στο Λονδνο για τη σ#ναψη δανεου
καλε τους ;λληνες να ομονο σουν:
Πρς τ Σεβαστν Βουλευτικν Σ,μα.
YΑν πραγματικ,ς Aδειξα πντοτε πσον σ)βομαι τς διαταγς το$
Σεβαστο$ ΣKματος, δ)ν Wτο δυνατν ν παραβ, κα= τ6ν τελευτα=αν,
Gσον δ-σκολον κα= Oν Wτο δι’ !μ) <στερον 0π τσας χρηματικς θυσ=ας
ν’ 0ναδεχθ, τ βρος τ,ν !ξδων τ?ς 0ποστολ?ς μου. &ΕκτελεFται λοιπν
> προσταγ6 σας, κ-ριοι, κα= 0ναχωρ, Aχων πρ πντων τς !λπ=δας μου
εCς τς εHχς σας κα= τν ζ?λν σας (π)ρ τ?ς συντηρ6σεως τ,ν δικα=ων
τ?ς πατρ=δος κα= τ?ς !κτελ)σεως τ,ν γενικ,ν συμφερντων το$ Aθνους.
Δ)ν εPναι Aργον μου ν εDπω Gτι τ Σεβαστν (μ,ν Σ,μα κα= κρεFττον
!μο$ γνωρ=ζει κα= 0κνως !νεργεF. Χρ)ος μου Gμως εPναι προλαμβνων
ν σQς γνωστοποι6σω Gτι οRτε δανε=ου οRτε Oλλου τινς !πιτυχ=αν !λπ=ζω, !ν τ πργματ μας προβα=νωσιν !π= τ χεFρον, [χι !ξ 0νγκης, 0λλ’
!ξ 0μελε=ας τ,ν !θνικ,ν συμφερντων.
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Τ Μισολγγιον πρ πντων πρ)πει ν λυτρωθ/?, διτι Oν χσωμε τ
προπ-ργιον το$το τ?ς TΕλλδος, χνομεν Gλην μας τ6ν (πληψιν κα= >
Διο=κησις πρ)πει ν στερεωθ/?, δι ν μ6 π)σωμε εCς κατηγορ=αν 0ναρχ=ας. A: διατρ)ξασαι κα= διατρ)χουσαι διχνοια= μας δ)ν φ)ρουν προσ)τι Iλ=γην ζημ=αν `ς πρς τ6ν (πληψ=ν μας εCς τ Aξω. ΕPχα χρ)ος ν σQς
!νθυμ=σω Gλ’ αHτ, διτι !ν GσSω (πρχουν δ)ν θ)λει εPσθαι σφλμα μου
Oν 0ποτ-χω εCς τ JποFον διορ=ζομαι Aργον.
ΕHγνKμων δι τ περ= !μο$ αCσθ6ματ σας κα= δι τς χορηγηθε=σας
μοι εHχς (ποφα=νομαι μ) βαθ-τατον σ)βας.
Τ/? 15 8βρ=ου, !ξ NYδρας.
ΕHπειθ)στατος εCς τς σεβαστς (μ,ν !πιταγς
&Iωννης &Oρλνδος
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5. Πανοτσος Nοταρς
1824-1826
1832
1843-1844
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λος της γνωστ ς οικογνειας δημογερντων της Κορινθας, οι οποοι υπ ρξαν σημαντικο οικονομικο και διοικητικο παργοντες του τπου.
Ορισμνοι πρωταγωνστησαν το 1770 στην εξγερση των Ορλωφικν. Ο
Πανο#τσος Νοταρς γενν θηκε στα Τρκαλα Κορινθας το 1752, κατ την
πιθαντερη εκδοχ , το 1740. <ταν γιος του προκρτου Σπυρδωνα Νοταρ,
ενς απ τους πιο καλλιεργημνους προεστο#ς της περιδου του 18ου και
του 19ου αινα. Δσκαλς του ταν ο Μεσολογγτης λγιος Γρηγριος Καρβο#νης. Λγοι υγεας δεν του επτρεψαν να σπουδσει στην Ιταλα. Διθετε
ωστσο πλουσιτατη βιβλιοθ κη και αξιλογη κλασικ παιδεα.
Νος ακμη ο Πανο#τσος Νοταρς πρωταγωνστησε στα Ορλωφικ και
αργτερα, το 1818, μυ θηκε στη Φιλικ Εταιρεα. Στις δεκαετες πριν απ την
Επανσταση, οι Νοταρδες περιλαμβνονταν στις ξι πιο ισχυρς οικογνειες της Πελοπονν σου που νμονταν σημαντικ διοικητικ αξιματα κατ
τρπο κατ’ ουσα κληρονομικ.
Με την κρηξη της Επανστασης στην Πελοπννησο, το Μρτιο του
1821, ο Nοταρς ταν απ τους προεστο#ς που εξφρασαν επιφυλξεις για
την ναρξη του Aγνα στη δεδομνη χρονικ στιγμ . Περπου να μ να πριν,
σε συγκντρωση προεστν, εχε διατυπσει την ποψη τι οι ;λληνες ταν
ακμα αντοιμοι για να ττοιο εγχερημα, προκαλντας την οργ του Παπαφλσσα που ταν παρν. Με την ναρξη του Aγνα και ιδως μετ την
φιξη του Δημ τριου Υψηλντη στην Πελοπννησο (Ιο#νιος 1821) και τη
σ#σκεψη στα Βρβαινα, που το κλμα ταν ιδιατερα εχθρικ για τους προκρτους, ο Nοταρς ρε τις επιφυλξεις του στηρζοντας ενεργ την υπθε-
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ση της εθνικ ς απελευθρωσης. Συμπαρσυρε μλιστα και λλους διστακτικο#ς προεστο#ς να συμμετσχουν στην Επανσταση. Στο μεταξ#, τον Απρλιο του 1821, οι Οθωμανο εχαν εκτελσει τον αδελφ του Ανδρκο.
Κατ την ΑD Εθνοσυνλευση, που συν λθε στην Επδαυρο το Δεκμβριο
του 1821, εξελγη πληρεξο#σιος και μετεχε στη δωδεκαμελ επιτροπ σ#νταξης του πρτου συντγματος. Διετλεσε μλος του Εκτελεστικο# της επαναστατικ ς διοκησης και ανλαβε τη διε#θυνση των οικονομικν υποθσεων απ τον Ιανουριο του 1822 ως τον Απρλιο του 1823. Κατ τη θητεα
του στο αξωμα αυτ υπγραψε ντοκα γραμμτια, που αποτλεσαν να
πρτο εδος ελληνικο# χαρτονομσματος.
Kατ τη λεγμενη τρτη βουλευτικ περοδο (11 Οκτωβρου 1824 - 6
Απριλου 1826) εκλχθηκε επσημα πρεδρος του Βουλευτικο#, το οποο
δρευε στο Να#πλιο και παιζε σκιδη και δευτερε#οντα ρλο.
Αν και αρχικ εχε αντιταχθε στον ανιψι του Ιωννη Νοταρ και εχε
προσεγγσει την παρταξη των στρατιωτικν και τον Κολοκοτρνη, τελικ
συμμετεχε στον εμφ#λιο πλεμο στο πλευρ της παρταξης του Αλξανδρου Μαυροκορδτου ενντια στην παρταξη των στρατιωτικν. Ο ανιψις
του Ιωννης πολιρκησε τους οπλαρχηγο#ς που εχαν κλειστε στο κστρο
του Ακροκορνθου, μως εκενος ταν που κατφερε να το καταλβει το
Μρτιο του 1824. Επδειξε, ωστσο, μετριοπθεια και διαλλακτικτητα,
πως προκ#πτει και απ γγραφα που στειλε ως πρεδρος του Βουλευτικο#
στο Εκτελεστικ το 1824 και το 1825, επιδικοντας να παρεμποδσει τη
θσπιση μτρων ενντια στους αντιπλους και προτενοντας μτρα για τον
τερματισμ του εμφυλου την αμν στευση των εμπλεκομνων σε αυτν.
$ταν, #στερα απ καθυστερ σεις αρκετν μηνν, πραγματοποι θηκε η
ναρξη των εργασιν της ΓD Εθνοσυνλευσης στην Επδαυρο με συμμετοχ
127 αντιπροσπων, τον Απρλιο του 1826, ο Νοταρς ταν ακμη πρεδρος
του Βουλευτικο#. Στη συνχεια εξελγη για δε#τερη φορ πρεδρος Εθνοσυνλευσης, για να σ#ντομο χρονικ διστημα μλις 10 ημερν (6-16 Απριλου) μχρι τη διακοπ της. Λγους μ νες αργτερα καθαιρθηκε απ το
αξωμα, επειδ εχε υποστηρξει τον ανιψι του Ιωννη σε τοπικς ταραχς.
Ωστσο, η καθαρεση αυτ δεν τον εμπδισε να προσφρει να σεβαστ ποσ
(10.0000 γρσια) απ την προσωπικ του περιουσα για να ενισχ#σει την
Eπανσταση, που βρισκταν σε κρσιμη φση.
Η ΓD Εθνοσυνλευση δικοψε τις εργασες της 10 μρες μετ την ναρξ
τους, εξαιτας της πτσης της πλης του Μεσολογγου. Στο διστημα αυτ,
εκλχθηκε πρεδρος της επιτροπ ς η οποα λειτουργο#σε ως σ#νδεσμος της
Εθνοσυνλευσης με το Εκτελεστικ (την κυβρνηση). Με την ιδιτητα του
προδρου αυτ ς της επιτροπ ς εξδωσε απ την Αγινα προκ ρυξη στις
16 Μαρτου 1827, με την οποα καλο#σε τους πληρεξουσους της Εθνοσυνλευσης να συνλθουν στην Τροιζ να προκειμνου να ολοκληρσουν
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τις εργασες της. Στη συνχεια αποσ#ρθηκε απ τα κοιν για δ#ο χρνια.
Την περοδο της διακυβρνησης του Iωννη Καποδστρια, και ειδικτερα στις 27 Νοεμβρου 1829, ορστηκε ως πρτος πρεδρος του Εφετεου
Ναυπλου. Ο Καποδστριας τον εχε ορσει επσης μλος του συμβουλευτικο#
του οργνου, του Πανελληνου, υπε#θυνο για οικονομικ θματα, χωρς
μως να απασχοληθε ενεργ σε αυτ.
Στην ΕD Εθνοσυνλευση, που συγκλ θηκε στο 4ργος και στην Πρνοια του
Ναυπλου (11 Ιουνου - 20 Αυγο#στου 1832), μετ την παρατηση του Αυγουστνου Καποδστρια απ τη θση του «προδρου της ελληνικ ς κυβερν σεως»,
ο Νοταρς συμπαρατασσμενος με τον Iωννη Κωλττη εκλχθηκε παμψηφε
πρεδρος. Η Εθνοσυνλευση αυτ , που ονομστηκε «κατ συνχεια Εθνικ
των Ελλ νων Συνλευσις», σ#μφωνα με το ΒD Ψ φισμα της 27ης Ιουλου 1832,
αποδχθηκε την απφαση της Δισκεψης του Λονδνου για την επιλογ του
Βαυαρο# πργκιπα $θωνα ως βασιλι της Ελλδας. Ο Πανο#τσος Νοταρς
διαδραμτισε ττε πρωταγωνιστικ ρλο, παρεμβανοντας δυναμικ και υποστηρζοντας τη βο#ληση της πλειοψηφας μπροστ στους 21 πληρεξο#σιους της
Εθνοσυνλευσης αλλ και στους αντιπρσβεις των Μεγλων Δυνμεων. Συγκεκριμνα, πρτεινε τη διεξαγωγ συζ τησης για να σχδιο συντγματος που θα
υποβαλταν προς γκριση στον $θωνα. Τελικ, η Εθνοσυνλευση δικοψε τις
εργασες της μσα σε κλμα αντιπαραθσεων. Ουσιαστικ εχε πλον εγκαθιδρυθε μοναρχικ πολτευμα κατ το πρτυπο της Γαλλικ ς Παλινρθωσης και
η αρχικ πολιτικ επιδωξη της Επανστασης για φιλελε#θερη πολιτεα,
συνταγματικ οργανωμνη, περνο#σε στο περιθριο.
Κατ την ΑD εν Αθ ναις Εθνοσυνλευση (8 Νοεμβρου 1843 - 18 Μαρτου 1844), που συγκλ θηκε μετ την εξγερση της 3ης Σεπτεμβρου 1843 και
την αλλαγ του πολιτε#ματος που ακολο#θησε, ο Νοταρς εξελγη πρεδρος, προσωρινς στις 8 Νοεμβρου 1843 και οριστικς λγες μρες αργτερα, στις 19 Νοεμβρου. Στην εκλογ του συνβαλε καθοριστικ ο σεβασμς
που ενπνεε η ηλικα του, αφο# λοι τον θεωρο#σαν «Νστορα των Ελλ νων πολιτικν». <ταν 91 ετν, εν κατ λλους υπερβαινε τα 103 109
τη. Στην πραγματικτητα, παιξε το ρλο ενς κατ κποιον τρπο “επιτμου προδρου”, εφσον τα προεδρικ του καθ κοντα τα σκησαν οι κατ
πολ# νετερο του αντιπρεδροι Aνδρας Μεταξς, Aλξανδρος Μαυροκορδτος, Iωννης Κωλττης και Aνδρας Λντος. Αυτ η διευθτηση
κατοχυρθηκε και επσημα με την ανγνωση σχετικο# εγγρφου του αμσως μετ την εκλογ του στη θση του προδρου. Με αυτ ανακονωνε στην
Εθνοσυνλευση τι διατηρο#σε μεν την τιμητικ θση του προδρου, μως
την σκηση των καθηκντων του την παραχωρο#σε στους αντιπροδρους.
Tο 1849 ο Νοταρς πθανε σε βαθ# γ ρας, στα Τρκαλα Κορινθας, που
εχε αποσυρθε χοντας εν τω μεταξ# εκδσει την αυτοβιογραφα του το 1846.
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Η ΕΘΝΙΚΗ Γ m ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Πρς τ6ν ΑHτο$ &Εξοχτητα τν παρ τ/? &Οθωμανικ/? ΠρτSα
πρ)σβυν τ?ς Α. Β. Μεγαλειτητος κ-ριον Στρατφρδ Κννιγκ.
&ΕξοχKτατε κ-ριε,
Ο: νμιμοι το$ Uλληνικο$ Aθνους πληρεξο-σιοι, μετ το$ κλ6ρου κα=
τ,ν πολεμικ,ν, συνελθντες, δι ν σκεφθ,σι κα= 0ποφασ=σωσι περ= τ,ν
μεγλων αHτο$ συμφερντων κα= περ= τ?ς σταθερQς αHτο$ !ξασφαλ=σεως τ,ν :ερ,ν το$ δικαιωμτωνZ
Θεωρο$ντες πσον εPναι !ναντ=α εCς τ6ν 0νθρωπτητα, !πιζ6μιος εCς
τ’ 0ληθιν συμφ)ροντα κα= τ,ν δ-ο διαμαχομ)νων !θν,ν κα= ταραχ?ς
κα= σκανδλου πρξενος εCς τν χριστιανικν κσμον > περαιτ)ρω παρ)κτασις το$ μεταξ- TΕλλ6νων κα= Το-ρκων !ξολοθρευτικο$ πολ)μουZ
&Επιθυμο$ντες ν Dδωσι τ6ν κατπαυσ=ν του κα= Aχοντες Gλην τ6ν
πεπο=θησιν εCς τς φιλανθρKπους κα= φιλελευθ)ρους 0ρχς τ?ς διοικ6σεως τ?ς Βρεττανικ?ς ΑHτο$ Μεγαλειτητος κα= εCς τς διπλωματικς
γνKσεις τ?ς TΥμετ)ρας &Εξοχτητος, σQς παρακαλο$ν ν μεταχειρισθ?τε
!π’ αHτS, το-τSω τ6ν εHνοϊκ6ν σας συν)ργειαν.
Δυνμει δ) τ?ς παρο-σης πρξεως, σQς δ=δουν τ6ν δ-ναμιν ν διαπραγματευθ?τε κα= φ)ρετε εCς Aκβασιν μ=αν εCρ6νην, σ-μφωνον μ) τ6ν
τιμ6ν κα= τ συμφ)ροντα το$ Uλληνικο$ Aθνους κα= 0νλογον μ) τς
μεγλας (π)ρ !λευθερ=ας θυσ=ας του.
TΗ παρο$σα πρQξις θ)λει σQς διευθυνθ? 0π τ6ν συστηθεFσαν παρ
τ?ς &Εθνικ?ς Συνελε-σεως &Επιτροπ6ν, συγκειμ)νην παρ τ,ν κυρ=ων:
Παλ. Πατρ,ν Γερμανο$, Πορφυρ=ου YΑρτης, Πανο-τζου ΝοταρQ, &ΑναγνKστου Κοπαν=τζα, Βασιλε=ου Μπουντο-ρη, &Αναστασ=ου Λντου,
Γεωργ=ου ΔαρειKτου, Γεωργ=ου Μπο-κουρη, Γεωργ=ου ΑCνιQνος, &Εμμανου6λ Ξ)νου, Σπυρ=δωνος Καλογεροπο-λου, Νικολου Ρενι)ρου κα=
Νικολου &Ιω. Βελισαρ=ου, (π τ [νομα &Επιτροπ6 τ?ς Συνελε-σεως, >
Jπο=α θ)λει λβει τ6ν τιμ6ν ν !ξαποστε=λ/η πρς τ6ν &Εξοχτητ σας κα=
τς περ= αHτ?ς τ?ς διαπραγματε-σεως Jδηγ=ας, Aχουσα !ν ταυτS, τ6ν
δ-ναμιν κα= τ χρ)ος ν συνανταποκρ=νεται μετ τ?ς &Εξοχτητς σας
περ= Gλων τ,ν Gσα 0φορ,σι τ6ν !κπερα=ωσιν τ?ς εCρ6νης.
&Εγρφη !π= Συνελε-σεως !ν &Επιδα-ρSω τ/? 14 &Απριλ=ου 1826.
TO Πρεδρος τ?ς &Eθνικ?ς Γ m
τ,ν TEλλ6νων Συνελε-σεως
Πανο$τζος ΝοταρQς
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6. Γεργιος Σισνης
1827
1829

Γ

ενν θηκε στη Γαστο#νη το 1769. <ταν γιος του Χρ#σανθου Σισνη, προεστο# με εμπορικ δραστηριτητα, ο οποος εχε σπουδσει ιατρικ στην Ιταλα.
Λγεται μλιστα τι εχε μελετ σει και τον Principe του Nicolo Machiavelli. Αλλ
και ο γιος του Γεργιος Σισνης υπ ρξε προεστς της Γαστο#νης. Μυ θηκε στη
Φιλικ Εταιρεα τον Οκτβριο του 1819. Ανυπτακτη φ#ση και θυελλδης
χαρακτ ρας, πολεμο#σε με ιδιατερη βιαιτητα, εν αγαπο#σε τις διασκεδσεις
και την επδειξη του πλο#του που εχε συγκεντρσει. Κατ τον 4γγλο στρατιωτικ και φιλλληνα Stanhope, ζο#σε με τη χλιδ και την πολυτλεια που θα ρμοζε σε υψηλβαθμο Οθωμαν αξιωματο#χο. Υπ ρξε, ωστσο, απ τους πρωτεργτες της Eπανστασης στην Πελοπννησο, βοηθντας μλιστα οικονομικ τον
Aγνα. Zψωσε στην <λιδα το 1821 μα απ τις πρτες ελληνικς σημαες της
Επανστασης, εκενη που εχε σχεδισει ο Παλαιν Πατρν Γερμανς, και συνβαλε αποφασιστικ στην πολιορκα της Πτρας απ τους ;λληνες.
Σε λη τη διρκεια της Eπανστασης παρμεινε ο πολιτικς και στρατιωτικς ηγτης της επαρχας του. Συμμετοχ στην Επανσταση εχαν επσης οι δ#ο γιοι του, Χρ#σανθος και Μιχα λ. Το 1824, κατ το δε#τερο εμφ#λιο
πλεμο, ταν μισθωμνοι απ τον Κωλττη Ρουμελιτες οπλαρχηγο καταδωκαν Πελοπονν σιους, τον συνλαβαν και τον παρδωσαν στους Υδραους, οι οποοι τον περιρισαν σε μοναστ ρι.
Ως μλος της ομδας Πελοποννησων προκρτων υπ τον Κανλλο Δεληγιννη, προσχρησε στο «γαλλικ» κμμα, εν υπ ρξε μλος της δωδεκαμελο#ς Διοικητικ ς Επιτροπ ς, η οποα συστθηκε τον Απρλιο του 1826, μετ
την πτση του Μεσολογγου.
Διετλεσε πληρεξο#σιος στην ΓD και την ΔD Εθνοσυνλευση, εν εξελγη
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πρεδρος της ΓD Εθνοσυνλευσης της Τροιζ νας (19 Μαρτου - 5 ΜαBου 1827),
στο πλασιο των εργασιν της οποας ψηφστηκε το τρτο απ τα συντγματα της επαναστατικ ς περιδου.
Εξελγη, επσης, πρεδρος και της ΔD Εθνοσυνλευσης, που συν λθε επ
Iωννη Καποδστρια στο αρχαο θατρο του 4ργους (11 Ιουλου - 6 Αυγο#στου 1829) και ενκρινε την δρυση Γερουσας στη θση του Πανελληνου.
Υποστ ριξε τον Καποδστρια που τον διρισε γερουσιαστ τον Ιο#λιο του
1829. Μλιστα ανλαβε και την προεδρα της Γερουσας απ τις 12 Σεπτεμβρου 1829 ως τον Iο#νιο του 1830. $ταν προσχρησε στην αντιπολτευση
ενντια στον Καποδστρια, ο Κυβερν της τον αντικατστησε στη θση του
προδρου της Γερουσας με το Δημ τριο Τσαμαδ.
Πθανε στις 27 Σεπτεμβρου του 1831, την δια μρα με τον Καποδστρια.
Λγο πριν απ το θνατ του, ταν πληροφορ θηκε τη δολοφονα του Κυβερν τη, εξφρασε τη θλψη του χαρακτηρζοντας το γεγονς «κακν και
ολ)θριον». $πως πργματι αποδεχθηκε πως ταν.
ΣΥΝ ΘΕSΩ ΑΓΙSΩ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ Γm ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΕΝ ΕΡΜΙΟΝSH
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Γ m ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Πρς τ πανελλ6νιον
Διακηρ-ττει
NΕλληνες! YΗδη 0πεδε=ξατε εCς τν κσμον, Gτι εPσθε Oξιοι τ?ς !λευθερ=ας σας. TH εHγεν6ς σας 0πφασις, το$ ν ζ6σετε \ ν’ 0ποθνετε !λε-θεροι, προσ6λωσε τ6ν προσοχ6ν Gλων τ,ν 0νθρKπων εCς τ6ν τ-χην σας.
YΗδη 0γων=ζεσθε τν ]βδομον χρνον δι τ’ 0παργραπτα δ=και σας,
δι τ6ν π=στιν κα= τ6ν πατρ=δα σας. &Επθετε πολλ δυστυχ6ματαZ !στερ6θητε Gλα τ καλ σαςZ κολυμβQτε εCς τ αwματαZ βρ)χετε μ) τ δκρυ
σας τν Oρτον σαςZ κα=, !γκαρτερο$ντες εCς τ6ν 0πφασ=ν σας, 0νυψο$τε
το-ς Iφθαλμο-ς εCς τν οHρανν, !πικαλο-μενοι τ6ν !ξ NΥψους 0ντ=ληψιν. TΟπο=α, τχα, θ)λ’ εPσθαι > τ-χη σας; θ σQς !γκαταλε=ψ/η, yρ γε, J
Θες, ζητο$ντας τ6ν Jπο=αν J Dδιος σQς !χρισεν !λευθερ=αν; YΟχι,
β)βαια! TO παντοδ-ναμος Θες !νισχ-ει τν βραχ=ον σας κα=, !πειδ6 «>
δ-ναμ=ς Του !ν 0σθενε=Sα τελειο$ται», θαρσεFτε! TH θε=α δ-ναμις σQς
(περασπ=ζεταιZ διτι τ)λος πντων, J δ=καιος 0γKν 0νταμε=βεται.
&Ιδο- ο: !νρετοι φιλ)λληνες, κα= βασιλεFς, κα= μεγιστQνες, κα= λαο=
σQς συλλυπο$νται, σQς εHσπλαγχν=ζονταιZ Gλος J κσμος Aλαβεν οPκτον
δι τς συμφορς σας κα= > αHγ6 τ?ς !λπ=δος \δη διασκεδζει τ6ν Jμ=-
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χλην τ,ν δειν,ν, Gσα !π)φερεν εCς τν Jρ=ζοντ σας > ζοφερ ν-ξ τ?ς
τυρανν=ας, τ?ς Jπο=ας τς βαρε=ας zλ-σεις διερρ6ξατε.
ΘαρσεFτε! Κα= δ)ν θ’ 0ποτ-χετε τ,ν !λπ=δων σας.
Ο: !μπεπιστευμ)νοι τ δ=και σας πληρεξο-σιοι, τ)λος πντων, συν6χθησαν !ντα$θα. Σ6μερον !παναλαμβνουν τ6ν διακεκομμ)νην σειρν τ,ν
!ργασι,ν τ?ς Γm &Εθνικ?ς Συνελε-σεως κα= εRχονται 0π καρδ=ας ν δυνηθο$ν ν !κπληρKσουν 0νεπιλ6πτως τ βαρ-τατα κα= :ερKτατα χρ)η των.
Χωρ=ς 0ρετ?ς, δ)ν εPναι δυνατν ν (πρξουν α: πολιτεFαι. &Αλλ’ >
0ρετ6 γεννQται 0π τ6ν καλ6ν νομοθεσ=αν, κα=, !πειδ6 δι’ αHτ?ς ο: πολFται γ=νονται !νρετοι κα= τε=νουσιν εCς τν πρς Gν Gρον τ?ς πολιτικ?ς
κοινων=ας, εDτουν εCς τ6ν εHδαιμον=αν των, > Συν)λευσις α<τη, !παναλαβο$σα τς !ργασ=ας της, Aχει κ-ριον σκοπν ν τελειοποι6σ/η, καθ’ Gσον
δ-ναται, τ Πολ=τευμα το$ Aθνους, Jδηγουμ)νη 0π τ παρελθντα, εCς
τν καταλληλτερον μ) τς περιστσεις κα= μ) τ \θη του τρπον. ΕDθε
τ6ν φωτ=σοι \ Θε=α Πρνοια ν πρξ/η Aργα τ=μια, δ=καια κα= 0ποβλ)ποντα τ6ν 0πολ-τρωσιν κα= εHτυχ=αν του!
&Αλλ’ !ν τοσο-τSω, > πατρ=ς προσορμιζομ)νη εCς τν λιμ)να, κινδυνε-ει ν ναυαγ6σ/η. Δι το$το, > Συν)λευσις !θεσπ=σατο !κστρατε=αν εCς
&Αθ6νας. Κα= Cδο-, NΕλληνες! 0νο=γεται εCς τν πατριωτισμν σας ν)ον
στδιον 0θανασ=ας κα= δξης. Τ σ-νθημ σας «YΗ !λευθερ=α \ θνατος»
εPναι σ-νθημα τ?ς 0ρετ?ς. Τ σκληρν δρ)πανον το$ θαντου !θ)ρισεν
\δη 0πειρ=αν TΕλλ6νωνZ 0λλ’ J θνατος το-των εPναι !π=φθονοςZ προξενεF δξαν κα= τιμ6ν εCς τ6ν 0νθρωπτηταZ προξενεF καταισχ-νην κα= 0ποστροφ6ν εCς τ6ν τυρανν=ανZ διεγε=ρει τν θαυμασμν τ,ν γεννε,ν κα=
τ,ν αCKνων. Κα= ποFος NΕλλην φοβεFται τν τοιο$τον (π)ρ π=στεως κα=
πατρ=δος θνατον; &Αλλ, τ)λος πντων, θ πα-σ/η > α:ματοχυσ=ανZ μ6ν
0μφιβλλετε! TH φιλοσοφ=α, > Lθικ6 κα= > δικαιοσ-νη δ)ν !πιτρ)πουν
πλ)ον ν κατασφζ/η J δ6μιος ΣουλτQνος τ πλσμα το$ Θεο$Z J χριστιανισμς δ)ν συγχωρεF ν !ξολοθρευθ,σιν ο: πιστε-οντες εCς ΧριστνZ
ο: δυνατο= τ?ς ΕHρKπης σQς βλ)πουν μ) wλεων [μμα.
Προτιμ6σατε, λοιπν, τ6ν εHδοξ=αν, 0ντ= τ?ς 0τιμ=αςZ τ6ν !λευθερ=αν,
0ντ= τ?ς δουλε=ας.
&Αγων=σθητε τν :ερν τ,ν δικα=ων σας 0γ,να κα=, Gσον 0λγειν
εPναι τ παθ6ματ σας, τσον λαμπρτερος στ)φανος πλ)κεται, δι ν
στεφανKσ/η τς κεφαλς σας!
Τ6ν 11 Φεβρουαρ=ου 1827 !ν &Eρμιν/η.
TO Πρεδρος
ΓεKργιος Σισ=νης
TO Γραμματε-ς
(Τ.Σ.) Ν. Σπηλιδης
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Η περοδος αυτ συμππτει με την εκλογ του Ιωννη Καποδστρια στη
θση του κυβερν τη του νεοσ#στατου ελληνικο# κρτους απ την ΓD Εθνοσυνλευση της Τροιζ νας, την νοιξη του 1827, ως την περοδο αστθειας
και αναταραχ ς που ακολο#θησε τη δολοφονα του, απ τον Οκτβριο του
1831 ως και το 1832.
Οι πολιτικς εξελξεις κατ την επαναστατικ περοδο που προηγ θηκε
εναι φυσικ τι επηραζαν τη διαπραγματευτικ θση και τις προοπτικς αναγνρισης του υπ διαμρφωση πολιτειακο# συστ ματος στην Ελλδα. Yπ τις
συνθ κες αυτς, η εκλογ του Καποδστρια ως κυβερν τη στη διρκεια των εργασιν της ΓD Εθνοσυνλευσης οφειλταν στη μακρχρονη περα του ως διπλωμτη, αλλ και στο κ#ρος του που δεν εχε πληγε απ τις εμφ#λιες διαμχες, με
σκοπ να λειτουργ σει ως καταλ#της στις μετεπαναστατικς εξελξεις, τις προκλ σεις και τις προοπτικς της χρας. <ταν ο μνος σως ;λληνας εκενης της
εποχ ς που θα μπορο#σε να ανταποκριθε στους αναγκαους διπλωματικο#ς
χειρισμο#ς για την προθηση των ζωτικν ελληνικν συμφερντων.
Η επιλογ του, ωστσο, απ τις εγχριες πολιτικς δυνμεις συνοδε#τηκε
απ την πρνοια μσω αντστοιχων διατξεων του Συντγματος της Τροιζ νας του 1827 της υπαγωγ ς και της λογοδοσας του αξιματς του στην εθνικ αντιπροσωπεα, πως αυτ εκφραζταν στη Βουλ . Διαπιστνοντας ο
Καποδστριας, σχεδν αμσως μετ την φιξ του στη χρα (Ιανουριος
1828) την κυραρχη θση που κατεχαν στο αντιπροσωπευτικ σμα οι παλαις πολιτικς ομδες, οι οποες εχαν αναλωθε κατ το πρσφατο παρελθν σε
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οξεες πολιτικς αντιπαραθσεις και συρρξεις, δεν δστασε να προβε σε
αναστολ των σχετικν διατξεων του Συντγματος. ;τσι, με το ψ φισμα της
18ης Ιανουαρου 1828, η Βουλ αντικαταστθηκε απ το Πανελλ νιον και
αργτερα απ τη Γερουσα. Το νο ργανο, εικοσιεπταμελο#ς σ#νθεσης, διθετε συμβουλευτικ ρλο και τελο#σε υπ τον μεσο λεγχο του κυβερν τη.
Σε ειδικ κθεσ του ο τελευταος εξηγο#σε τι αυτ η κτακτη κατσταση θα
διαρκο#σε ως του «> τ-χη τ?ς TEλλδος 0ποφασισθεF Jριστικ,ς».
Δεν εκπλ σσει τι ο Καποδστριας προχρησε μεθοδικ στην επιλογ
των προσπων που θα πλ ρωναν τις θσεις του Πανελληνου. Το σμα χωριζταν σε τρα εννεαμελ τμ ματα, τα οποα εχαν ως αντικεμενο, το πρτο
τα οικονομικ θματα, το δε#τερο τα στρατιωτικ και το τρτο τη διοκηση
των εσωτερικν υποθσεων του κρτους. Σε κθε τμ μα προ δρευε απ
νας πρβουλος με τη συνδρομ δ#ο γραμματων. Οι πρβουλοι, οι γραμματες και ο γραμματε#ς επικρατεας, θση την οποα κατλαβε ο Σπυρδων Τρικο#πης, συνιστο#σαν να εδος τυπης κυβερνητικ ς επιτροπ ς, η οποα στη
συνχεια εξελχθηκε σε κανονικ υπουργικ συμβο#λιο.
Η εκλογ των μελν του Πανελληνου γινε απ κατλογο προσπων
που κατ ρτισαν, κατπιν παρκλησης του κυβερν τη, η Αντικυβερνητικ
Επιτροπ και η Βουλ . O Kαποδστριας λαβε σοβαρ υπψη τη γνμη των
σωμτων αυτν της επαναστατικ ς περιδου, τα οποα αντιπροσπευαν την
πολιτικ παρδοση του τπου και περιλμβαναν στα μλη τους πρσωπα
κ#ρους και σημαντικ ς εμπειρας. Ανλογους καταλγους των κατ τπους
θεωρο#μενων ικανν ανδρν διαββασαν στον κυβερν τη, επσης κατπιν
σχετικο# αιτ ματς του, οι αρχιερες της χρας.
Με Διταγμα της 23ης Ιανουαρου διορστηκαν τα πρτα εννα μλη του
Πανελληνου: οι Γεργιος Κουντουριτης, Ανδρας ΖαBμης, Πετρμπεης
Μαυρομιχλης, Νικλαος Σπηλιδης, Γεργιος Ψ#λλας, Κωνσταντνος
Ζωγρφος, Ανδρας Βρετς-Παπαδπουλος, Χριστδουλος Αινιν και Χριστδουλος Κλωνρης. Η επιλογ των Κουντουριτη, ΖαBμη και Μαυρομιχλη ως Προβο#λων συνιστο#σε προφανς προσπθεια ενσωμτωσης στο νο
σ#στημα διακυβρνησης επιφανν τοπικν ηγετν απ διφορες πολιτικς
και κοινωνικς ομδες, αλλ και τοπικς κοινωνες. Η εκλογ των υπλοιπων
18 μελν του Πανελληνου ακολο#θησε σταδιακ, εν κποια απ τα μλη
ταν ετερχθονες ;λληνες και μλιστα Επταν σιοι. Στις 3 Φεβρουαρου διορστηκαν ξι να μλη: οι Αναστσιος Δεληγιννης, Ττσης Μαγγνας, Σπυρδων Καλογερπουλος, Ανδρας Μεταξς, Χατζηγιννης Μξης και Απστολος Αποστλης. Εν στις 29 Μαρτου διορστηκαν λλα ξι μλη: οι Γεργιος Στα#ρου, Αλξανδρος Κοντσταυλος, Γρηγριος Σο#τσος, Ιωννης
Γενατς, Αλξανδρος Μαυροκορδτος και Βιρος Καποδστριας.
Το Πανελλ νιο, χοντας στους κλπους του εκπροσπους λων των πολιτικν παρατξεων, δεν αποδεχθηκε σο πειθ νιο ργανο σχεδαζε
ταν
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διατεθειμνος να δεχθε ο Καποδστριας υπ τις συγκεκριμνες περιστσεις.
Xαρακτηριστικ εναι το γεγονς τι το Πανελλ νιο, χι μνο επιδωκε τη
σ#γκληση νας εθνοσυνλευσης το ταχ#τερο δυνατν, αλλ και στις 30
Δεκεμβρου 1828 υπβαλε σχδιο εκλογικο# νμου, το οποο αφαιρο#σε το
δικαωμα ψ φου απ τους θεωρο#μενους ως φιλοκαποδιστριακο#ς «ετερχθονες» και ακτ μονες. $ταν ο Καποδστριας απρριψε αυτ την πρταση,
συγκρο#στηκε με το γραμματα επικρατεας Σπυρδωνα Τρικο#πη, ο οποος
τελικ παραιτ θηκε. Ττε ο κυβερν της προχρησε σε ευρεα αναδιταξη
του κυβερνητικο# του συστ ματος, στην οποα περιλαμβανταν και η αλλαγ της αρχικ ς σ#νθεσης του Πανελληνου, στε να ελγχει την πλειοψηφα
των μελν του. Στις 5 Φεβρουαρου 1829 διρισε σε αυτ οκτ να μλη: τους
Νικλαο Ρενιρη, Ιωννη Κοντουμ, Μιχα λ ΚαBρη, Ιωαννο#λη Νκο, Δημ τριο Περρο#κα, Αναστσιο Χαραλμπη, Ιωννη Κωλττη και Παναγιτη
Ργκο. Στις 16 Μαρτου διρισε και λλους δ#ο, τους Λυκο#ργο Λογοθτη
και Ιωννη Βλχο.
Στη συνχεια, η ΔD Εθνοσυνλευση, που συν λθε στο 4ργος (11 Ιουλου 6 Αυγο#στου 1829), ενμιση περπου χρνο μετ την φιξη του Καποδστρια, και στην οποα συμμετεχαν 237 πληρεξο#σιοι απ τις διφορες τοπικς κοινωνες της χρας, επικ#ρωσε τις νες συνταγματικς διευθετ σεις, καθς και τη συγκντρωση των εξουσιν στο αξωμα του κυβερν τη. Η Εθνοσυνλευση που συν λθε στο αρχαο θατρο του 4ργους πραγματοποι θηκε
σε πανηγυρικ κλμα με τον Καποδστρια παρντα. Τα σχδια των Ψηφισμτων συντσσονταν στα γαλλικ απ τον Κυβερν τη, κατπιν μεταφρζονταν
στα ελληνικ και διαβιβζονταν στην Εθνοσυνλευση που τα δεχταν χωρς
συζ τηση. $σοι διαφωνο#σαν με την πρακτικ αυτ σατριζαν την λη διαδικασα με τη χαρακτηριστικ φρση «Γιννης κερνει, Γιννης πνει», κφραση που παρμεινε κτοτε παροιμιδης. Κατ την Εθνοσυνλευση, στη θση του Πανελληνου που καταργ θηκε, συστθηκε η επσης ολιγομελ ς Γερουσα, χωρς να διαθτει και αυτ αποφασιστικς αρμοδιτητες.
Στην ΔD Εθνοσυνλευση του 4ργους προδιαγρφονταν κποιες βασικς
αρχς για μελλοντικ συνταγματικ αναθερηση, η οποα ωστσο δεν πραγματοποι θηκε ποτ. Χρησιμοποιντας το κ#ρος και τη φ μη που τον περιβαλλαν και αιφνιδιζοντας την εγχρια πολιτικ ηγεσα, ο Καποδστριας
θερησε αναγκαα υπ τις περιστσεις την αναστολ ορισμνων διατξεων
του Συντγματος, την αυτοδιλυση της Βουλ ς και τη συγκντρωση της
εξουσας στα χρια του. Περιθωριοποησε τους παλαιο#ς πολιτικο#ς παργοντες, τοποθετντας τους συν θως σε θσεις συμβουλευτικο# χαρακτ ρα.
Ταυτχρονα, προθησε ανθρπους της εμπιστοσ#νης του, ορισμνους συγγενες και συντοπτες του.
Δεν του διφυγε, επσης, τι η εξουδετρωση των παλαιν πολιτικν
παραγντων δεν θα τελεσφορο#σε, αν δεν πλ ττονταν τα θεμλια της πολι-
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τικ ς τους ισχ#ος. Για τους λγους αυτο#ς, ο κυβερν της προχρησε σε ευρεα διοικητικ ανασυγκρτηση της χρας, καταργντας τα προνμια και
την αυτοδιοκηση των επαρχιν και θτοντας ταυτχρονα τα ργανα της επαρχιακ ς διοκησης υπ τον λεγχο της κεντρικ ς εξουσας. Mε αυτν τον
τρπον, τθηκαν οι βσεις για τη διαμρφωση του κρατικο# συγκεντρωτισμο#, πρακτικ που σχυε λλωστε και σε λλες χρες της (δυτικ ς) Ευρπης την δια περοδο.
Με τη σειρ της, ωστσο, αυτ η πολιτικ τακτικ προκλεσε τη δυσαρσκεια, χι μνο των προεπαναστατικν πολιτικν παραγντων, αλλ και
της πολιτικ ς ηγεσας που διαμορφθηκε την επαναστατικ περοδο και λοιπν στοιχεων, που τελικ συσπειρθηκαν για να ανατρψουν τον Kαποδστρια. Στη βση αυτ ς της συντονισμνης αντιπολιτευτικ ς δραστηριτητας
εδραιθηκαν και τα τρα ξενφιλα πολιτικ κμματα, το «αγγλικ», το «γαλλικ» και το «ρωσικ».
Η ξυνση της πολιτικ ς αντιπαρθεσης αλλ και η δολοφονα του Iωννη
Καποδστρια στις 27 Σεπτεμβρου 1831, κατ τη φση της προετοιμασας της
ΕD Εθνοσυνλευσης, οδ γησαν σε νες εμφ#λιες συγκρο#σεις. Μετ την εξντωση του Καποδστρια, οι αντπαλες πλευρς προχρησαν στην οργνωση
ξεχωριστν εθνοσυνελε#σεων, οι πρξεις των οποων ωστσο περιορστηκαν
ουσιαστικ στη στ ριξη των δ#ο πλευρν κατ τη διρκεια των συγκρο#σεων. Η ΕD Εθνοσυνλευση, πριν απ τη διλυσ της, προσανατολστηκε στη
νομιμοποηση των αποφσεων των Μεγλων Δυνμεων για την επιβολ του
μοναρχικο# πολιτε#ματος στην Ελλδα. Στις 15 Μαρτου 1832 ψηφστηκε το
αποκαλο#μενο «ηγεμονικ σ#νταγμα». <ταν εμφανς πλον τι η εμφ#λια
διαμχη και η ξαψη των πολιτικν παθν οδηγο#σαν στην οριστικ εγκατλειψη της δημοκρατικ ς αρχ ς.
Τελικ, αφο# κατ ργησε τις πρξεις της ημιτελο#ς ΕD Εθνοσυνλευσης, η
οποα θεωρ θηκε παρνομη και χαρακτηρστηκε επικριτικ ως «μερικ συνθροισις», η ΔD κατ συνχειαν Εθνοσυνλευση επικ#ρωσε ομφωνα, με το
Ψ φισμα της 27ης Ιουλου 1832, την εκλογ απ τις «προσττιδες δυνμεις»
του Βαυαρο# πργκιπα $θωνα ως βασιλι της Ελλδας. Παρλληλα, εκδηλθηκε και πρταση κατρτισης νου συντγματος, σχδιο το οποο ωστσο
ματαιθηκε, #στερα απ παρμβαση –δι των αντιπροσπων τους– των
Μεγλων Δυνμεων, εν η Εθνοσυνλευση δικοψε βαια και δοξα τις εργασες της. Ουσιαστικ εχε πλον εγκαθιδρυθε το μοναρχικ πολτευμα και η
αρχικ πολιτικ επιδωξη της Επανστασης για μια φιλελε#θερη και συνταγματικ οργανωμνη πολιτεα, προς το παρν τουλχιστον, ματαιωνταν.
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ιος του Μρκου Ρενιρη γενν θηκε στα Χανι της Κρ της το 1758.
Σπο#δασε ιατρικ στο Μονπελι της Γαλλας και στην Πζα της Ιταλας.
4σκησε το ιατρικ επγγελμα ως την ναρξη της Επανστασης, οπτε και
κατφυγε στα Κ#θηρα, διωκμενος απ τους Οθωμανο#ς. Εκλχθηκε πληρεξο#σιος της Κρ της στην ΓD Εθνοσυνλευση. Αν και σε προχωρημνη ηλικα, ο Ρενιρης εξελγη, #στερα απ πρταση του Κολοκοτρνη, τον Iο#νιο
του 1827 στη θση του προδρου της Βουλ ς. Μετ την εκλογ του, η Βουλ
παρμεινε αρχικ στον Προ και την Ερμινη, εν εχε αποφασιστε να
εγκατασταθε στο Να#πλιο, την δρα της Kυβρνησης. Mε την ανληψη της
προεδρας απ το Ρενιρη στις 20 Iουνου 1827 η Eθνοσυνλευση αποφσισε
να ακυρσει παρνομες εκποι σεις εθνικν κτημτων που εχαν προηγηθε,
επτρεψε τον υπ ρους εποικισμ της χρας απ ορθοδξους για τη δημογραφικ της τνωση, προβλεψε ειδικ συμβο#λιο για την προθηση συμβιβασμο# με τους Οθωμανο#ς και ασχολ θηκε με την αναπλ ρωση του κυβερν τη Καποδστρια ως την φιξ του.
Το σμα της Βουλ ς και ο πρεδρς της Ρενιρης φτασαν τελικ και
εγκαταστθηκαν στο Να#πλιο στις 30 ΜαBου 1827, ταν ο πρεδρος κρινε
–με τη συμπαρσταση και του Κολοκοτρνη– τι υπ ρχαν πια οι ελχιστες
εγγυ σεις ασφλειας ναντι των πολιτικν αντιπλων. Τους επμενους μ νες ως την φιξη του Καποδστρια η αποδιοργανωμνη κυβρνηση εξαρτιταν απ τη Βουλ , η οποα με τη σειρ της παρακλυε διαδικαστικ και
ακ#ρωνε τις ποιες επεγουσες πρωτοβουλες των υπουργν.
Ο Ρενιρης μαζ με τους βουλευτς, αμσως μετ την φιξη του Καποδστρια και υπακο#οντας στην επιθυμα του, εξδωσαν και υπγραψαν στην
Αγινα Ψ φισμα (18 Ιανουαρου 1828), με το οποο συγκαλο#σαν να εθνο-
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συνλευση. Επσης, καταργο#σαν τη Βουλ και στη θση της δρυαν να συμβουλευτικ ργανο, το Πανελλ νιο, τα μλη του οποου θα ριζε ο κυβερν της. Ττε ο Καποδστριας, κτω απ την πεση των κτακτων και πιεστικν
συνθηκν και με δεδομνες τις επιταγς προηγο#μενων αποφσεων της
Εθνοσυνλευσης της Τροιζ νας, λαβε απ τη Βουλ , με τη συνανεση του
προδρου της Ρενιρη, τον πλ ρη λεγχο της νομοθετικ ς εξουσας. Ο Ρενιρης, απολαμβνοντας της εμπιστοσ#νης του Καποδστρια, ορστηκε μλος
του Πανελληνου και προσωρινς πρεδρος της Επιτροπ ς Οικονομας. Τον
Οκτβριο του 1829 ο Καποδστριας τον στειλε στην Κρ τη ως αντιπρσωπ του, που και ανλαβε πρεδρος του λεγμενου Κρητικο# Συμβουλου.
Tτε μλιστα ανλαβε την πρωτοβουλα να ηγηθε επαναστατικ ς κνησης με
την ευκαιρα της παρουσας τμ ματος του στλου των Mεγλων Δυνμεων.
Αν κε στα ηγετικ στελχη της ρωσφιλης Φιλορθδοξης Εταιρεας,
μαζ με τους Γεργιο Καποδστρια (μικρτερο αδελφ του κυβερν τη), το
Μακεδνα Εμμανου λ Παπ και το Νικηταρ. Επιδωξη της Εταιρεας αποτελο#σε η απελευθρωση της Μακεδονας, της Ηπερου και της Θεσσαλας,
η πεση προς τον $θωνα να ασπαστε το ορθδοξο δγμα, πως και η εν γνει ενσχυση της Ορθοδοξας που, κατ την εκτμησ τους, κινδ#νευε. Εξαιτας της συνωμοτικ ς δρσης της Εταιρεας, ο Ρενιρης συνελ φθη στις Σπτσες το Δεκμβριο του 1839, εν ετοιμαζταν να διαφ#γει στα Επτνησα.
Παρ την αντιπολιτευτικ του δρση με το «ρωσικ» κμμα, κατεχε επ μακρν τη θση του συμβο#λου επικρατεας, εν το 1844 ορστηκε γερουσιαστ ς. Πθανε στην Αθ να το 1847 σε ηλικα 89 ετν.

UAρ. ΝΗ το_ Κδικος τ`ν Νμων
TEλληνικ6 Πολιτε=α
TH Βουλ6 τ,ν TEλλ6νων
&Επειδ6 J παρ το$ TΕλληνικο$ YΕθνους !μπεπιστευμ)νος τς >ν=ας
τ?ς Κυβερν6σεως Κ-ριος &Ιωννης &A. Καποδ=στριας Aφθασεν εCς τ6ν
TΕλλδαZ
&Επειδ6 α: δεινα= τ?ς Πατρ=δος περιστσεις δ)ν !συγχKρησαν, οRτε
συγχωρο$σι τ6ν !ν)ργειαν το$ !ν Τροιζ?νι !πικυρωθ)ντος κα= !κδοθ)ντος Πολιτικο$ Συντγματος καθ’ Gλην αHτο$ τ6ν AκτασινZ
&Επειδ6 > σωτηρ=α το$ YΕθνους εPναι J (π)ρτατος πντων τ,ν ΝμωνZ κα=
&Επειδ6 > Βουλ6 0νεδ)χθη παρ τ,ν Λα,ν τ6ν πρνοιαν τ?ς Uαυτ,ν
σωτηρ=αςZ
TΗ Βουλ6 μνον σκοπν Aχουσα τ ν σωθ/? > TΕλλς, κα= `ς :ερKτε-

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:45 AM ™ÂÏ›‰·77

Nικλαος Pενι)ρης

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:45 AM ™ÂÏ›‰·78

ΠPOEΔPOI

78

THΣ

BOYΛHΣ

ρν της χρ)ος θεωρο$σα το$το, κα= τ6ν εHδαιμον=αν το$ TΕλληνικο$
YΕθνους, το$ Jπο=ου !νεπιστε-θη τ6ν φροντ=δα.
Κα= !πειδ6 J Κυβερν6της !πρβαλε σχ)διον μεταβολ?ς Διοικ6σεως
προσωριν?ςZ
Ψηφ=ζει
Αm. – TΟ Κυβερν6της μετ τ?ς Βουλ?ς συγκαλο$σι τν TΕλληνικν
Λαν εCς &Εθνικ6 Συν)λευσιν κατ τ6ν βδm τ?ς ΚΣΤm Συνεδρισεως τ?ς !ν
Τροιζ?νι Τρ=της &Εθνικ?ς Συνελε-σεως.
Βm. – TΗ προσωριν6 Διο=κησις τ?ς &Επικρατε=ας κανον=ζεται κατ τ
!φεξ?ς Oρθρα.
1 – NEν Συμβο-λιον συγκε=μενον 0π μ)λη... κα= Iνομαζμενον Πανελλ6νιον, μετ)χει μετ το$ Κυβερν6του τ?ς TΕλλδος τ,ν Aργων κα= το$
(πευθ-νου τ?ς Κυβερν6σεως, ]ως τ?ς συγκροτ6σεως τ?ς &Εθνικ?ς Συνελε-σεως τις θ)λει συν)λθει !ντς το$ &Απριλ=ου μηνς 1828.
2 – Τ Πανελλ6νιον διαιρεFται εCς τρ=α τμ6ματα.
τ αm – Aχει 0ντικε=μενον τ6ν ΟCκονομ=αν.
τ βm – τ6ν Διο=κησιν τ,ν &Εσωτερικ,ν καθ’ Gλους αHτ,ν το-ς Κλδους.
τ γm – τ6ν `πλισμ)νην δ-ναμιν ξηρQς κα= θαλσσης.
3 – NΕκαστον Τμ?μα προεδρε-εται παρ’ Uνς τ,ν μελ,ν του, Iνομαζομ)νου Προβο-λου. Δ-ω Oλλα μ)λη εPναι !πιφορτισμ)να εCς ]καστον
Τμ?μα τ6ν σ-νταξιν τ,ν πρξεKν του, φ)ροντα τν τ=τλον το$ Αm κα= Βm
Γραμματ)ως.
4 – TΟ Πρβουλος το$ Τμ6ματος τ?ς ΟCκονομ=ας Jμο$ μ) το-ς Προβο-λους τ,ν δ-ο Oλλων Τμημτων προεδρε-ει τ Πανελλ6νιον εCς τς
γενικς του συνεδρισειςZ J δ) Γραμματε-ς το$ Τμ6ματος το$ κινο$ντος
τς (ποθ)σεις εCς τς Jπο=ας !νασχολεFται τ Πανελλ6νιον, !νεργεF τ
χρ)η το$ Γραμματ)ως τα-της τ?ς συνελε-σεως.
5 – NEν Διταγμα κανον=ζει μερικKτερον τν &Οργανισμν το$ Πανελλην=ου `ς κα= τ,ν Τμημτων του, κα= Jρ=ζει τ προσ6κοντα καθ6κοντα αHτ,ν.
6 – TΗ Βουλ6 κα= > &Αντικυβερνητικ6 &Επιτροπ6, τις 0π)θετο \δη τ
χρ)η της, παραδ=δουν εCς το-ς τρεFς Προβο-λους κα= το-ς τρεFς πρKτους
ΓραμματεFς το$ Πανελλην=ου τ 0ρχεFα των, κα= Gλας τς γνωστοποι6σεις 0ποτεινομ)νας εCς τ χρ)η, τ JποFα α: δυ αται Δυνμεις !ν6ργησαν 0π τν Μϊον μ?να ]ως σ6μερον.
7 – Τ ψηφ=σματα το$ Κυβερν6του τ?ς TΕλλδος θ)λουν εPσθαι θεμελιωμ)να !πνω εCς τς !γγρφους 0ναφορς το$ Πανελλην=ου \ τ,ν
Τμημτων αHτο$, καθσον τ 0ντικε=μενον το$ ψηφ=σματος κινεFται 0π
τ6ν Διο=κησιν, \ κα= 0π τ6ν Νομοθεσ=αν.
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8 – Τ 0ντικε=μενα εPναι Διοικητικ, !ν α: πρξεις τ?ς !ν Τροιζ?νι
Συνελε-σεως !προνησαν περ= αHτ,ν, _στε δ)ν πρκειται Oλλο, εCμ? ν
!κτελεσθ? J Νμος. ΕPναι δ) Νομοθετικ, Gταν J Νμος δ)ν !προνησε
περ= αHτ,ν.
Τ ψηφ=σματα τα$τα γ=νονται !πνω εCς τς 0ναφορς το$ Πανελλην=ουZ τ δ) Oλλα !πνω εCς τς τ,ν Τμημτων.
9 – TΟ Κυβερν6της τ?ς TΕλλδος Aχει πλησ=ον του ]να Γενικν Γραμματ)α, φ)ροντα τ=τλον το$ Γραμματ)ως τ?ς &Επικρατε=ας, Gστις προσυπογρφεται εCς τ ψηφ=σματα κα= εCς τ6ν 0λληλογραφ=αν.
10 – Θ)λουν συσταθ? &Επιτροπα= ΕCδικα= !ντς τ,ν κλπων το$ Πανελλην=ου καθσον 0παιτο$σι το$το α: χρεFαι τ?ς Διοικ6σεως κα= α: !ργασ=αι, αwτινες εPναι κατεπεFγον ν προετοιμασθο$ν δι τ6ν &Εθνικ6ν Συν)λευσιν.
Γ m. – &Αποτ=θεται > Βουλ6 τ JποFον 0ν)λαβε χρ)ος τ?ς Νομοδοτικ?ς
!ξουσ=ας.
&Eν ACγ=ν/η τ/? 18/η &Iανουαρ=ου 1828
TO Πρεδρος
Ν. Ρενι)ρης
(NEπονται α: τ,ν βουλευτ,ν (πογραφα=)
(Τ.Σ.) TO Αm Γραμματε-ς Χ. ΑCνιν
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8. Δημτριος Tσαμαδς
1831-1832

Y

δραος αγωνιστ ς και πολιτικς της επαναστατικ ς περιδου. Το 1826
λαβε μρος ως πληρεξο#σιος στην πρτη φση της ΓD Εθνοσυνλευσης.
Μετ την πτση του Μεσολογγου, ορστηκε μλος της Διοικητικ ς Επιτροπ ς της Ελλδος, η οποα με πρεδρο τον Ανδρα ΖαBμη κλ θηκε να αντιμετωπσει τις δ#σκολες και επεγουσες συνθ κες της συγκυρας. Η Επιτροπ
ζ τησε να εγγυηθε η Αγγλα τον επδυνο συμβιβασμ που θα μεττρεπε
τους ;λληνες σε φρου υποτελες στους Οθωμανο#ς.
Στη διρκεια της κυβερνητικ ς θητεας του Καποδστρια, ο Τσαμαδς
διετλεσε μλος της Γερουσας απ το Νομβριο του 1829, εν ανλαβε και
τα καθ κοντα του προδρου του σματος τον Iο#νιο του 1830, μετ την παρατηση του Γεργιου Σισνη. Παρμεινε ως το τλος αφοσιωμνος στον Καποδστρια. Μλιστα το Δεκμβριο του 1831, μετ τη δολοφονα του Κυβερν τη, εξελγη πρεδρος της ΕD Εθνοσυνλευσης η οποα διεξ χθη στο 4ργος
(5-9 Δεκεμβρου 1831) και το Να#πλιο (15 Δεκεμβρου 1831 - 17 Μαρτου
1832) και ανακ ρυξε ως «πρεδρο της ελληνικ ς κυβερν σεως» τον Αυγουστνο Καποδστρια. Ο Τσαμαδς ταν απ εκενους που προσπθησαν –παρ τη δυσμεν συγκυρα– να αποτρψουν τον επερχμενο εμφ#λιο πλεμο.
Πολιτε#τηκε πντοτε με πνε#μα επιεκειας και πειθο#ς ναντι των συνταγματικν, των πολιτικν δηλαδ αντιπλων της καποδιστριακ ς παρταξης.
Αργτερα, απ το Σεπτμβριο 1835, υπ ρξε μλος του Συμβουλου της Επικρατεας που δρυσε ο $θωνας.
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¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ °ÂÚÔ˘Û›·˜
Î·Ù¿ ÙËÓ K·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Î‹ ÂÚ›Ô‰Ô
(1829-1831)
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Ο θεσμς της Γερουσας υποκατστησε το Πανελλ νιο. Η στελχωσ της,
εξλλου, στθηκε η αφορμ να απομακρυνθο#ν απ το προσκ νιο σημαντικς προσωπικτητες της πολιτικ ς ζω ς της χρας την περοδο εκενη. Οι
Aλξανδρος Μαυροκορδτος, Γεργιος Κουντουριτης και Σπυρδων Τρικο#πης αρν θηκαν να συμβλουν με τη συμμετοχ τους στην αν#ψωση του
γο τρου του νου συμβουλευτικο# σματος, εν ως το Νομβριο του 1829
οι περισστεροι επνυμοι της πολιτικ ς ζω ς το εχαν εγκαταλεψει.
Η Γερουσα ταν, πως και το Πανελλ νιο, εικοσιεπταμελ ς. ;ξι μλη
της διορζονταν απευθεας απ την Εθνοσυνλευση, εν τα υπλοιπα 21 που
εκπροσωπο#σαν τις τρεις κ#ριες περιοχς της επαναστατημνης Ελλδας (Πελοπννησο, Στερε και νησι) τα διριζε ο κυβερν της απ κατλογο που του
υπβαλε η Εθνοσυνλευση. Η τυπικ γκριση της Γερουσας ταν απαρατητη
σε αποφσεις περ τα δημοσιονομικ και τα εθνικ κτ ματα. Σ#μφωνα με το
νο σ#στημα, τυπικ τουλχιστον, οι πληρεξο#σιοι του θνους, οι γερουσιαστς, που εκλγονταν υπ κυβερνητικ εποπτεα και λεγχο, διναν απλς διαδοχικς τυπικς εντολς στην Kυβρνηση για να ασκ σει το ργο της.
Πρεδροι της Γερουσας κατ την περοδο αυτ διετλεσαν διαδοχικ οι
Γεργιος Σισνης και Δημ τριος Τσαμαδς, που εχαν δη αναλβει ανλογα
αξιματα και κατ την αμσως προηγο#μενη περοδο.
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1. Γεργιος Σισνης
1829-1830

Ο

Σισνης διετλεσε πρεδρος της Γερουσας απ τις 12 Σεπτεμβρου
1829 ως τις 15 Iουνου του 1830.*

* Για τα βιογραφικ στοιχεα του, βλ. στον παρντα τμο, σ. 62-65.

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:45 AM ™ÂÏ›‰·85

2. Δημτριος Tσαμαδς
1830-1831

Ο

Τσαμαδς διετλεσε πρεδρος της Γερουσας απ τον Iο#νιο του 1830
ως το Δεκμβριο του 1831.*

* Για τα βιογραφικ στοιχεα του, βλ. στον παρντα τμο, σ. 80.
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IV
¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È BÔ˘Ï‹˜
Î·Ù¿ ÙË Bã OıˆÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô
(1843-1862)
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<δη πριν απ την φιξη του $θωνα στην Ελλδα, τα τελευταα χνη της
συνταγματικ ς διακυβρνησης εγκαταλεπονταν, προκειμνου οι θεσμο να προσαρμοστο#ν στα δεδομνα της μοναρχικ ς διακυβρνησης, η οποα συνιστο#σε
βασικ χαρακτηριστικ και της διεθνο#ς πολιτικ ς συγκυρας στην ευρωπαϊκ
τουλχιστον εκδοχ της Παλινρθωσης. Η ατελ ς στω παρδοση του συνταγματικο# φιλελευθερισμο# των επαναστατικν χρνων παραμεριζταν μσα σε
κλμα φατριασμν και εμφ#λιων συγκρο#σεων, που ακολο#θησαν τη δολοφονα του κυβερν τη Ιωννη Καποδστρια (Σεπτμβριος 1831), υπρ της επικρτησης στοιχειδους τξης και ευρυθμας, που αναμενταν τι θα επβαλλε η
συγκεντρωτικ μοναρχικ διακυβρνηση της χρας.
Στις 6 Φεβρουαρου 1833 απ την αγγλικ φρεγτα «Μαδαγασκρη»
αποβιβστηκε στο λιμνι του Ναυπλου, πρωτε#ουσας ακμη του νεοσ#στατου βασιλεου, το δεκαεπτχρονο $θωνα, τα μλη της Aντιβασιλεας και τη
βασιλικ συνοδεα. Τα πλ θη κσμου που συγκεντρθηκαν στην υποδοχ
του νεαρο# βασιλι βλεπαν στο πρσωπ του να ενσαρκνεται η προοπτικ της ειρ νευσης μετ το σχεδν δεκαετ πλεμο, αλλ και της ομαλτητας
#στερα απ τις τεταμνες εσωτερικς σχσεις και διαμχες.
Η δεκαετ ς περοδος της απλυτης μοναρχας, κατ τη διρκεια της οποας τα κμματα και οι πολιτικο αρχηγο βρσκονταν σε ουσιαστικ αδρνεια,
διακρνεται σε δ#ο υποπεριδους: της Aντιβασιλεας (1833-1835) και της
μεσης ανληψης της εξουσας απ τον $θωνα (1835-1843).
;ως την ενηλικωση του $θωνα, το 1835, τη διακυβρνηση της χρας
ανλαβαν τα μλη της Aντιβασιλεας, πως οριζταν απ τις διεθνες συνθ -
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κες. Κατ την πρτη δεκαετα, 1833-1843, η εσωτερικ πολιτικ κατσταση
χαρακτηριζταν απ την προσπθεια της Aντιβασιλεας αρχικ και του
$θωνα στη συνχεια να περιορσει την ισχ# των παραδοσιακν ηγετικν
ομδων της ελληνικ ς κοινωνας, οι οποες την εποχ εκενη εκφρζονταν
μσα απ τα τρα πολιτικ κμματα που μειναν γνωστ ως «αγγλικ», «γαλλικ» και «ρωσικ» κμμα. Η πολιτικ τακτικ βασιζταν κυρως στην προθηση της μιας πλευρς κθε φορ και στην περιθωριοποηση των υπολοπων. Συνμα αντικατπτριζε τις διαθσεις των Aνακτρων απναντι στις
ευρωπαϊκς δυνμεις, οι οποες ευνοο#σαν και υποστ ριζαν διαφορετικ η
καθεμι κμμα. Η αντδραση, ωστσο, των παραδοσιακν ηγετικν στρωμτων στην τακτικ της περιθωριοποησ ς τους απ τα Aνκτορα εκφρστηκε αρχικ με τοπικς εξεγρσεις, εν σταδιακ λαβε τη μορφ διεκδκησης συνταγματικ ς οργνωσης της πολιτεας. Η εξλιξη κορυφθηκε με το
κνημα της 3ης Σεπτεμβρου 1843 και την υποχρωση του $θωνα να παραχωρ σει σ#νταγμα και την ανλογη μορφ διακυβρνησης του κρτους.
Κατ την πρτη οθωνικ περοδο της απολυταρχικ ς διακυβρνησης
(1833-1843), η προσπθεια συγκρτησης σ#γχρονου κρτους συνοδε#θηκε
απ την εγκαθδρυση βασικν θεσμν και ενς νομικο# πλαισου που προσδιριζε, τσο τις σχσεις του κρτους με τους πολτες, σο και τη λειτουργα
της πολιτικ ς ζω ς της χρας. Το ργο της συγκρτησης και της θεσμικ ς
θεμελωσης του νεοσ#στατου κρτους ανατθηκε στην Aντιβασιλεα. Το αυστηρ συγκεντρωτικ μοντλο διοκησης που αυτ εισ γαγε, με βση την αντστοιχη ευρωπαϊκ εμπειρα, αποκρυσταλλθηκε στην οργνωση του κρατικο# μηχανισμο#, στην ανασυγκρτηση του στρατο# και στη ρ#θμιση των
σχσεων του Kρτους με την Εκκλησα. Απουσαζαν, ββαια, την περοδο
αυτ (1833-1843) οι κοινοβουλευτικο θεσμο εκπροσπησης του λαο# (εθνοσυνελε#σεις, Βουλ , Γερουσα), που εχαν λειτουργ σει, αν και ατελς, κατ
την επαναστατικ περοδο.
Απ τους σημαντικο#ς νους θεσμο#ς που εισ χθησαν στη χρα κατ
την περοδο της Aντιβασιλεας, ως υποκατστατο των γν σιων αντιπροσωπευτικν θεσμν, υπ ρξε το Συμβο#λιο της Επικρατεας, που ιδρ#θηκε με
διταγμα της 30 ς Σεπτεμβρου 1835. Επρκειτο για σμα συμβουλευτικο#
και γνωμοδοτικο# χαρακτ ρα, με αρμοδιτητα την εξταση του προϋπολογισμο#, των φορολογικν νμων και της νας νομοθεσας. Συγχρνως αποτελο#σε και το αντατο διοικητικ δικαστ ριο της χρας, κατ το αντστοιχο
γαλλικ παρδειγμα. <ταν εικοσαμελς και τα μλη του υπηρετο#σαν, εκτς
απ την ολομλεια, σε τσσερις επιτροπς, στις οποες διεξγονταν αρχικ οι
συζητ σεις των επιμρους περιπτσεων.
Τα μλη διορζονταν απ το βασιλι για απεριριστο χρονικ διστημα,
μια και ταν ελε#θερα ανακλητ απ αυτν. Δεν επιτρεπταν να απομακρ#νονται απ την Αθ να χωρς δεια, προκειμνου να χαλαρσουν οι δεσμο
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με τους οπαδο#ς τους στην επαρχα. Τους διορισμο#ς σε αυτ το αντατο
σμα της διοκησης χειρστηκε κατ ττοιο τρπο ο $θωνας, στε να υπρχει ισρροπη συμμετοχ λων των κομμτων, παρ την ελαφρ υπεροχ των
εκπροσπων του «αγγλικο#» κμματος. Στην πρτη σ#νθεση του Συμβουλου της Επικρατεας συμπεριλ φθηκαν σημαντικς πολιτικς προσωπικτητες του τπου, πως οι Αλξανδρος Μαυροκορδτος, Ιωννης Κωλττης,
Ανδρας Μεταξς, Σπυρδων Τρικο#πης, Γεργιος Κουντουριτης, Μπενιζλος Ρο#φος και Θεδωρος Κολοκοτρνης.
Παρ τα#τα, το Συμβο#λιο της Επικρατεας δεν σκησε καμα ουσιαστικ
επιρρο προς την κατε#θυνση της μεωσης του απολυταρχικο# χαρακτ ρα του
καθεσττος. Aντθετα, ως θεσμς μλλον ταυτστηκε με αυτ, τουλχιστον
κατ την αντληψη της κοιν ς γνμης.5 Tο γεγονς αυτ οδ γησε αργτερα, με
τη λ ξη της περιδου της απολυταρχας, στην κατργησ του, σ#μφωνα με το
ρθρο 102 του Συντγματος του 1844 («Τ Συμβο-λιον τ?ς &Eπικρατε=ας
πα-ει, κα= διαλ-εται αHτοδικα=ως μα παρ)λθωσι τρεFς μ?νες...»).
Οι νοι θεσμο συνντησαν τις αντιστσεις των παραδοσιακν ηγετικν
ομδων της ελληνικ ς κοινωνας. Ο κλ ρος, οι κοινοτικο ρχοντες και οι
οπλαρχηγο αντιστκονταν, καθς οι νοι θεσμο πλητταν την κοινωνικ και
την πολιτικ τους επιρρο . Ως συνπεια σημειθηκε μια σειρ τοπικν εξεγρσεων, ιδως κατ τη δεκαετα του 1830, οι οποες προβαλλαν και το ατημα για σ#νταγμα.
Αυτ μελλε να γνει πραγματικτητα #στερα απ το κνημα της 3ης Σεπτεμβρου, στο οποο συμμετεχε ο στρατς. Σημαντικ ρλο παιξε ττε και
το Συμβο#λιο της Επικρατεας, το οποο συγκλ θηκε τα ξημερματα της 3ης
Σεπτεμβρου για να νομιμοποι σει και να επικυρσει τις επαναστατικς πρξεις. Ο στρατς (δηλαδ , η φρουρ των Αθηνν) κλεσε τους συμβο#λους
επικρατεας να προσλθουν σε συνεδραση των ηγετν της εξγερσης. Στο
τλος της συνεδρασης συντχθηκε προκ ρυξη που αναγνριζε το κνημα και
καθιστο#σε συνυπε#θυνο το Συμβο#λιο. Συγχρνως το τελευταο συνταξε και
αναφορ προς τον $θωνα, στην οποα διατυπωνταν το ατημα για ψ φιση
συντγματος, εν καθοριζταν –μεταξ# λλων– η σ#γκληση εθνοσυνλευσης
μσα σε να μ να. Προβλεπταν επσης η απομκρυνση των ξνων υπηκων
απ τις δημσιες υπηρεσες της χρας.
Το επαναστατικ κνημα της 3ης Σεπτεμβρου 1843 φερε και πλι στο
προσκ νιο τα μλη των παλαιν ηγετικν ομδων, χωρς μως τους πρτε5. Ο Ignaz von Rundhart, που ανλαβε την σκηση κυβερνητικν καθηκντων την
περοδο εκενη, διατ#πωσε το 1837 την ποψη τι το Συμβο#λιο της Επικρατεας θα
μπορο#σε μελλοντικ να εξελιχθε σε να εδος κοινοβουλου, χωρς μως οι αποφσεις
του να δεσμε#ουν το βασιλι. Εξλλου, οποιαδ ποτε σκψη για σ#νταγμα ττε παρπεμπε
σε «αγγλικ προσηλυτισμ».
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ρους ρους της κοινωνικ ς και πολιτικ ς τους κυριαρχας. Η αποφυγ διανομ ς των γαιν, που περιρχονταν στο κρτος μετ τη λ ξη της οθωμανικ ς κατοχ ς, καθιστο#σε γι’ αυτ επιτακτικ την εμπλοκ τους στους διοικητικο#ς - πολιτικο#ς μηχανισμο#ς. Εξλλου, το κ#ριο πολιτικ και κοινωνικ τους “κεφλαιο” παρμενε το προσωπικ και οικογενειακ τους κ#ρος. Ο
ηγετικς ρλος, που διαδραμτισαν κατ την επαναστατικ περοδο, τους
επτρεψε να διατηρ σουν την επιρρο τους στο πολιτικ σκηνικ και στα
χρνια που ακολο#θησαν. ;τσι μετ τις εξελξεις του 1843 αρχζει πλον
ουσιαστικ η ανδειξη πολιτικν προσπων σε μνιμη βση. Οι πολιτικς
οικογνειες επρκειτο να επιδεξουν εντυπωσιακ ανθεκτικτητα για να
σχεδν αινα, εν παρλληλα πανσχυρος παρμεινε ο πολιτικς τοπικισμς
και οι πελατειακς σχσεις. Οι διακεκριμνες πολιτικς οικογνειες των προυχντων (“τα τζκια”) συνδονταν στεν με την εκλογικ τους πελατεα
στους τπους καταγωγ ς τους, στην οποα παρεχαν πολιτικ προστασα ως
αντλλαγμα για την υποστ ριξη που λμβαναν απ αυτ ν κατ τα χρονικ
διαστ ματα που διεξγονταν οι εκλογικς αναμετρ σεις στην ασταθ ακμα
δημοκρατα. Εξλλου, η πολιτικ ισχ#ς και επιρρο σε τοπικ εππεδο περνο#σε απ πολιτικς διαμεσολαβ σεις που παιρναν τη μορφ σ#νθετων
“πελατειακν δικτ#ων”.
Με το κνημα της 3ης Σεπτεμβρου 1843, ταν ο $θωνας υποχρεθηκε
να παραχωρ σει σ#νταγμα, εγκαινιστηκε η μακρ και περπλοκη διαδικασα εγκαθδρυσης των κοινοβουλευτικν θεσμν στη χρα. Μια ιστορικ
διαδικασα που αποτλεσε κεντρικ πεδο αντιπαρθεσης με τα Aνκτορα,
τσο στην περοδο της βασιλεας του $θωνα, σο και στα χρνια που ακολο#θησαν.
Αμσως μετ την επικρτηση του επαναστατικο# κιν ματος της 3ης Σεπτεμβρου, διορστηκε “οικουμενικ ” κυβρνηση με τη συμμετοχ των τριν
κομμτων («αγγλικ», «γαλλικ», «ρωσικ») υπ τον Ανδρα Μεταξ και συγκλ θηκε Εθνοσυνλευση. Η εκλογ των μελν της ολοκληρθηκε στις 7 Σεπτεμβρου 1843 και συγκροτ θηκε σε σμα στις 8 Νοεμβρου. Απαρτιζταν
απ 244 πληρεξουσους, που εχαν αναδειχθε σε 92 περιφρειες. Απ την αρχ ξεχρισαν δ#ο αντιπαρατιθμενες στσεις και πολιτικς απψεις, η ριζοσπαστικ ως προς τις συνταγματικς διεκδικ σεις και η συντηρητικ με
διθεση συνεννησης με το Στμμα και τις Μεγλες Δυνμεις. Σε μια ενδιμεση διαλλακτικ στση αποφασιστικ ρλο παιξαν οι ηγτες των τριν παραδοσιακν “ξενφιλων” κομμτων, Μαυροκορδτος, Κωλττης και Μεταξς. Η κατρτιση του πρτου συντγματος αποτλεσε αντικεμενο διαβουλε#σεων και επεξεργασας της Εθνοσυνλευσης ως τις 21 Φεβρουαρου 1844. Η
λη διαδικασα ολοκληρθηκε στις 18 Μαρτου του 1844 με την κ#ρωση του
κειμνου απ το βασιλι.
Μετ τη λ ξη των εργασιν της Εθνοσυνλευσης δημοσιε#τηκε το νο
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Σ#νταγμα (του 1844) που απαρτιζταν απ 107 ρθρα. Επρκειτο για να
προωθημνο, υπ τις περιστσεις, συνταγματικ κεμενο που εξπλιζε τη
χρα με ορισμνα φιλελε#θερα χαρακτηριστικ, περιλαμβανομνης της στοιχειδους αναφορς της Kυβρνησης στη Βουλ (χι ββαια της λογοδοσας
σε αυτ ν). Στο πλασιο της πολιτειακ ς αλλαγ ς, καταργ θηκε η απλυτη
μοναρχα και αντικαταστθηκε απ το πολτευμα της συνταγματικ ς μοναρχας. Το Σ#νταγμα εχε σαφες επιρρος απ το Γαλλικ Σ#νταγμα του 1830
και χαρακτηριζταν απ τη μοναρχικ αρχ , η οποα καθιστο#σε ουσιαστικ πανσχυρο το βασιλι. Εισ χθη, ββαια, η θεμελιδης αρχ της δικρισης
των εξουσιν, η οποα μως στην πρξη παρμεινε ανεφρμοστη.
Ειδικτερα, προβλεπταν τι η νομοθετικ εξουσα θα ασκο#νταν απ
κοινο# απ το βασιλι, την αιρετ , τριετο#ς θητεας, Βουλ (που δεν θα εχε
λιγτερα απ 80 μλη –στην πρξη ο αριθμς τους κυμνθηκε μεταξ# 127 και
142 μελν), την οποα ο βασιλις θα μπορο#σε να διαλ#ει κατ βο#ληση, και
τη Γερουσα, που αποτελο#νταν απ τουλχιστον 27 ισβια μλη, ηλικας
νω των 40 ετν που διορζονταν απ το βασιλι.
Η εκτελεστικ εξουσα περιερχταν ουσιαστικ στην αρμοδιτητα του
Στμματος και την ασκο#σαν οι υπουργο, οι οποοι διορζονταν και λογοδοτο#σαν σε αυτ. Το Στμμα ταν επσης η πηγ της δικαστικ ς εξουσας. Προβλεπταν ακμη η διενργεια εκλογν αν τριετα για την ανδειξη νας Βουλ ς και το σχηματισμ Kυβρνησης. Οι εκλογς θα διεξγονταν με πλειοψηφικ σ#στημα δ#ο γ#ρων. Δικαωμα ψ φου θα εχαν οι νδρες νω των 25
ετν, κατ το πρτυπο των σχετικν ρθρων των συνταγμτων της επαναστατικ ς περιδου. Το δικαωμα της ψ φου εχε περπου καθολικ χαρακτ ρα, κτι που ταν αρκετ πρωτοποριακ, ακμη και για τα δυτικοευρωπαϊκ
δεδομνα. Επιπλον, στο πεδο των ατομικν και των πολιτικν δικαιωμτων,
καθιερθηκε η ισονομα και προστατευταν ρητ η προσωπικ ελευθερα.
Σε ζ τημα οξεας αντιπαρθεσης αναδεχθηκε κατ την Εθνοσυνλευση
η δικριση μεταξ# «αυτοχθνων» και «ετεροχθνων» Ελλ νων, ως προς την
πρσβαση στα δημσια αξιματα, με συνπεια να υποχωρε η αρχ της ιστητας. Ισχυρ μερδα των πληρεξουσων (μεταξ# των οποων και ο στρατηγς Μακρυγιννης) επιθυμο#σε να αποστερηθο#ν την ελληνικ ιθαγνεια
και να απομακρυνθο#ν απ την πολιτικ ζω του τπου σοι εχαν γεννηθε
εκτς των στενν, ακμα ττε, ορων του ελληνικο# κρτους. Τελικ επικρτησε η μση οδς, σ#μφωνα με την οποα οι «ετερχθονες» –εκτς σων εχαν
εγκατασταθε στη χρα πριν απ το 1837 εχαν πολεμ σει στην Επανσταση– αποκλεονταν απ τα δημσια αξιματα. Το δικαωμα της πρσβασης σε αυτ περιοριζταν συνεπς μνο στους «αυτχθονες» ;λληνες, εν
αφαιρθηκε και η ρητ μνεα της αξιοκρατικ ς ρ τρας («δοτ6ρ δ) το-των
μνη > 0ξιτης Uκστου»), η οποα ωστσο περιλαμβανταν στα συνταγματικ κεμενα της επαναστατικ ς περιδου.
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Παρ την εντυπωσιακ πολιτειακ μεταβολ και την ανδειξη εθνικ ς
αντιπροσωπεας μσω της διενργειας βουλευτικν εκλογν, πως οριζταν
απ το Σ#νταγμα του 1844, η λειτουργα του κοινοβουλευτισμο# στις δ#ο
επμενες δεκαετες μνο ομαλ δεν μπορε να χαρακτηριστε. Ο $θωνας
εκμεταλλε#τηκε τις διατξεις του Συντγματος που ριζαν τι η εκτελεστικ
εξουσα ασκεται απ το βασιλι, μσω των υπουργν, τους οποους διριζε
και παυε κατ βο#ληση, χωρς την προηγο#μενη γκριση της Βουλ ς. Αποτλεσμα της πολιτικ ς αυτ ς υπ ρξαν οι λεγμενες “αυλικς κυβερν σεις”.
Εναι αξιοσημεωτο το γεγονς τι οι εκλογς αυτ ς της περιδου (εκτς απ
την περπτωση της κυβρνησης Μαυροκορδτου το 1844) αναδεκνυαν νικητ το εκστοτε κυβερνν κμμα, εν οι εναλλαγς των κομμτων στην εξουσα οφελονταν στην απκτηση την απλεια της βασιλικ ς ε#νοιας. Σε αυτ ν την πρακτικ αποδδονταν και τα συχν φαινμενα εκλογικ ς φαυλτητας και νοθεας.
Επικρτησε ττε στον πολιτικ στβο να εδος παραδοσιακ ς πολιτικ ς
νοοτροπας, που παρπεμπε σε προεπαναστατικ πρτυπα και χαρακτηριζταν απ την επιδωξη αναπαραγωγ ς των δικτ#ων τοπικ ς ισχ#ος και
επιρρο ς. Tη διαμρφωση κλειστν πελατειακν σχσεων και συνδιαλλαγν, επ των οποων ακμη και η κεντρικ εξουσα των Αθηνν μοιαζε να
χει ελχιστη επιρρο . Aυτ η κατσταση ταν μοιραο να αντανακλται
στην πρσβαση στα δημσια αξιματα και τις θσεις. Η λειτουργα των οικογενειακν δικτ#ων μπορε να εξηγ σει εν μρει την εικνα που παρουσαζαν
πολλς ισχυρς οικογνειες, τα ρρενα μλη των οποων επιδεκνυαν σαφ
ομοιομορφα στις επαγγελματικς τους προτιμ σεις, με κ#ρια αναφορ τη
στρατιωτικ σταδιοδρομα και την ανληψη δημσιων αξιωμτων.
Ως προς τη λειτουργα του κοινοβουλευτισμο# αυτ ς της περιδου εναι
σως αξιοσημεωτο τι οι επτ εκλογικς αναμετρ σεις των ετν 1844-1862,
που γιναν υπ την ισχ# του Συντγματος του 1844, οδ γησαν σε επτ αντστοιχες συνθσεις της Βουλ ς μσα σε μα 18ετα. Ο μσος ρος της θητεας
του Kοινοβουλου κατ την περοδο αυτ ανερχταν στα 2,5 χρνια. Κατ
συνπεια, η διρκεια της βουλευτικ ς περιδου της περιδου 1844-1862 υπολειπταν κατ μισ τος περπου απ την τριετα που ριζε ως διρκεια της
κοινοβουλευτικ ς θητεας το Σ#νταγμα του 1844. Η σχετικ σταθερτητα στη
σ#νθεση του Kοινοβουλου την περοδο αυτ ρχεται σε αντθεση με το φαινμενο της πρωρης διλυσης της Βουλ ς που αποτλεσε σχεδν “καννα”
για την ελληνικ κοινοβουλευτικ ιστορα. Αξιοσημεωτο εναι, επσης, το γεγονς τι η πρωρη διλυση της Βουλ ς συνδεταν με τρπο αντιστρφως
ανλογο με την αστθεια των κυβερν σεων. Σε μια εποχ που οι εκλκτορες
κθε επαρχας με τη συμπλ ρωση ψηφοδελτων, πως ριζε ο εκλογικς νμος του 1844, ψ φιζαν μεμονωμνα τομα και χι ενιαους κομματικο#ς συνδυασμο#ς, η αυτονομα της βουλευτικ ς υποψηφιτητας οδηγο#σε στη δια-
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μρφωση ασταθν πολιτικν σχηματισμν με υποψηφους που αν καν σε
διαφορετικς παρατξεις.
Στην περοδο 1844-1862, η Βουλ συγκαλεται συν θως απ λγες μρες
ως λγες εβδομδες μετ τις εκλογς. Τα ενδιμεσα χρονικ διαστ ματα
μεταξ# των βουλευτικν συνδων της περιδου 1844-1862 κυμανονταν απ
λγες εβδομδες, εν φταναν ως και το οκτμηνο. Οκτ μ νες μεσολβησαν το 1854 μεταξ# της αD και της βD συνδου της ΔD βουλευτικ ς περιδου,
σο δι ρκεσαν οι κτακτες πολιτικς εξελξεις στη διρκεια του Κριμαϊκο#
πολμου. Επσης, ιδιατερα μεγλης διρκειας ταν οι διακοπς των συνδων κατ τους μ νες της νοιξης και του καλοκαιριο# των ετν 1857-1860,
της ΕD και ΣΤD βουλευτικ ς περιδου, ταν η διρκεια διακοπ ς λειτουργας
της Βουλ ς κυμαινταν μεταξ# ενς και πντε μηνν. Ιδιατερα πρωρα διακπηκε η βD σ#νοδος της ΣΤD βουλευτικ ς περιδου, στις 16 Νοεμβρου 1860,
ταν διαλ#θηκε η Βουλ και προκηρ#χθηκαν εκλογς, πως και η βD σ#νοδος
της ΖD βουλευτικ ς περιδου.
Η διρκεια των συνδων της Βουλ ς απ να τος που ταν ως το 1854,
περιορστηκε στο μσο ρο του εξαμ νου μεταξ# των ετν 1854-1862, λγω
κυρως της πολιτικ ς αστθειας της περιδου αυτ ς. Οι διαφοροποι σεις στη
διρκεια της εκστοτε βουλευτικ ς συνδου θα πρπει μλλον να αποδοθο#ν στις τρχουσες πολιτικς συγκυρες και στην παρεμβολ πολιτικν προβλημτων κρσεων. ;τσι, δεν αποτελο#ν ασφαλες δεκτες για την ποιτητα του ελληνικο# κοινοβουλευτισμο#.
$σον αφορ τους λγους διλυσης της Βουλ ς, η λ ξη της τριετο#ς βουλευτικ ς περιδου αποτλεσε το λγο διλυσης τριν απ τις επτ βουλευτικς περιδους των ετν 1844-1862 (εκενες που λ γουν το 1850, το 1853 και
το 1856). Τη Βουλ του 1847 διλυσε λγο πριν απ τη λ ξη της θητεας της ο
πρωθυπουργς Ιωννης Κωλττης, με την γκριση του Στμματος. Τη Βουλ
διλυσε επσης με δικ του πρωτοβουλα δ#ο φορς ο $θωνας: η πρτη ταν
το Μιο του 1859, εξαιτας της κρσης που δημιο#ργησε η φοιτητικ εξγερση των Σκιαδικν, πως και το γενικτερο αντιδυναστικ κλμα. Ο $θωνας
διλυσε και πλι τη Βουλ το Νομβριο του 1860, εξαιτας της εκλογ ς προδρου της Βουλ ς που προερχταν απ την αντιπολτευση. Η διλυση της
Βουλ ς του 1862 οφειλταν στην ανατροπ του οθωνικο# καθεσττος.
Την περοδο αυτ , οι παρεμβσεις του Στμματος στο σχηματισμ κυβρνησης και στους διορισμο#ς υπουργν ταν ττοιας κτασης, που ουσιαστικ αποσυνδεαν την ποια εκλογικ διαδικασα απ την σκηση της εκτελεστικ ς εξουσας, με αποτλεσμα η εξασφλιση της πλειοψηφας απ να
κμμα να μην οδηγε απαρατητα στο σχηματισμ κυβρνησης απ αυτ.
Εξλλου, η απρσκοπτη λειτουργα του κοινοβουλευτισμο#, χωρς βασιλικς
παρεμβσεις στο σχηματισμ κυβερν σεων, αποτλεσαν μνιμο σημεο αντιπαρθεσης στις σχσεις του Στμματος με τις πολιτικς δυνμεις, ιδως απ
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τα μσα της δεκαετας του 1850, οπτε και αναδεικν#εται μια να γενι πολιτικν με διαφορετικ πολιτικ παιδεα και συμπεριφορ. Συγχρνως, οι
παλαιο πολιτικο σχηματισμο, το «αγγλικ», το «γαλλικ» και το «ρωσικ»
κμμα, εχαν αρχσει να αποδυναμνονται δραστικ.
Ο $θωνας κατφερε, ββαια, να ανακτ σει μρος της φθνουσας δημοτικτητς του με τα συμβντα του Pωσοτουρκικο# πολμου στην Κριμαα, το
1854, ταν βρ κε την ευκαιρα να προβλει δυναμικ το εθνικ ραμα της
Μεγλης Ιδας. Στις 20 Απριλου 1854 διλυσε αιφνιδιαστικ τη Βουλ και
δικοψε τις εργασες της Γερουσας, εξαιτας της διαφωνας του με τον πρωθυπουργ Αντνιο Κριεζ σχετικ με τις αλυτρωτικς κιν σεις σε Θεσσαλα,
<πειρο και Μακεδονα.
Με τις μεθοδε#σεις αυτς, μως, τελικ δεν κρδιζε παρ μνο χρνο. Η
δυσαρσκεια εναντον του κορυφθηκε με την εξγερση του Οκτωβρου του
1862, η οποα οδ γησε στην ξωσ του, #στερα απ τριακονταετ απ μρους του βασιλεα, και στην ενθρνιση του Γεωργου ΑD. Η αλλαγ βασιλικ ς
δυναστεας συνοδε#θηκε απ να πολιτειακ μεταβολ και απ την ψ φιση
του Συντγματος του 1864.
Στη συνχεια παρατθενται βιογραφικ στοιχεα για τους προδρους της
Βουλ ς κατ την εικοσαετα 1843-1862. Την περοδο αυτ αναδεχθηκαν 19
πρεδροι, εν τη μεγαλ#τερη σε διρκεια θητεα εχε ο Λζαρος Γιουρδ ς, με
την εξαρεση του Ανδρα Αυγερινο#, του οποου η συνολικ θητεα στο
αξωμα του προδρου της Βουλ ς (και κατ την επμενη περοδο 1864-1924)
ξεπρασε την πενταετα.
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9. Νικτας Σταματελπουλος
(Νικηταρς)
1844

Ο

Νικ τας Σταματελπουλος, γνωστς και ως Νικηταρς, γενν θηκε το
1782 στο χωρι Mεγλη Aναστσοβα (Ανασταστσα) της Αρκαδας. Ο πατρας του Σταματλλος Τουρκολκας, πως ο θεος του Θεδωρος Κολοκοτρνης και ο διος αργτερα, ταν κποι, δηλαδ νοπλοι στην υπηρεσα των
Δεληγιανναων, προυχντων της Αρκαδας. Τα παιδικ του χρνια τα πρασε στο χωρι του πατρα του, το Τουρκολκα της περιοχ ς της Μεγαλπολης, και σε ηλικα 11 ετν τον ακολο#θησε στα βουν ως κλφτης. Στη συνχεια εντχθηκε ως μπουλουξ ς στο σμα του περφημου κλφτη Ζαχαρι
Μπαρμπιτσιτη, που διακρθηκε για την ανδρεα του. Αργτερα παντρε#τηκε την κρη του Μπαρμπιτσιτη, με την οποα απκτησε τρα παιδι.
Ο Νικηταρς ταν νας απ τους αποτελεσματικτερους στρατιωτικο#ς αρχηγο#ς της Επανστασης με χαρακτηριστικ πολεμικ δεξιοτεχνα.
Προκαλο#σε συχν αιφνιδιασμο#ς στον εχθρ και ταν, κατ κποιον
τρπο, ο επιτελικς νους του Κολοκοτρνη, με τον οποο συμπαρατχθηκε
και κατ τους εμφ#λιους πολμους. Στις αρχς του πρτου εμφ#λιου πολμου, το 1824, κατ τη σ#γκρουση Βουλευτικο# και Εκτελεστικο# σματος,
ταν επικεφαλ ς νοπλου τμ ματος που διλυσε τη συνεδραση του Βουλευτικο#, απειλντας με επιβολ στρατιωτικ ς δικτατορας. Πιθανν να
ταν ο πρτος που εξφρασε ρητ μια ττοια απειλ κατ τη νετερη ελληνικ ιστορα.
Αρν θηκε να υπογρψει την περφημη “πρξη υποτλειας” προς την
Αγγλα, το 1825. Αντθετα μαζ με τον Κολοκοτρνη επιδωκε την προστασα
της Ρωσας, θεωρντας ουσιαστικ τον τσρο μυστικ ηγτη της Επανστασης και αποστλλοντς του εκκλ σεις για βο θεια. Αυτ δεν εμπδιζε ββαια
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τον Κολοκοτρνη να αναζητ παρλληλα βο θεια, τσο απ την Αγγλα,
σο και απ τις Hνωμνες Πολιτεες της Aμερικ ς.
Πριν απ την λευση του Iωννη Καποδστρια στην Ελλδα (Ιανουριος
1828), ο Νικηταρς συμμετεχε ενεργ στη μυστικ εταιρεα Φονικας, η
οποα αποσκοπο#σε στην εδραωση φιλορωσικο# εθνικο# κμματος στην
Ελλδα. Ο Νικηταρς υπ ρξε απ τα ιδρυτικ μλη της, τα οποα εχαν αναλβει να προσκαλσουν τον Καποδστρια να αναλβει κυβερνητικ καθ κοντα στην Ελλδα. Η εταιρεα αυτ που α#ξησε σημαντικ τον αριθμ των
μελν της αργτερα, συνχισε τη δρση της κατ την καποδιστριακ περοδο και πιθαντατα εξελχθηκε στα τλη της δεκαετας του 1830 στη Φιλορθδοξη Εταιρεα.
Κατ την καποδιστριακ περοδο ο Nικηταρς διορστηκε υπασπιστ ς
του κυβερν τη και εκλχθηκε πληρεξο#σιος του Λεονταρου στην ΔD Εθνοσυνλευση του 4ργους (1829).
Κατ τη βασιλεα του $θωνα, εξαιτας της ρωσφιλης στσης του, φυλακστηκε στην Αγινα το 1839, κατηγορο#μενος για συνωμοτικ δρση. Αν κε
στα ηγετικ στελχη της Φιλορθδοξης Εταιρεας μαζ με τους Γεργιο
Καποδστρια (μικρτερο αδελφ του κυβερν τη), Εμμανου λ Παπ και
Νικλαο Ρενιρη. Ο Νικηταρς μλιστα εχε το αξωμα του υπε#θυνου περ
τα στρατιωτικ. Σκοπς τους ταν η απελευθρωση της Μακεδονας, της
Ηπερου και της Θεσσαλας, ο εξαναγκασμς του $θωνα να ασπαστε το
ορθδοξο δγμα, πως και η εν γνει ενσχυση της Ορθοδοξας που, κατ
την εκτμησ τους, κινδ#νευε. Ο Νικηταρς και τα λλα δ#ο συλληφθντα
ηγετικ στελχη της Εταιρεας δικστηκαν τον Ιο#λιο του 1840 και αθωθηκαν. Παρ τα#τα, ο Νικηταρς περιορστηκε στην Αγινα, και τελικ, με την
προσωπικ παρμβαση του Μακρυγιννη και με δεδομνο τι ο $θωνας δεν
θελε να δυσαρεστ σει τη Ρωσα, αποφυλακστηκε το Σεπτμβριο του 1841.
<ταν μως πια σχεδν τυφλς.
Μετ την εξγερση της 3ης Σεπτεμβρου 1843 του απονεμ θηκε τιμητικ
ο βαθμς του υποστρατ γου. Εκλχθηκε «κοιν συγκαταθσει» πρτος
–προσωρινς μχρι την εκλογ του τακτικο#– πρεδρος της Βουλ ς του ανεξρτητου ελληνικο# κρτους για να τρμηνο στα τλη του 1844 (7 Σεπτεμβρου - 20 Δεκεμβρου). Εχαν προηγηθε οι πρτες εκλογς #στερα απ την
ψ φιση του Συντγματος του 1844.
Στη συνεδραση της 7ης Σεπτεμβρου 1844 αναφρθηκε προς το Σμα,
λγοντας τι:
[...] εCς τ6ν !κλογ6ν το$ Προ)δρου, κρ=νει !πναγκες ν παρακαλ)σ/η
το-ς Κ. Κ. Βουλευτς, Gτι 0ρκετ > πατρ=ς, Oχρι το$δε τν !τ=μησεν εCς
πολλς περιστσεις, κα= Uπομ)νως ν μ6 τν !γγρψουν εCς τ ψηφοδ)λτι των προκειμ)νου λγου περ= !κλογ?ς το$ Προ)δρου, καθτι οV-

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:45 AM ™ÂÏ›‰·101

Nικ6τας Σταματελπουλος (Nικηταρς)

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:45 AM ™ÂÏ›‰·102

102

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

τος εPναι Oνθρωπος !θνικς κα= γενικςZ εHχαριστεF τ6ν πατρ=δα κα= τ
Aθνος Jπο$ τν !τ=μησεν 0ρκετ ]ως τKρα, κα= χρεωστεF ν δουλε-σ/η
αHτ6ν, ]ως Gτου ζ/?, χ-νων κα= τ6ν τελευτα=αν αν=δα το$ αwματς μου
(π)ρ αHτ?ς.
;ζησε τα τελευταα χρνια της ζω ς του στον Πειραι. Εξαντλημνος
απ τις πολεμικς κακουχες και τις ασθνειες πθανε στις 25 Σεπτεμβρου
1849 σε ηλικα 67 ετν.
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10. Κανλλος Δεληγιννης
1844-1845

Γενν

θηκε το 1780 στα Λαγκδια της Γορτυνας και ολοκλ ρωσε τις
εγκ#κλιες σπουδς του στη Δημητσνα και στην Κωνσταντινο#πολη. <ταν ο
πμπτος γιος του Ιωννη Μωργιαννη. ;γινε μλιστα προεστς μετ τον
αποκεφαλισμ του πατρα του. <ταν αδελφς του προδρου της Γερουσας
στην περοδο του $θωνα Αναγνστη Δεληγιννη. Ως χαρακτ ρας ταν πιο
πιος και διαλλακτικς απ τον αδελφ του.
Στη διρκεια της Επανστασης, ο Δεληγιννης συγκρο#στηκε με τους Kολοκοτρωναους –οι οποοι προεπαναστατικ υπ ρξαν κποι που προσφεραν
στατιωτικς υπηρεσες στην οικογνεια των Δεληγιννηδων ναντι αμοιβ ς–
εξαιτας της αυτονμησης του Θεδωρου Κολοκοτρνη και του ρλου του ως
στρατιωτικο# ηγτη. Οι πολιτικς σχσεις αυτο# του τ#που, πως λγου χρη
των Δεληγιανναων με τους Κολοκοτρωναους, εκενη την περοδο και ιδιατερα κατ τους εμφ#λιους πολμους χαρακτηρζονταν απ αστθεια. Εναι
αξιοσημεωτο τι, αν και ο Κανλλος Δεληγιννης συνανεσε στην ανθεση
ηγετικο# στρατιωτικο# ρλου στον Κολοκοτρνη, ο λιγτερο διαλλακτικς
αδελφς του Αναγνστης ταν εξαρχ ς αντθετος στην ανθεση ττοιων
αξιωμτων σε πρσωπα ξω απ την κοινωνικ ομδα των προκρτων.
Ο Κανλλος Δεληγιννης γινε μλος της Φιλικ ς Εταιρεας το 1818
(μυ θηκε στην Κωνσταντινο#πολη μαζ με τα αδλφια του Αναγνστη και
Νικολκη), αν και ουσιαστικ την αποκ ρυξε ταν αργτερα εναντιθηκε
στο Δημ τριο Υψηλντη. Συμμετεχε ενεργ στην Επανσταση και ανλαβε
στρατιωτικ και πολιτικ αξιματα.
Στις 23 Μαρτου μαζ με τους αδελφο#ς του και μλη της οικογνειας των
Πλαπουταων κ ρυξε την Επανσταση στη Γορτυνα και συμμετεχε ενεργ
στις πολιορκες της Καρ#ταινας, της Τριπολιτσς και της Πτρας. Απ την
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Προσωριν Διοκηση ονομστηκε στρατηγς το Μρτιο του 1822. Διετλεσε
πληρεξο#σιος στη ΒD Εθνοσυνλευση του 4στρους εκπροσωπντας τους
στρατιωτικο#ς, πως και στη ΓD Εθνοσυνλευση –Eπδαυρος 1826 και Tροιζ να 1827– καθς και στην ΑD εν Aθ ναις Εθνοσυνλευση, μετ την αλλαγ
του πολιτε#ματος το 1843-1844.
Στρφηκε κατ των ευρωπαϊκ ς παιδεας πολιτικν που ρθαν στην Ελλδα μετ την κρηξη της Επανστασης για να αναλβουν ηγετικο#ς ρλους. Eπσης, εναντιθηκε εξαρχ ς στον ηγετικ ρλο του Δημ τριου Υψηλντη, τον οποο θεωρο#σε υπε#θυνο και για την φιξη εκενων. Επιπλον
διαμαρτυρ θηκε ντονα για την ανληψη της προεδρας του Βουλευτικο#
απ τον Aλξανδρο Μαυροκορδτο τον Ιο#λιο του 1823. Μετ το 1824 συμμχησε με τον Iωννη Κωλττη και εντχθηκε στο «γαλλικ» κμμα.
Αποσ#ρθηκε απ την πολεμικ δρση μετ την ττα των Πελοποννησων
στο δε#τερο εμφ#λιο πλεμο. Μλιστα, αφο# συνελ φθη απ την κυβρνηση
Κουντουριτη, πως και ο Κολοκοτρνης, κρατ θηκε στη Mον του Προφ τη Hλα της Zδρας. Παρ τις αντιρρ σεις του Κουντουριτη, ελευθερθηκε
με την αμνηστα που δθηκε το Μιο του 1825, ταν ο Αιγ#πτιος Ιμπρα μ
πασς απειλο#σε την Πελοπννησο. <ταν ανμεσα σε εκενους που υπγραψαν την “πρξη υποτλειας” προς την Αγγλα το καλοκαρι του 1825.
Το 1827, κατ την ΓD Εθνοσυνλευση της Τροιζ νας, συγκρο#στηκε με
τους Θεδωρο Κολοκοτρνη και Γεργιο Κουντουριτη για το θμα της
διανομ ς των εθνικν γαιν, οι οποες πριν απ την Επανσταση βρσκονταν στην ιδιοκτησα των Οθωμανν.
Μετ την δρυση του ελληνικο# κρτους παρμεινε στο «γαλλικ» κμμα
και αναμχθηκε στην πολιτικ ζω . Yπ ρξε βοηθς ανακριτ στη δκη του
Κολοκοτρνη κατ την περοδο της Aντιβασιλεας, το 1834, ταν ο τελευταος κατηγορ θηκε για συνωμοσα του «ρωσικο#» κμματος κατ του
$θωνα. Αργτερα, ωστσο, και ο διος ο Κανλλος Δεληγιννης φανεται
πως προσχρησε στο «ρωσικ» κμμα για κποιο διστημα.
Στις εκλογς που ακολο#θησαν την ψ φιση του Συντγματος του 1844,
το καλοκαρι της διας χρονις, συμμχησε εκλογικ στη Γορτυνα με το Γενναο Κολοκοτρνη και το Δημ τριο Πλαπο#τα, αφο# φησε πσω τις διαμχες τους απ την περοδο της Επανστασης. Βρ καν μλιστα τους οπαδο#ς
τους ανμεσα στο φτωχ αγροτικ πληθυσμ, καταφερμενοι κατ των
“Φργκων” και των “φραγκοφορεμνων”, στηριζμενοι στη σχετικ γνοια
και τις προκαταλ ψεις των οπαδν τους. Το Δεκμβριο του 1844, μετ την
επικρτηση του «γαλλικο#» κμματος στις βουλευτικς εκλογς που προηγ θηκαν, και την ανληψη της πρωθυπουργας απ τον Ιωννη Κωλττη, ο
Κανλλος Δεληγιννης εκλχθηκε πρεδρος της Βουλ ς στις 20 Δεκεμβρου
1844, διαδεχμενος τον προσωριν πρεδρο Νικηταρ. Η θητεα του ληξε
να χρνο αργτερα στις 31 Oκτωβρου 1845.
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Τα Απομνημονε-ματ του, παρλο το πθος και την υπερβολ που τα
χαρακτηρζουν, αποτελο#ν χρ σιμη πηγ για την κατανηση των εσωτερικν διαδικασιν, των σχσεων και των αντιλ ψεων που διακατεχαν πολλο#ς στον αγνα για την εθνικ ανεξαρτησα. Στα κεμεν του προσπαθε
ταυτχρονα να αποκαταστ σει την τιμ της οικογνεις του, πως και της
κοινωνικ ς ομδας των προυχντων της Πελοπονν σου στην οποα αν κε.
Aυτ το κανε στρεφμενος κατ των στρατιωτικν αρχηγν και ιδως του
Θεδωρου Κολοκοτρνη, που δεν παυε να βλπει αφ’ υψηλο#, αλλ και
κατ των “ξενφερτων” πολιτικν που επιδωκαν την εισαγωγ δυτικν
θεσμν στη μετεπαναστατικ Ελλδα.
Πθανε στην Αθ να το 1862 σε ηλικα 82 ετν και σε οικονομικ νδεια.
Εχε ξοδψει το μεγαλ#τερο μρος της περιουσας του για τις ανγκες της
Επανστασης.
Μετ την εκλογ του στη θση του προδρου της Βουλ ς στις 20 Δεκεμβρου 1844 ο Δεληγιννης απευθ#νθηκε στο Σμα ως εξ ς:
TΟρμKμενος, Κ. Βουλευτα=, 0π αDσθημα εHγνωμοσ-νης, 0ν)βην τ
β?μα το$το δι ν !κφρσω πρς (μQς τς εHχαριστ=ας μου δι τ6ν
(ψηλ6ν τιμ6ν, τ6ν Jπο=αν δι τ?ς μεγλης πλειονοψηφ=ας εHηρεστ6θητε
ν μο= κμητε, προαγαγντες με εCς τ6ν Προεδρ=αν τ?ς Βουλ?ς τ,ν 0ντιπροσKπων το$ Aθνους.
TΗ τιμ6 α<τη, Κ-ριοι! εPναι 0ποια τ,ν εHγεν,ν αCσθημτων σας,
τ JποFα διατεθειμ)να (π)ρ !μο$ μο= παρεστθησαν εHνοϊκ, κα= 0ναφ)ρεται μQλλον εCς >μQς αHτο-ς, καθτι !νεπιστε-θητε τ6ν τιμ6ν τα-την εCς
]να τ,ν 0δελφ,ν κα= συναγωνιστ,ν σας, J JποFος ηHτ-χησε ν συντελ)σ/η μ) τς μικρς του δυνμεις εCς τ6ν 0νεξαρτησ=αν τ?ς πατρ=δος πολυειδ,ς, θυσισας κα= αHτ6ν τ6ν <παρξ=ν του.
YΑν κα= μ) δειλιSQ, Κ-ριοι, τ βρος τ,ν καθηκντων τ?ς (πηρεσ=ας
τα-της, τ Oλλως πολ-μοχθον δι’ !μ), !νθα-νομαι Gμως 0π τ πρς
!μ) εHγεν? αCσθ6ματ σας, κα= κολακε-ομαι ν πιστε-σω μετ πεποιθ6σεως, Gτι θ)λετε μ) συντρ)ξει εCς μακρν διρκειαν τ?ς (πηρεσ=ας τα-της. &Απ τ?ς Cδ)ας τα-της JρμKμενος δ)χομαι θαο-ντως τ6ν θ)σιν
τα-την, κα= δ-ναμαι ν !λπ=σω, Gτι θ)λω δικαιKσει προσηκντως τ6ν
!κλογ6ν σας τα-την, δι ν καθιερKσωμεν φρον=μους κα= φελ=μους
θεσμοθεσ=ας δι το-ς 0πογνους μας, ν θεμελιKσωμεν εCς 0κραδντους
βσεις τν πολ-τιμον το$ μακρο$ 0γ,νος καρπν, τ :ερν Σ-νταγμ
μας, κα= ν προγωμεν τ Aθνος μας εCς τ6ν μ)λλουσαν εHδαιμον=αν του,
κα= εCς τν Aνδοξον κα= λαμπρν προορισμν του, τν Jρισθ)ντα !ν ταFς
0πο6τους το$ (ψ=στου ΒουλαFςZ εDθε, Κ-ριοι, > σ-νεσις κα= J πατριωτισμς, J JποFος κα= Oλλοτε σQς δι)κρινε, ν χαρακτηρ=σ/η κα= αθις τς
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πρξεις μας, δι ν 0ποπερατKσωμεν Jμονοο$ντες τς !ργασ=ας μας,
δι ν δικαιKσωμεν τς !λπ=δας τ,ν !ντολ)ων μας κα= δι ν 0πολα-σωμεν τς εHλογ=ας αHτ,ν κα= τ,ν !περχομ)νων γεννε,ν.
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11. Ργας Παλαμδης
1845-1847

Γεννθηκε στην Τρ πολη το 1794. Υπρξε πολιτικς της περιδου της

Επανστασης και των πρτων δεκαετιν του νεοσστατου ελληνικο
κρτους. Ο πατρας του ε χε διατελσει δραγουμνος του διοικητ της
Τρ πολης, αλλ αποκεφαλ στηκε απ τους Οθωμανος εξαιτ ας της συμμετοχς του σε συνωμοτικ ομδα. Mαθτευσε αρχικ στη Δημητσνα. Η
οικογνει του εγκαταστθηκε αργτερα στην Κωνσταντινοπολη, που
και ο διος διερυνε τη μρφωσ του.
Επιστρφοντας στην Αρκαδ α, κατ την περ οδο της Επανστασης πρε
μρος σε πολλς πολεμικς επιχειρσεις. Εκε να τα χρνια παντρετηκε την
κρη του Οθωμανο πασ της Λρισας, η οπο α ε χε αιχμαλωτιστε . Η σζυγς του στη συνχεια βαφτ στηκε και μλιστα εξελ χθηκε σε ιδια τερα δημοφιλ κοσμικ κυρ α της περιδου της βασιλε ας του +θωνα.
Ο Ργας Παλαμδης ταν ηγτης παλαις ισχυρς οικογνειας με
μεγλη επιρρο στην Αρκαδ α και ευρτερα στην Πελοπννησο. Υπρξε
ηγετικς παργοντας του «γαλλικο» κμματος, τσο κατ την Επανσταση, σο και στην περ οδο που ακολοθησε και εκλχθηκε κατ τα τη
1821-1829 πληρεξοσιος της Τρ πολης στις εθνοσυνελεσεις της Επιδαρου
(1821), της Τροιζνας (1827) και του 6ργους (1829). Κατ την καποδιστριακ περ οδο διετλεσε μλος του Πανελλην ου και γερουσιαστς. Μετ τη δολοφον α του κυβερντη Ιωννη Καποδ στρια και την παρα τηση
του αδελφο του Αυγουστ νου, εκλχθηκε πληρεξοσιος της Τρ πολης
στην Δ< κατ συνχειαν Εθνοσυνλευση που πραγματοποιθηκε στην Πρνοια του Ναυπλ ου το 1832.
Κατ την απολυταρχικ περ οδο της βασιλε ας του +θωνα διορ στηκε
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νομρχης και σμβουλος Επικρατε ας,6 αξ ωμα το οπο ο κατε χε τη νχτα
της 3ης Σεπτεμβρ ου 1843 ταν ξσπασε το επαναστατικ κ νημα για τη διεκδ κηση Συντγματος και την πολιτειακ μεταβολ. Ττε το Συμβολιο της
Επικρατε ας συνλθε μεσα και διρισε κυβρνηση υπ τον Ανδρα Μεταξ. Ο Ργας Παλαμδης κατλαβε τη θση του υπουργο Εσωτερικν ως
το Φεβρουριο του 1844. Στην Εθνοσυνλευση που συγκλθηκε για την ψφιση του συντγματος, ως πληρεξοσιος Τρ πολης, ταν μλος της επιτροπς
που συνταξε το Σνταγμα.
Κατ την Εθνοσυνλευση υπρξαν –μαζ με το Γιννη Μακρυγιννη–
ηγτες μιας ανομοιογενος αντιπολ τευσης 90 πληρεξουσ ων (σε σνολο
244), οι οπο οι αντιτσσονταν στην υπ τους ηγτες των κομμτων (Aνδρα
Μεταξ, Iωννη Κωλττη, Aλξανδρο Μαυροκορδτο) κυρ αρχη μετριοπαθ πλειοψηφ α. Ο Παλαμδης ανκε σε εκε νους που ασκοσαν κριτικ και
προβαλλαν ορισμνες ριζοσπαστικς θσεις ενντια στην αποδυναμωμνη
μοναρχικ εξουσ α. Οι συναισθηματικς αναφορς των μελν της αντιπολ τευσης στα γεγοντα και τις θυσ ες της Επανστασης, το ντονο θρησκευτικ συνα σθημα, η ρητορικ σχετικ με την κοινωνικ δικαιοσνη και το σταθερ πλα σιο νμων, παρλληλα με την εμμον σε θματα τοπικο ενδιαφροντος αποτπωναν περισστερο διαφοροποισεις πολιτισμικο χαρακτρα
παρ διαμρφωση συνεκτικν πολιτικν θσεων. Κατ τις σχετικς συζητσεις της Εθνοσυνλευσης ο Παλαμδης υποστριξε νθερμα, μαζ με το Μακρυγιννη, την απομκρυνση των «ετεροχθνων» απ τις δημσιες υπηρεσ ες και συμμχησε με μλη του «ρωσικο» κμματος στο θμα της επιδ ωξης
της σνδεσης της ελλαδικς Εκκλησ ας με το Πατριαρχε ο της Κωνσταντινοπολης.
Μετ τις εκλογς του Ιουν ου του 1847, επ κυβρνησης Κωλττη, και
πειτα απ το θνατο του τελευτα ου τον Αγουστο του διου τους, αφο
ολοκλρωσε τη θητε α του ως πρεδρος της Βουλς, διεκδ κησε με το Δημτριο Χρηστ δη την ηγεσ α του «γαλλικο» κμματος, υποστηρ ζοντας αντιδυναστικς πολιτικς θσεις. Επ σης, παρ τις κυρ αρχες στο «γαλλικ» κμμα αλυτρωτικς ιδες, στη συγκυρ α του Κριμαϊκο πολμου, μετ το 1854, ο
Παλαμδης, κατ τρπο ρεαλιστικ και ψχραιμο, υποστριξε την αποφυγ
εμπλοκς της Ελλδας σε πλεμο με την Oθωμανικ αυτοκρατορ α.
Στις κυβερνσεις Κ τσου Τζαβλλα, Αλξανδρου Μαυροκορδτου,
Αντνιου Κριεζ και Αθανσιου Μιαολη ανλαβε το Υπουργε ο Εσωτερικν για τα διαστματα Απρ λιος 1847 - Μρτιος 1848, Ιολιος 1852 - Φεβρουριος 1854, Μιος-Νομβριος 1854 και Σεπτμβριος 1859 - Ιανουριος
1860. Εκλεγταν βουλευτς στις εκλογς της περιδου 1844-1849, καθς και
6. Την δια περ οδο υπρξε, επ σης, να απ τα ιδρυτικ μλη της Αρχαιολογικς Εταιρε ας (1837) καθς και απ τους πρτους μετχους της Εθνικς Τρπεζας (1841).
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σε αυτς του 1872, εν το 1853 διορ στηκε γερουσιαστς απ τον +θωνα.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε σε δο διαδοχικς συνδους. Η θητε α
του διρκεσε απ τις 19 Δεκεμβρ ου 1845 ως τις 14 Απριλ ου 1847, την περ οδο κατ την οπο α πρωθυπουργς ταν ο Κωλττης. Επ της προεδρ ας του
γινε πανηγυρικ τελετ στη Βουλ, στην οπο α τοποθετθηκε το χειργραφο του Συντγματος του 1844 με τις υπογραφς των πληρεξουσ ων σε ειδικ
μεταλλικ κιβτιο.
Ο Θεδωρος Δηλιγιννης, ηγετικ πολιτικ φυσιογνωμ α κατ το δετερο μισ του 19ου αινα, ταν ανιψις του Pγα Παλαμδη, τον οπο ο ε χε
θσει υπ την προστασ α του.
Επιχειρντας να συγγρψει την ιστορ α της Επανστασης του 1821, συγκντρωσε πολτιμο υλικ για γεγοντα και πρσωπα που ζησε ο διος. Το
υλικ αυτ φυλσσεται σμερα στα Γενικ Αρχε α του Κρτους. Πθανε
στην Αθνα το 1872 σε ηλικ α 78 ετν.
Μετ την επανεκλογ του στη θση του προδρου της Βουλς στη συνεδρ αση της 16ης Νοεμβρ ου 1846, ο Παλαμδης απευθνθηκε στο Σμα ως
εξς:
Κ ριοι!
Δεχμενος μετ’ γκαρδου εγνωμοσ νης τν κατ’ πανληψιν τν
εγενν πρς μ" διαθ"σε$ν Σας &πδειξιν, (ς )ψηλν γν$ρισμα το*
κατ τν παρελθο*σαν σ νοδον περ τν κπλρωσιν τν καθηκντων
μου ζλου, α/σθνομαι 0τι 2 τιμ κα τ χρ"ος μο πιβλλουσι διπλασαν
περ τα*τα σπουδν τε κα μ"ριμναν, καθ’ 0σον διπλασα ε6ναι κα 2 πρς
μ" μπιστοσ νη Σας.
Να, Κ ριοι! δ"ν &μφιβλλω 0τι 2 αθρμητος α;τη τιμ, &νταποκρινομ"νη μ" το ς εγενε<ς κενους πθους, το* ν =δωμεν πντες τ
Σ νταγμα κα το ς νμους /σχ οντας, τν Θρνον, τ παλλδιον τν
θνικν λευθεριν μας, κραταιο μενον, τν δ" πατρδα εδαιμονο*σαν,
θ"λει πιβλλει ε/ς 2μ?ς τ καθ@κον το* ν δεξωμεν κα κατ τν
παρο*σαν σ νοδον τ ατ εγεν@ α/σθματα ε/ς τς σκ"ψεις κα &ποφσεις μας μετ πσης τ@ς δυνατ@ς ταχ τητος, Aτις συνBδει μ" τ Cθικν
κα πολιτικν τ@ς πατρδος συμφ"ρον.
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12. Δημτριος Kαλλιφρονς
1847-1848
1885

Ο

Δημτριος Καλλιφρονς γεννθηκε στην Αθνα το 1805. Υπρξε
γνος μιας απ τις μεγαλτερες οικογνειες γαιοκτημνων της Αττικς, γιος
του προεστο της Αθνας Νικλαου Καλλιφρον. Ως παιδ ζησε στη Σαλαμ να και την Α γινα, που ε χε καταφγει ο πατρας του, στερα απ τη σλληψη και την προσωριν του φυλκιση απ τους Οθωμανος. Αν και πολ
νος κατ την ναρξη της Eπανστασης, ουσιαστικ ανκε σε μια γενι πολιτικν ανδρν που ε χαν βισει το παραδοσιακ προεπαναστατικ πνεμα
των πατρων τους. Vφηβος ακμη πολμησε στις στρατιωτικς επιχειρσεις
της Επανστασης, αναλαμβνοντας επικ νδυνες αποστολς. Κατατχθηκε
στον τακτικ στρατ, υπ το Γλλο φιλλληνα Charles Favier (Kρολο Φαβιρο) και τραυματ στηκε στη μχη του Φαλρου.
Μετ το τλος της Επανστασης, νθερμος υποστηρικτς φιλελεθερων
και συνταγματικν αντιλψεων, ανλαβε πολιτικ δρση εντασσμενος στο
«γαλλικ» κμμα. Εξλλου, πολλο Ρουμελιτες στρατιωτικο και ρχοντες
ε χαν επιδιξει να ενταχθον στο υπ τον Κωλττη «γαλλικ» κμμα και να
ανταγωνιστον τους επιφανε ς Πελοποννησ ους. Στις πρτες δημοτικς εκλογς της περιδου της Aντιβασιλε ας, το 1835, θεσε υποψηφιτητα για τη θση
του δημρχου της πλης. Αν και λαβε τις περισστερες ψφους, η Aντιβασιλε α, με πρσχημα το νεαρ της ηλικ ας του, τον απκλεισε απ το αξ ωμα.
Ανλαβε, ωστσο, τη θση του προδρου του δημοτικο συμβουλ ου προτε νοντας την κδοση ψηφ σματος με α τημα το σνταγμα, πργμα που οδγησε
στη διλυση του δημοτικο συμβουλ ου και την καθα ρεση του δημρχου.
Στις δημοτικς εκλογς του 1837 εκλχθηκε δμαρχος με μεγλη πλειοψηφ α. Απ τη θση αυτ, την οπο α διατρησε ως το 1841, παρμεινε συνε-
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πς στις φιλελεθερες αντιμοναρχικς του αντιλψεις, δρντας με αντιπολιτευτικ διθεση προς τα Aνκτορα. Τρησε, ωστσο, μια μλλον τοπικιστικο χαρακτρα στση, ταν, ακολουθντας το ρεμα των «αυτοχθονιστν»,
αρνιταν συστηματικ την εγγραφ πολλν επλυδων Αθηνα ων στα δημοτολγια της πλης. Πρωταγων στησε στην εξγερση της 3ης Σεπτεμβρ ου
1843 με α τημα την ψφιση συντγματος.
Στην A< εν Aθναις Εθνοσυνλευση του 1843-1844 εκλχθηκε πληρεξοσιος της Αθνας και μλος της επιτροπς για την κατρτιση του συντγματος. Στην πρτη Βουλ που συγκροτθηκε μετ την ψφιση του συντγματος εξελγη πληρεξοσιος Αττικς και κατ το διστημα 1845-1847 διετλεσε αντιπρεδρος της Βουλς. Στη συνχεια, για σντομο χρονικ διστημα,
τοποθετθηκε στη θση του γενικο γραμματα του Υπουργε ου Εσωτερικν. Στις 2 Σεπτεμβρ ου 1847 εξελγη πρεδρος της Βουλς, θση στην οπο α
παρμεινε ως τις 10 Σεπτεμβρ ου 1848. Τον Οκτβριο του διου τους ανλαβε το Υπουργε ο Εκκλησιαστικν και Δημοσ ας Eκπαιδεσεως στην κυβρνηση Κωνσταντ νου Κανρη, που παρμεινε ως το Δεκμβριο του 1849.
Η οικογνεια Καλλιφρον εν σχυσε την αγροτικ εξγερση που ξσπασε
το 1848 στη Φυλ της Αττικς, δ νοντς της μλιστα σαφς δημοκρατικαντιμοναρχικ χαρακτρα, κτι που δεν συναντται συχν σε ανλογες
κινσεις εκε νης της ταραχδους χρονις. Η στση του Καλλιφρον δεν
ταν μονοδιστατη. Αργτερα προσγγισε τα Aνκτορα αναλαμβνοντας
σημαντικ πολιτικ αξιματα. Ε ναι ενδεικτικ τι το Νομβριο του 1860
ταν ο κατ τη βασιλικ επιθυμ α υποψφιος πρεδρος της Βουλς. Καταψηφ στηκε, ωστσο, απ τους κυβερνητικος βουλευτς, εν πρεδρος αναδε χθηκε ο ως ττε υπουργς στην κυβρνηση Αθανασ ου Μιαολη Θρασβουλος ΖαXμης. Μλιστα ο +θωνας, βλποντας τι ο Kαλλιφρονς δεν θα
αναλμβανε την προεδρ α, σπευσε να διαλσει τη Βουλ. Zταν η μ α απ
τις δο φορς που ο +θωνας επβαλε πρωρη διλυση της Βουλς κατ τη
βασιλε α του, ασκντας τη σχετικ συνταγματικ του αρμοδιτητα. Η Βουλ
που εκλχθηκε στη συνχεια, εκε νη της Ζ< βουλευτικς περιδου, υπρξε η
τελευτα α της θητε ας του.
Ο Καλλιφρονς, παρ την υποστριξη που ε χε απ τον +θωνα για τη
θση του προδρου της Βουλς το 1860, ανπτυξε μετριοπαθ αντιπολιτευτικ δρση στη συνχεια. Μσα απ κε μενα που συνυπγραψε με τους Παλο
Καλλιγ και Ι. Κνιαρη το 1861 διαφα νεται η προσδοκ α μιας εκ βθρων
αλλαγς του πολιτικο συστματος: μεταξ λλων, διεκδικοσαν ελεθερες
εκλογς, δημσιες επενδσεις υποδομς, ελφρυνση των αγροτν, φορολογικ μεταρρθμιση, γενικ εξοπλισμ, εκσυγχρονισμ της διο κησης. Τελικ,
εξαιτ ας της αντιπολιτευτικς του δρσης, εκτοπ στηκε το Δεκμβριο του
1861, μαζ με τον Επαμειννδα Δεληγιργη, στην Κθνο και αργτερα στη
Mον Τουρλιανς στη Μκονο.
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Στην οκτωβριαν εξγερση κατ του +θωνα, το 1862, αν και προηγουμνως ε χε προσεγγ σει τα Aνκτορα και ε χε αμνηστευθε , συμμετε χε ενεργ πρωτοστατντας στην εκθρνιση του βασιλι, που τελικ πραγματοποιθηκε στις 10 Οκτωβρ ου του 1862. Στη συνχεια, απ τον Οκτβριο του 1862
ως το Φεβρουριο του 1863, διορ στηκε υπουργς Ναυτικν της επαναστατικς κυβρνησης του Δημτριου Βολγαρη. Zταν μλιστα εκε νος που ως
υπουργς Ναυτικν επιβιβστηκε στο πλο ο που βρισκταν ο κπτωτος μονρχης για να του επιδσει το ψφισμα που προβλεπε την κατργηση της
δυναστε ας του στερα απ τριακονταετ παραμον στην Ελλδα.
Σημαντικς υπρξε ο ρλος του Καλλιφρον και στην B< εν Aθναις Εθνοσυνλευση που ακολοθησε (1862-1864), η οπο α ενκρινε την ξωση του
+θωνα και την ανδειξη του νου βασιλι, του Δανο πρ γκιπα Γεωργ ου.
Αν και απ πλοσια αρχοντικ καταγωγ, ε χε ενταχθε στις τξεις των ριζοσπαστν «ορεινν» της Εθνοσυνλευσης, οι οπο οι αντιμχονταν τους συντηρητικος γνους αρχοντικν οικογενειν που πκνωναν κυρ ως τις τξεις των «πεδινν».
Aνλαβε τα καθκοντα του υπουργο Eκκλησιαστικν και Δημοσ ας Eκπαιδεσεως για να τρ μηνο το 1863 –κυβερνσεις Διομδη Kυριακο και
Mπενιζλου Pοφου–, για να μνα το 1865 και ενμιση περ που χρνο το
1872-1874 στις κυβερνσεις Eπαμειννδα Δεληγιργη.
Απ τα χρνια του +θωνα μχρι το θνατ του εκλεγταν συνεχς βουλευτς Αθηνν για να επανεκλεγε και πρεδρος της Βουλς για πντε μλις
μνες το 1885 (22 Ιουν ου - 12 Oκτωβρ ου). Ε χε διατελσει και τρεις φορς
αντιπρεδρος της Βουλς κατ την περ οδο 1844-1847.
Τη δεκαετ α του 1870 εντχθηκε στο φιλελεθερων αρχν κμμα του
Χαρ λαου Τρικοπη, αποτελντας να απ τα προπργια του κμματος στην
περιοχ της Αττικς, χωρ ς μως να στηρ ζει πντοτε τυφλ τον Τρικοπη
στη Βουλ. Λ γα χρνια πριν απ το θνατ του αποσρθηκε απ το πολιτικ προσκνιο, μως οι δο γιοι του Λμπρος και Ιωννης συνχισαν την
οικογενειακ παρδοση, εκλεγμενοι αντ στοιχα δμαρχος και βουλευτς
Αθηνν. Φιλμουσος καθς ταν, υπρξε το 1871 απ τα ιδρυτικ μλη της
μουσικς εταιρε ας της Αθνας Ευτρπη. Πθανε στην Αθνα το 1897 σε ηλικ α 92 ετν, φορντας μχρι το τλος της ζως του την εθνικ ενδυμασ α.
Μετ την εκλογ του ως προδρου της Βουλς στη συνεδρ αση της 28ης
Ιουλ ου 1847 ο Καλλιφρονς απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
Εγνωμον δι τν πιδειχθε<σαν μοι παρ’ )μν μπιστοσ νην κα
μετ θρρους &ναδ"χομαι τ Fργα, ε/ς τ Gπο<α 2 κλογ σας μ’ Fφερεν.
HΟ πατριωτισμς σας θ"λει ε;ρει πντοτε πρθυμον τν προσπθειν μου
ε/ς 0σα, )π"ρ τν κοινν βουλευμενοι, θ"λετε &ποφασσει πρς τελειο-
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ποησιν τ@ς νομοθεσας μας κα πρς &νπτυξιν κα προαγωγν τ@ς
θνικ@ς εδαιμονας, διεξαγομ"νων πρς το*το τν συζητσεων μ" 0λην
τν μβρθειαν κα σπουδαιτητα, &ναλγως το* κατεπεγοντος χρνου
κα τν πικειμ"νων τJ@ πατρδι περιστσεων.
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13. Δημτριος Xατζσκος
1848-1849
1871

Ο

Δημτριος Χατζ σκος γεννθηκε το 1805 στην Υπτη, κοντ στη Λαμ α.
Καταγταν απ παλι οικογνεια προκρ των της Φθιτιδας, η οπο α φερε το
νομα Χατζς και προεπαναστατικ ε χε αναπτξει σημαντικ κοινωφελ
δρση. Eπειδ ο Δημτριος ταν ο μικρτερος της γενις του Xατζ, η οπο α
σφαγιστηκε, μεινε γνωστς ως Xατζ σκος –δηλαδ μικρς Xατζς. Παντρετηκε δο φορς, πρτα με την κρη του στρατηγο Δυοβουνιτη και στη συνχεια με τη Βασιλικ Μπασκλαβνου, που ταν ανιψι του Iωννη Κωλττη.
Κατ την Επανσταση εντχθηκε στις τακτικς στρατιωτικς δυνμεις
του Aλξανδρου Μαυροκορδτου, με τις οπο ες πολμησε τον πρτο χρνο
της Επανστασης. Το 1823 εντχθηκε στο στρατιωτικ σμα του Κωλττη,
με τη μο ρα του οπο ου τατισε κτοτε την πολιτικ του σταδιοδρομ α, προσχωρντας στο «γαλλικ» κμμα. Συμμετε χε στην ξοδο του Μεσολογγ ου
το 1826, εν ανλαβε υπεθυνες στρατιωτικς και διοικητικς θσεις στη
Σμο ως αξιωματικς και ως φορος αλληλοδιδακτικν σχολε ων.
Το 1832 εξελγη αντιπρσωπος Φθιτιδας στην E< Εθνοσυνλευση του
6ργους, στην οπο α και αναδε χθηκε μλος της επιτροπς που θα ρθμιζε
θματα αποζημισεων και αμοιβν σων παρε χαν σημαντικς υπηρεσ ες
κατ την Επανσταση. Στη συνχεια ανλαβε αξιματα στο χρο της επαρχιακς και νομαρχιακς διο κησης. Το 1843, μετ την εξγερση της 3ης Σεπτεμβρ ου, αν και υπρξε υποψφιος στην περιοχ της Υπτης στις εκλογς
που ακολοθησαν για τη σσταση εθνοσυνλευσης, απτυχε να εκλεγε χαρακτηρ ζοντας παρνομο το αποτλεσμα. Τα επμενα, μως, χρνια (18441850) εκλεγταν συνεχς βουλευτς.
Πρεδρος της Βουλς αναδε χθηκε στις 13 Νοεμβρ ου 1848 και παρμει-
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νε στη θση ως τις 5 Οκτωβρ ου της επμενης χρονις. Η θητε α του συνπεσε, εν πολλο ς, με εκε νη της κυβρνησης Κωνσταντ νου Κανρη και τις
ευρωπαϊκς επαναστσεις του 1848. Οι τελευτα ες σμαναν την ναρξη μιας
εποχς που κλνισε τα κοινωνικ και πολιτικ θεμλια των αυταρχικν
καθεσττων σε πολλς ευρωπαϊκς χρες, χωρ ς ευθε ες μως αναλογ ες με
την ελληνικ πραγματικτητα.
Το 1850 διορ στηκε απ τον +θωνα γερουσιαστς, αξ ωμα που ταν ττε
ισβιο και το οπο ο διατρησε ως την κατργηση της Γερουσ ας μετ την
ξωση του +θωνα το 1862. Ως γερουσιαστς εξελγη στη θση του γραμματα και του αντιπροδρου της Γερουσ ας. Το 1862 διορ στηκε υπουργς Eκκλησιαστικν και Δημοσ ας Eκπαιδεσεως, θση που διατρησε κατ το
πεντμηνο 26 ΜαXου - 11 Οκτωβρ ου 1862.
Ανπτυξε προσωπικς σχσεις με τον +θωνα και τη σζυγ του Αμαλ α.
Τους ε χε, μλιστα, ακολουθσει στην περιοδε α που καναν στην Ελλδα
λ γους μνες πριν απ την κπτωσ τους. Συμμετε χε ως υπουργς Εκκλησιαστικν και Δημοσ ας Eκπαιδεσεως στην υπ το Γεννα ο Κολοκοτρνη
τελευτα α κυβρνηση που σχηματ στηκε πριν απ την ξωση του +θωνα.
Μετ την ξωση του τελευτα ου και της συζγου του, τους ακολοθησε στο
ταξ δι τους στο Μναχο, που και παρμεινε 40 μρες.
+ταν επστρεψε στην Ελλδα, παρμεινε για μεγλο διστημα εκτς
πολιτικς, για να επανεκλεγε βουλευτς Φθιτιδας το Μιο του 1865. Το
1869 εξελγη για τελευτα α φορ βουλευτς. Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε με απλυτη πλειοψηφ α στις 25 Οκτωβρ ου 1871 και παρμεινε στο αξ ωμ του για να δ μηνο περ που, ως τις 28 Δεκεμβρ ου της διας χρονις.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του την πρτη φορ ανφερε στο Σμα
τα εξς:
Κ ριοι!
Σ?ς εγνωμον δι τν τιμν, τ@ς Gποας μ’ κρνατε Nξιον, &πον"μοντες τοια την πρς μ" μπιστοσ νην.
Συναισθνομαι, Κ ριοι, τ βρος κα τν σπουδαιτητα τν καθηκντων μου, τσBω μ?λλον καθ’ 0σον αO δυνμεις μου ε6ναι κατ$τεραι τ@ς
πιθυμας μου το* ν κπληρ$σω τα*τα μ" τν &κρβειαν κενην, τν
Gποαν 2 )ψηλ α;τη θ"σις &παιτε<. QΑλλ θαSTν ε/ς τν πατρικν κα
Fμφρονα )μν συνδρομν, θ"λω καταβλλει π?σαν δυνατν προσπθειαν, Uνα φαν Nξιος τ@ς μεγλης τιμ@ς, μ" τν Gποαν μ" περιεβλετε, δι
τ@ς &κριβο*ς διαχειρσεως τν σπουδαων καθηκντων μου.
Να, Κ ριοι Bουλευτα! συναπαντ$μεθα βεβαως ε/ς τν πιθυμαν
τα τηνW θ"λομεν δ" φθσει ε/ς τν κπλρωσιν ατ@ς, τηρο*ντες &κριβς
τσον )με<ς καθ$ς κα τ προεδρε<ον το ς 0ρους το* κανονισμο*.
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Στη Βουλ διακρ θηκε ως ρτορας, πρωταγωνιστντας με τις αγορεσεις
του στο ζτημα της απαγωγς ξνων υπηκων απ ληστς στο Δλεσι το
1870, πως και σε αυτ της τχης αξιλογης κτηματικς περιουσ ας στην
περιοχ της Υπτης, για την οπο α επ χρνια ταν σε αντιδικ α με το Δημσιο. Υπβαλλε προτσεις νμων σχετικς με θματα γεωργικς οικονομ ας
και φορολογ ας.
Πθανε στην Αθνα τον Οκτβριο του 1877.
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14. Αντνιος Γεωργαντς
1849-1850

Ο Αντνιος Γεωργαντς γεννθηκε στη Θβα το 1799 και αργτερα

εγκαταστθηκε στη Λιβαδει. Υπρξε, πως και λλα μλη της οικογνεις
του, στλεχος της Φιλικς Εταιρε ας και οπλαρχηγς στην Επανσταση. Ο
αδελφς του Λεονρδος σκοτθηκε στην πολιορκ α της Ακρπολης το 1826.
Παντρετηκε την κρη του προκρ του της Λιβαδεις Iωννη Λογοθτη, η
οπο α ανπτυξε αξιλογη κοινωνικ δραστηριτητα στα χρνια μετ την
δρυση του ελληνικο κρτους.
Ο Αντνιος Γεωργαντς κατ την Επανσταση ταν επικεφαλς ομδας 120 ενπλων ανδρν, εν παρλληλα ανλαβε καθκοντα γραμματα
του επαρχιακο ταμε ου, πως και υπασπιστς και γραμματας των Αθανσιου Δικου, Οδυσσα Ανδροτσου και Ιωννη Γκορα. Αργτερα πολμησε υπ τις διαταγς του στρατηγο Γεργιου Καραϊσκκη και του Δημτριου Υψηλντη, πρε θση επιτελος του 6γγλου στρατηγο Τζωρτζ, για να
καταλξει μπιστος του Ιωννη Καποδ στρια μετ την φιξ του τελευτα ου
στην Ελλδα το 1828. Στις εθνοσυνελεσεις της Επανστασης, καθς και σε
εκε νη του 6ργους, το 1831, εκπροσπησε ως πληρεξοσιος την περιοχ της
Λιβαδεις.
Στα χρνια του Καποδ στρια κατατχθηκε στο στρατιωτικ σμα της
Ενεργος Φλαγγος με το βαθμ του υποστρατγου. Κατ την περ οδο της
βασιλε ας του +θωνα, το 1836, εκλχθηκε δμαρχος Λιβαδεις. Επ σης διετλεσε πρεδρος του επαρχιακο συμβουλ ου της ευρτερης περιοχς.
Kατ την οθωνικ περ οδο ενεργοποιθηκε πολιτικ. Υπρξε συμπαρασττης των απμαχων αγωνιστν της Επανστασης, τους οπο ους παραγκνισε και αποστρτευσε η φιξη των βαυαρικν στρατευμτων μετ το
1833. Ανπτυξε δρση και παιξε πρωταγωνιστικ ρλο δ πλα στο Μακρυ-
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γιννη κατ την εξγερση της 3ης Σεπτεμβρ ου. Στην A< εν Aθναις Εθνοσυνλευση του 1843-1844 που ακολοθησε εκλχθηκε πληρεξοσιος Λιβαδεις.
Στη συνχεια εκλεγταν συνεχς βουλευτς Λιβαδεις κατ τις περιδους
1844-1853, 1859-1862 και 1872-1874. Το 1860 διορ στηκε απ τον +θωνα γερουσιαστς, εν το 1861 διορ στηκε και νομρχης Ναυπλ ας. Zταν απ εκε νους που υπερασπ στηκαν τον +θωνα μχρι την ξωσ του το 1862. Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στις 21 Δεκεμβρ ου 1849 διατηρντας το αξ ωμα
ως τις 27 Ιουλ ου 1850.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του ανφερε στο Σμα τα εξς:
Εγνωμονν, Κ ριοι Βουλευτα, δι τν πιδειχθε<σν μοι τα την
τιμν, θ"λω προσπαθσει 0σον Fνεστι ν κπληρ$σω π’ &κριβεBα τ
μ"γα καθ@κον, 0περ 2 ψ@φος )μν μο &ν"θηκε.
Τα τελευτα α χρνια της ζως του τα αφιρωσε στη συγγραφ απομνημονευμτων, τα οπο α δημοσ ευσε στα περιοδικ Παρνασσς και Πανδ$ρα.
Πθανε το 1884 σε ηλικ α 85 ετν. Ο γιος του Ιωννης, ο οπο ος ασχολθηκε
επ σης με την πολιτικ, υπρξε βουλευτς Λιβαδεις με το κμμα του Xαρ λαου Tρικοπη.
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15. Λζαρος Γιουρδς
1850-1852

Ο Λζαρος Γιουρδς γεννθηκε στην \δρα το 1811. Προερχταν απ

οικογνεια προκρ των τσο απ την πλευρ του πατρα, σο και απ αυτ
της μητρας του. Παππος του ταν μλιστα ο Δημτριος Τσαμαδς, πρεδρος του Βουλευτικο στα χρνια της Επανστασης. Δεν εκπλσσει, λοιπν,
τι μεγλωσε σε να οικογενειακ περιβλλον με αξιλογα πρτυπα συμμετοχς στα κοιν.
Η κρη του Ξανθ παντρετηκε το 1856 τον Επαμειννδα Δεληγεργη,
εν η γνωριμ α των δο ανδρν ε χε πραγματοποιηθε ταν ο Γιουρδς ταν
ακμη πρεδρος της Βουλς. Ο μετπειτα πρωθυπουργς Δεληγεργης απκτησε ττε να στεν συνεργτη, ο οπο ος τον βοθησε να εισχωρσει σε να
ισχυρτατο πολιτικ δ κτυο. Πολιτικς συνεργασ ες ττοιας φσης, πως η
παραπνω μεταξ του Δεληγιργη και του πεθερο του, δεν προϋπθεταν κατ’
ανγκη και πολιτικ  ιδεολογικ τατιση των συνεργαζομνων.
Σζυγος του Γιουρδ ταν, εξλλου, η κρη του ισχυρο προκρ του της
\δρας Μανλη Τομπζη. Μαζ με τον τελευτα ο, πως και με την οικογνεια
Μπουντορη, ε χαν αγορσει μετ το 1830 εκτσεις γης στο Μαντοδι
Ευβο ας, που ανπτυξαν και μεταλλευτικς επιχειρσεις.
Σε νεανικ ηλικ α, κατ τα πρτα χρνια της βασιλε ας του +θωνα, ο
Γιουρδς εξελγη δμαρχος \δρας με ιδια τερα πλοσιο ργο κατ τη θητε α
του. Σντομα, ωστσο, αντιμετπισε το δ λημμα της επιλογς μεταξ του
αξιματος του δημρχου και της θητε ας στο Kοινοβολιο ως βουλευτ. Η
εκ μρους των κατ τπους ηγετικν παραγντων αναζτηση ισορροπιν
ανμεσα στην επιρρο της κεντρικς εξουσ ας και σε εκε νη της τοπικς
αυτοδιο κησης ταν εξλλου να σνηθες δ λημμα στην ελληνικ πολιτικ
ζω του 19ου αινα.
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Τα επμενα χρνια εξελγη δο φορς βουλευτς, στις περιδους 18501853 και 1861-1862. Θεωρθηκε μετριοπαθς και συναινετικς πολιτικς. Πρεδρος της Βουλς αναδε χθηκε σε δο διαδοχικς βουλευτικς συνδους,
μεταξ των ετν 1850-1852 (20 Δεκεμβρ ου 1850 - 30 Οκτωβρ ου 1852).
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του την 5η Νοεμβρ ου 1851 ανφερε στο
Σμα τα εξς:
Κ ριοι!
Δεχμενος μετ’ εγνωμοσ νης τν παναληπτικν τν &γαθν πρς
μ" διαθ"σε$ν σας &πδειξιν (ς &λνθαστον γν$ρισμα τ@ς κατ τν
παρελθο*σαν σ νοδον περ τν διεξαγωγν τν καθηκντων το* προ"δρου μερμνης μου, συναισθνομαι ζωηρς, 0τι τ πρς μ" ν"α δεγματα τ@ς μπιστοσ νης σας μο πιβλλουσι διπλασαν περ ατ προθυμαν κα προσπθειαν, κα θ"λω προθυμοποιηθ@ ν δικαι$σω κα ]δη
τν κλογν σας, καθσον 2 πσχουσα )γεα μου μο τ πιτρ"ψει.
^Aς προβμεν μετ ζλου κα τ@ς δυνατ@ς ταχ τητος ε/ς τ ν"α Fργα
μας, κα Nς δεξωμεν κα κατ τν παρο*σαν σ νοδον τν ατν πθον
κα τ ατ α/σθματα )π"ρ τν κοινν συμφερντων κα τ@ς θνικ@ς
εδαιμονας.
Τλος, το 1862 εξελγη πληρεξοσιος \δρας στην Β< εν Aθναις Εθνοσυνλευση, που οδγησε σε πολιτειακ μεταβολ μετ την ξωση του +θωνα.
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16. Ευστρτιος Παρσης
1852-1853

Ο Παρ σης γεννθηκε στην Τνο το 1810. Φο τησε στο σχολε ο που διη-

θυνε ο λγιος Ευστρτιος Πτρου ο Κυδωνιες. Το 1831, σε νεανικ ηλικ α,
διορ στηκε δημσιος υπλληλος στη Νξο. Αρχικ εργστηκε στο δικαστριο
του νησιο και αργτερα ως γραμματας της Δημογεροντ ας. Zταν νθρωπος
με πνευματικ χαρ σματα, ευγενς και ευπροσγορος. Αυτς οι ιδιτητς του
συνβαλαν στε να καταλβει λα τα τοπικ αξιματα: δημοτικς σμβουλος, σχολικς φορος, εκκλησιαστικς επ τροπος και αργτερα βουλευτς.
Τρεις διαδοχικς βουλευτικς του θητε ες χρονολογονται μεταξ των ετν
1844-1853, εν υπρξε πληρεξοσιος και στην Β< εν Aθναις Εθνοσυνλευση
(1862-1864) και βουλευτς το 1865. Τον δικρινε η προσλωση σε φιλελεθερες
πολιτικς αρχς, γεγονς που συνβαλε στο να συκοφαντηθε και να υποστε
διξεις απ τις “αυλικς κυβερνσεις” του +θωνα στην περ οδο 1854-1862.
Αξιομνημνευτη υπρξε η θαρραλα στση που τρησε κατ την επιδημ α χολρας που πληξε την Τνο το 1854, κατ την οπο α πθαναν μλιστα
και οι γονε ς του. Ο Παρ σης αγνοντας τους κινδνους απ την εξπλωση
της ασθνειας, αφο ανλαβε τη δημοτικ αρχ, πτυχε –με τα μτρα που
πρε επιτπου– την ανσχεση της διδοσης της επιδημ ας και ανψωσε το
ηθικ των συμπολιτν του.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στις 6 Νοεμβρ ου του 1852, κατ την
τρ τη βουλευτικ του θητε α. Παρμεινε στη θση του προδρου ως τις 27
Οκτωβρ ου 1853. Τα προηγομενα χρνια ε χε δη διατελσει αντιπρεδρος
(1848-1849), επ προεδρ ας Δημτριου Χατζ σκου, και γραμματας του Kοινοβουλ ου (1847-1848 και 1850-1851).
H ανληψη των καθηκντων του συνοδετηκε απ την ακλουθη αναφορ:
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Κηρ ξαντος `πομ"νως τ &ποτ"λεσμα το* μ"χρι το*δε προσωρινο*
πρεδρου, λαβ$ν τν aδραν G &ναδειχθες Gριστικς πρεδρος, ε6πε πρς
τν Βουλν, 0τι εγνωμονν δι τν τιμν, μεθ’ bς περι"βαλεν ατν,
θ"λει προσπαθσει 0λαις δυνμεσι ν δικαι$σJη τν κλογν της, &λλ’ 0τι
πρς τν σκοπν το*τον λπζει οσιωδς ε/ς τν συνδρομν `κστου
τν βουλευτν.
Πθανε στην Αθνα την 1η Νοεμβρ ου 1865, ξι μλις μνες μετ την τελευτα α του εκλογ ως βουλευτ.
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17. Παναγιτης Bρβογλης
1853-1854

Γεννθηκε το 1799 και ανκε στην οικογνεια προεστν απ την Πελο-

πννησο, με απτερη καταγωγ απ τις Σρρες. Ο πατρας του υπρξε
μλος της Φιλικς Εταιρε ας, αντιπρσωπος (βεκ λης) των προεστν της
Πελοποννσου στην Κωνσταντινοπολη και αγωνιστς της Επανστασης. Ο
Παναγιτης Βρβογλης σποδασε ιατρικ, νομικ και μαθηματικ στην
Π ζα της Ιταλ ας. Ανκε στον κκλο του περιοδικο Λγιος Ερμς που εκδιδταν στη Βιννη. Εκε μυθηκε στη Φιλικ Εταιρε α και το 1821, με την
ναρξη της Επανστασης, λθε στην Ελλδα και λαβε μρος στην πολιορκ α της Τρ πολης και σε λλες στρατιωτικς επιχειρσεις.
Στη διρκεια της Επανστασης κατλαβε διοικητικς θσεις. Το 1823
φυλακ στηκε στο Ναπλιο για 40 μρες κατηγορομενος τι τοιχοκλλησε
συνωμοτικ κε μενο κατ του Κολοκοτρνη. Επρκειτο κατ’ ουσ α για
σατυρικ κε μενο. +ταν αποφυλακ στηκε, απευθνθηκε στο Βουλευτικ επιζητντας την προστασ α των αρχν. Στη συνχεια απκτησε σημαντικ επιρρο, ταν σχηματ στηκε η κυβρνηση Κουντουριτη.
Το 1829 ανλαβε τη θση του γραμματα της Δ< Εθνοσυνλευσης του
6ργους, εν την περ οδο 1831-1833 διετλεσε γραμματας της Γερουσ ας.
Στα χρνια της βασιλε ας του +θωνα υπηρτησε ως δικαστικς ως την
παρα τησ του το 1847. Vκτοτε ασχολθηκε με την πολιτικ. Εκλχθηκε βουλευτς τσσερις φορς μεταξ των ετν 1844-1862, κατ την περ οδο της
συνταγματικς μοναρχ ας του +θωνα, και μ α φορ στην περ οδο της βασιλε ας του Γεωργ ου Α< (1868-1869).
Στην περ οδο της βασιλε ας του +θωνα ανλαβε υπουργικ καθκοντα
τρεις φορς μεταξ των ετν 1851-1862: υπουργς Εκκλησιαστικν και Δημοσ ας Εκπαιδεσεως –με σημαντικ ργο– στην κυβρνηση Κριεζ (1851-
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1852), Δικαιοσνης στην τταρτη κυβρνηση Μαυροκορδτου (1855) και
Οικονομικν στην κυβρνηση Γεννα ου Κολοκοτρνη (1862), μετ την παρα τηση του Δημτριου Λεβ δη. Το 1868 διετλεσε για οκτ μνες υπουργς
Δικαιοσνης στην κτη κυβρνηση Δημτριου Βολγαρη. Ε χε τη φμη ντιμου και πεπαιδευμνου πολιτικο νδρα.
Πρεδρος της Βουλς αναδε χθηκε για τη σνοδο απ τις 30 Δεκεμβρ ου
1853 ως τις 20 Απριλ ου 1854.
Με την ανληψη των καθηκντων του ο νος πρεδρος ανφερε στο Σμα τι:
[...] πρν ] &ναβJ@ τν aδραν, ε/ς Aν &ναβιβζει ατν 2 λευθ"ρα τ@ς
Βουλ@ς ψ@φος, dφελει ν κφρσJη τς Gλοψ χους πρς τ Σμα εχαριστας του δι τν τιμν, μεθ’ bς τν περι"βαλε σμερονW δι ν’ &ποκριθJ@
δ’ ε/ς ατν, θ"λει καταβλει π?σαν προσπθειαν 0πως φανJ@ πξιος
τ@ς )ψηλ@ς τα της μπιστοσ νης. ^Αν δ" κα δ"ν &γνοε<, 0τι τ χρ"η, ε/ς
e προσκαλε<ται, ε6ναι &ν$τερα τν δυνμε$ν του, π"ποιθεν 0μως ε/ς τν
Gμφωνον τ@ς Βουλ@ς συνδρομν, κα ε/ς ατν στηριζμενος, λπζει
0τι 2 θρησκευτικ τρησις το* κανονισμο*, 2 τξις κα 2 αστηροττη
περ τς δαπνας το* Σ$ματος ο/κονομα θ"λουσι τν κμει, Nν fχι Nλλο, τουλχιστον ν ξ"λθJη &νεπληπτος.
Τη θητε α του δικοψε αιφνιδιαστικ με πρωτοβουλ α του ο βασιλις
+θωνας, ταν διλυσε (τλη Απριλ ου του 1854) τις εργασ ες τσο της Βουλς σο και της Γερουσ ας εξαιτ ας της διαφων ας του με τον πρωθυπουργ
Αντνιο Κριεζ σχετικ με τις αλυτρωτικς κινσεις σε Θεσσαλ α, Zπειρο
και Μακεδον α. Η Βουλ δεν συνλθε ττε για διστημα ενς περ που οκταμνου, εν δη γ νονταν αντιληπτς οι συνπειες απ την κρηξη του Κριμαϊκο πολμου.
O Bρβογλης πθανε το 1870 σε ηλικ α 71 ετν.
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18. Θρασ"βουλος Zα#μης
1855
1860
1874
1876-1877

Π

ολιτικς της πρτης μετεπαναστατικς γενις, γνος της μεγλης
οικογνειας προκρ των και πολιτικν της Πελοποννσου. Zταν γιος του σημαντικο ρωα της Επανστασης Ανδρα ΖαXμη και εξδελφος του πολιτικο Παναγιτη ΖαXμη. Γεννθηκε στην Κερπεν των Καλαβρτων το 1825
και σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν, εν κανε μεταπτυχιακς
σπουδς στη Γαλλ α. Zταν νας ιδια τερα μορφωμνος πολιτικς.
Στη γενικ πολιτικ του στση και νοοτροπ α αποστρεφταν τη δημαγωγ α και την κολακε α. Υποστριζε αρκετ φιλελεθερες για την εποχ του
πολιτικς αντιλψεις και ταν σταθερς υπερασπιστς του κοινοβουλευτισμο. Γι’ αυτ λλωστε και συγκροστηκε με το Δημτριο Βολγαρη, ταν ο
τελευτα ος επιχε ρησε να παραβισει βασικς πολιτικς ελευθερ ες και την
δια την κοινοβουλευτικ νομιμτητα. Διθετε υψηλ πολιτικ θος, μετριοπθεια, διαλλακτικτητα και σνεση. Συχν υπερβαινε τα στεν πλα σια
του ποιου κομματικο συμφροντος.
Υπηρτησε αρχικ ως στλεχος στο Υπουργε ο Οικονομικν, αλλ δεν
ργησε να αναδειχθε και σε αντερες θσεις. Vτσι, γινε υπουργς Εκκλησιαστικν και Δημοσ ας Εκπαιδεσεως (1859) σε ηλικ α μλις 34 ετν.
Ξεκ νησε νος την πολιτικ του σταδιοδρομ α εκλεγμενος συνεχς βουλευτς Καλαβρτων σε 12 εκλογικς αναμετρσεις μεταξ των ετν 18501880. Διετλεσε συνολικ πρωθυπουργς για διστημα ενς τους και επτ
μηνν, υπουργς περισστερο απ δο χρνια και πρεδρος της Βουλς
περ που ενμιση χρνο συνολικ.
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Διετλεσε επτ φορς υπουργς κατ την περ οδο 1859-1878. Το 1860
ανλαβε καθκοντα υπουργο Εξωτερικν στην κυβρνηση Aθανσιου
Mιαολη. Απ τη θση αυτ παραιτθηκε διαφωνντας με τον +θωνα για
το βαυαρικ δνειο και για την καθυστρηση της ψφισης Οργανισμο του
Πανεπιστημ ου Αθηνν. Το 1862, μετ την ξωση του +θωνα και αφο ε χε
πρωταγωνιστσει στην ανατροπ του, γινε υπουργς Εξωτερικν στην
“επαναστατικ τριανδρ α” των Δημτριου Βολγαρη, Κωνσταντ νου Κανρη και Μπενιζλου Ροφου.
Τον Απρ λιο του 1863, μετ την ανακρυξη του Δανο πρ γκιπα Γεωργ ου ως βασιλι των Eλλνων απ την Εθνοσυνλευση, ο ΖαXμης συμμετε χε
στην τριμελ αντιπροσωπε α που πγε στην Κοπεγχγη για να προσφρει το
στμμα της Eλλδας στο νο μονρχη. Τα λλα δο μλη της αντιπροσωπε ας, τα οπο α επ σης συμμετε χαν –αν και χι με τη μεγαλτερη δυνατ αποτελεσματικτητα– στις διαπραγματεσεις για τον τελικ διακανονισμ των
ρων αποδοχς του στμματος απ το Δαν πρ γκιπα, ταν οι Κωνσταντ νος
Κανρης και Δημτριος Γρ βας. Το 1864 ενργησε, επ σης, ως απεσταλμνος
της ελληνικς κυβρνησης για την παρδοση στην Ελλδα και την ενσωμτωση στον εθνικ κορμ των Επτανσων.
Μετ την φιξη του Γεωργ ου Α<, ο ΖαXμης πρωταγων στησε απ το 1863
ως και τα τλη της δεκαετ ας του 1870 μαζ με τους πολιτικος του αντιπλους –και ηγτες κομμτων– Αλξανδρο Κουμουνδορο, Δημτριο Βολγαρη και Επαμειννδα Δεληγεργη στις πολιτικς διαμχες της περιδου. Το
κμμα του, αν και διθετε λιγοστος βουλευτς, σκησε σημαντικ επιρρο
στις συζητσεις που γιναν για το νο Σνταγμα του 1864. Μλιστα, οι “ζαϊμικο ” βουλευτς υποστριζαν τη σσταση δετερου νομοθετικο σματος,
παρλληλου με τη Βουλ, ορισμνα μλη του οπο ου θα διορ ζονταν και δε
θα εκλγονταν.
Αν και χαρακτηριζταν απ μετριοπθεια στις πολιτικς αντιλψεις και
τους προσανατολισμος του στο πεδ ο των αντιπαραθσεων μεταξ των
λεγμενων ορεινν και πεδινν, ο ΖαXμης ε χε δη απ το 1863 προσχωρσει στους περισστερο ριζοσπστες ορεινος, τοποθετομενος πολιτικ πλησιστερα στον Αλξανδρο Κουμουνδορο. Την περ οδο αυτ μαζ με τους
Κουμουνδορο, Βολγαρη και Δεληγεργη διαδεχταν ο νας τον λλον
στην πρωθυπουργ α, καθς κλιμακνονταν οι επεμβσεις στην πολιτικ διαδικασ α απ μρους του Στμματος, εν δεν απουσ αζε και η εκτροπ απ
τον ομαλ πολιτικ β ο. Aυτ ταν ορισμνα απ τα βασικ γνωρ σματα της
περιδου πριν απ τη δυναμικ ε σοδο του Xαρ λαου Τρικοπη στο πολιτικ προσκνιο τη δεκαετ α του 1870. Το κμμα του ΖαXμη, πως και των αντιπλων του, ταν ουσιαστικ μια προσωποπαγς ομδα που συνχιζε με τον
να  τον λλο τρπο την παρδοση του λεγμενου “πελατειακο συστματος” χωρ ς να καταφρει να μετατραπε σε “κμμα αρχν”.
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Το 1864 ανλαβε το Υπουργε ο Εσωτερικν στην κυβρνηση Κανρη, η
οπο α ανκε στο θεωρομενο ως περισστερο ριζοσπαστικ και προοδευτικ κοινοβουλευτικ συνασπισμ των ορεινν. Την δια θση κατλαβε και το
1865 στη σντομης θητε ας κυβρνηση Δεληγεργη. Το 1877 γινε υπουργς
Δικαιοσνης στην οικουμενικ κυβρνηση υπ τον νααρχο Κανρη, εν
συμμετε χε, το 1878, στην πρτη κοινοβουλευτικ κυβρνηση του Χαρ λαου
Τρικοπη ως υπουργς Εσωτερικν και Δικαιοσνης.
Ως πρωθυπουργς ανλαβε για πρτη φορ τον Ιανουριο του 1869
μετ την παρα τηση της κυβρνησης Βολγαρη, η οπο α τσι απφυγε να
επωμιστε το πολιτικ κστος της ττας μετ την καταστολ της Κρητικς
επανστασης του 1866. Η πρωθυπουργικ του θητε α υπρξε μλιστα αρκετ μακροχρνια για τα δεδομνα της εποχς. Ο ΖαXμης κρτησε ττε ρεαλιστικ στση και αποδχθηκε τους επιβληθντες ρους ειρνευσης, δημιουργντας τις προϋποθσεις για την αναγκα α σε εκε νη τη φση αποκατσταση των σχσεων του ελληνικο κρτους με την Oθωμανικ αυτοκρατορ α.
Κερδ ζοντας μλιστα τις σχετικ αδιβλητες εκλογς του ΜαXου της διας
χρονις, διατηρθηκε στην πρωθυπουργ α ως τον Ιολιο του 1870, ταν ο
Γεργιος Α< τον ανγκασε σε παρα τηση και μλιστα κατ τη διρκεια των
διακοπν της Βουλς. Στην περ οδο της πρωθυπουργ ας του αντιμετπισε
με υψηλ α σθημα ευθνης το ζτημα της εξωτερικς πολιτικς σχετικ με το
λεγμενο “ατιμωτικ πρωτκολλο” των Παρισ ων, αγνοντας το κστος που
ε χε η στση του στη δημοτικτητ του. Ασχολθηκε παρλληλα με την εσωτερικ ανπτυξη της χρας και με τους στρατιωτικος εξοπλισμος –χαρακτηριστικ αναφρονται η πρτη σιδηροδρομικ γραμμ Αθνας - Πειραι
και η αγορ του πολεμικο πλο ου «Βασ λισσα +λγα».
Το Νομβριο του 1869 υπβαλε στη Βουλ πρταση νμου σχετικ με την
οργνωση εθνικν δυνμεων για την καταστολ της ληστε ας. +μως, χι
μνο απορρ φθηκε το νομοσχδιο, αλλ τους επμενους μνες ε χε να αντιμετωπ σει και τις συνπειες απ τη σφαγ ξνων επισμων ταξιδιωτν απ
ληστς στο Δλεσι. Το γεγονς αυτ πρε μεγλες διαστσεις, εκθτοντας
διεθνς τσο την κυβρνηση σο και την δια τη χρα. Στθηκε μλιστα η
αφορμ για την παρα τηση της κυβρνησης ΖαXμη. Η δετερη κυβρνηση
υπ την προεδρ α του, το 1871, ταν εξαιρετικ σντομη. Διρκεσε ως τα
Χριστογεννα του 1871. Σε μια περ οδο πολιτικς αστθειας διατρησε την
εξουσ α για λιγτερο απ δο μνες, αφο απτυχε να αποσπσει την υποστριξη αμιγος κοινοβουλευτικς πλειοψηφ ας, κυρ ως εξαιτ ας του θματος της παροχς δειας λειτουργ ας ορυχε ου σε γαλλοϊταλικ εταιρε α.
Το 1872, στις ντονες συζητσεις που λαβαν χρα στο Kοινοβολιο,
τρησε μετριοπαθ στση σχετικ με την παραπομπ σε δ κη του παραιτηθντος πρωθυπουργο Eπαμειννδα Δεληγεργη, τον οπο ο κατηγοροσαν
για κατχρηση εξουσ ας και επιβολ στρατοκρατ ας. Αντ της μεσης παρα-
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πομπς σε δ κη, πρτεινε τη συγκρτηση εξεταστικς επιτροπς. Μετριοπαθ
στση τρησε και στο θμα της κοινοβουλευτικς αρχς του πολιτεματος.
Π στευε στη διατρηση του θεσμο της μοναρχ ας. Απφευγε να αντιπαραταχθε μεσα στο Στμμα και επιχειροσε, στη διρκεια των σχετικν συζητσεων την περ οδο του 1874-1875, να μετρισει την νταση των αντιπαραθσεων
με τα Aνκτορα.
Πρεδρος της Βουλς εξελγη τσσερις φορς μεταξ των ετν 18551877. Η πρτη θητε α του εκτε νεται στην περ οδο 2 Φεβρουαρ ου - 25 Οκτωβρ ου 1855. Εκλχθηκε με 68 ψφους ναντι δο λευκν. Στις 30 Οκτωβρ ου
1860 εκλχθηκε για δετερη φορ με 62 ψφους ναντι 50 του Δημτριου
Καλλιφρον, υποψφιου της φιλοβασιλικς κυβρνησης Αθανσιου Μιαολη. Αξ ζει να σημειωθε τι εξελγη στο αξ ωμα αυτ μολοντι ανκε στην
ττε αντιπολ τευση και παρ τις αυλικς πισεις προς τους βουλευτς να τον
καταψηφ σουν. Παρμεινε, ωστσο, στη θση του μλις δο εβδομδες, ως
τις 16 Νοεμβρ ου 1860 καθς η εκλογ του οδγησε σε διλυση της Βουλς
απ τα Aνκτορα. Ο ΖαXμης ττε προσχρησε μεσα στην αντιπολ τευση
που σχεδ αζε την ανατροπ του +θωνα, συνεργαζμενος με το Μπενιζλο
Ροφο και το Δημτριο Βολγαρη. Η ρο των γεγοντων οδγησε μεσοπρθεσμα –δο χρνια αργτερα– στην πτση της βαυαρικς δυναστε ας.
Εξελγη για τρ τη φορ πρεδρος της Βουλς στις 30 Ιανουαρ ου 1874
(για τρεις μνες, ως τις 25 Απριλ ου της διας χρονις). +πως και το 1860,
υπερ σχυσε του Eπαμειννδα Δεληγεργη με ψφους 87 ναντι 72, αν και
ανκε στην αντιπολ τευση. Η εκλογ του αυτ στθηκε η αφορμ να ξεκινσει νας κκλος πολιτικν συζητσεων και αντιπαραθσεων για το ζτημα
της κοινοβουλευτικς αρχς του πολιτεματος και του ρλου του Στμματος.
Για τταρτη και τελευτα α φορ αναδε χθηκε πρεδρος της Βουλς με 131
ψφους, στις 4 Οκτωβρ ου 1876, διαδεχμενος τον Aλξανδρο Κουμουνδορο που στο μεταξ γινε πρωθυπουργς. Η θητε α του ολοκληρθηκε στις 18
Μαρτ ου 1877.
Πθανε απ ανακοπ καρδις το 1880 σε ηλικ α μλις 55 ετν.
Μετ την εκλογ του στη συνεδρ αση της 2ας Φεβρουαρ ου 1855 στο
αξ ωμα του προδρου της Βουλς, ο ΖαXμης απηθυνε στο Σμα τον ακλουθο σντομο χαιρετισμ.
Κ ριοι Συνδελφοι!
Λαβ$ν δι τ@ς ψφου )μν, Κ ριοι, τν Fξοχον τιμν το* ν’ &ναβ
π τ@ς aδρας τα της, dφελω ν κφρσω )μ<ν τν βαθε<αν εγνωμοσ νην μου δι τ δε<γμα το*το τ@ς πρς μ" εμενεας κα μπιστοσ νης
)μν. QΑλλ’ 0σBω σημαντικ ε6ναι 2 θ"σις, ε/ς Aν μ’ Fφερε 2 θ"λησις )μν,
τσBω σπουδα<α κα σοβαρ καθκοντα μο πιβλλει.
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Θ"λω καταβλει π?σαν προσπθειαν δι τν προσκουσαν κπλρωσιν το των, &λλ’ G ζ@λς μου μνος δ"ν θ"λει ε6σθαι &ποτελεσματικς.
Δι ν δικαι$σω τν κλογν σας ατν, Fχω &νγκην τ@ς )μετ"ρας συνδρομ@ς. HΗ &δελφικ σας &STωγ μο ε6ναι &παραιττως &ναγκαα,
ατν πικαλο*μαι, διτι δι’ ατ@ς μνης δ ναμαι ν πιτ χω τν προτιθ"μενον σκοπν μου.
QΕξλθομεν, Κ ριοι, πρ dλγων μηνν &π βουλευτικν σ νοδον, ε/ς
τν Gποαν δι τς γνωστς 2μν καιρικς περιστσεις δ"ν Cδυνθημεν
ν πρξωμεν πολλ )π"ρ το* τπου, τν Gπο<ον κλθημεν ν’ &ντιπροσωπε σωμεν ε/ς τν περβολον το*τον. HΗ &ρξαμ"νη ]δη Σ νοδος θ"λει
χορηγσει ;λην νεργεας ε/ς τν ζ@λον κα τν πατριωτισμν 2μνW G
Βασιλικς λγος, Κ ριοι, )πσχεται τν παρουσασιν διαφρων σπουδαων κα οσιωδν νομοσχεδων, τν Gποων 2 &νγκη κατεδεχθη
πολλκις ε/ς τν περβολον συναμφοτ"ρων τν νομοθετικν σωμτων.
HΥποστηρζοντες λοιπν τν Κυβ"ρνησιν το* Βασιλ"ως ε/ς το ς &γαθο ς
το τους σκοπο ς της, θ"λομεν φαν@ χρσιμοι κα ε/ς τν πατρδα κα ε/ς
τν Θρνον, περ τν Gπο<ον συγκεντρ$νονται fλου το* Fθνους αO λπδες. ^Aς προσπαθσωμεν 0θεν, Κ ριοι, διατελο*ντες ν kρμονJα κα &ποφε γοντες &μοιβαους ρεθισμο ς, δι συζητσεων σπουδαων κα σοβαρν ν φωτιζ$μεθα πρς &λλλους κα ν φωτζωμεν κα ατν τν
Κυβ"ρνησιν. Πρττοντες ο;τω, κα τν συνεδησιν 2μν θ"λομεν Oκανοποιε< κα τ@ς πιδοκιμασας τν ντολ"ων μας θ"λομεν τ χει.
Τ κατ’ μ", &ξιτιμοι συνδελφοι, τηρητς το* 2μετ"ρου κανονισμο*, )π ατο* δημιουργηθες, θ"λω δεξει θρησκευτικν &μεροληψαν
περ τν φαρμογν του. Θ"λετε μο πιτρ"πει ν φαρμζω τς διατξεις ατο* ναντον 0λων )μν κα )π"ρ 0λων )μν. Τ κοινν χρ"ος, κα
)μν (ς βουλευτν κα μο* (ς προ"δρου, ε6ναι 2 τρησις τ@ς τξεως ν
τα<ς συζητσεσιν, 2 &παρ"γκλιτος κα σ μφωνος μ" τν κανονισμν πορεα 2μν κα 2 διατρησις τν δικαιωμτων τ@ς Βουλ@ς. HEν$σατε τς
προσπαθεας σας, Κ ριοι, μ" τς δικς μου κα στ" β"βαιοι, 0τι θ"λομεν
δ$σει παρδειγμα Nξιον μιμσεως.
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Aλξανδρος Κουμουνδορος υπρξε μ α απ τις μεγαλτερες πολιτικς προσωπικτητες της Ελλδας κατ τον 19ο αινα. 6νθρωπος μειλ χιος, χαρακτηριζταν απ ευθυκρισ α, ευθτητα και μετριοπθεια. Γεννθηκε το 1815 στη Γαρμπελι της Ζαρντας, στη Μνη. Zταν γνος παλις ιστορικς οικογνειας της περιοχς. Φο τησε σε σχολε α του Ναυπλ ου και στη συνχεια σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν, λ γο μετ την δρυσ
του (1839-1841). Αμσως μετ το πρας των σπουδν του, το 1841, σε ηλικ α
26 ετν, πολμησε ως επικεφαλς σματος Λακνων εθελοντν στην εξγερση των Κρητν κατ των Οθωμανν. Ε ναι αξιοσημε ωτο τι το νομ
του συνδθηκε στεν με την Κρητικ επανσταση του 1866. Ο Κουμουνδορος ττε εν σχυσε τον αγνα των Κρητν διαταρσσοντας τις σχσεις του με
το βασιλι Γεργιο Α<.
Στα πρτα νεανικ του χρνια εργστηκε ως δικηγρος στην Καλαμτα
για να γ νει στη συνχεια αντεισαγγελας πρωτοδικν στην δια πλη. Εξελγη βουλευτς Μεσσην ας για πρτη φορ το 1850 και κτοτε εκλεγταν
συνεχς επ 33 τη, ως το θνατ του, το 1883, εκτς απ δο σντομα διαλε μματα. Κυριαρχντας για μισ περ που αινα στην πολιτικ ζω του
τπου, γινε 18 φορς υπουργς.
Το 1856 ανλαβε για πρτη φορ τη διεθυνση υπουργε ου στη φιλοβασιλικ κυβρνηση του Δημτριου Βολγαρη. Επρκειτο για το Υπουργε ο
Οικονομικν. Διατρησε τη θση του για μια ολκληρη τετραετ α (18561860), συμμετχοντας και στην κυβρνηση Μιαολη. Αν και κατ την πρτη
του υπουργικ θητε α κατηγορθηκε για κατχρηση ρουσφετολογικν πρακτικν, πτυχε την ευνοϊκ διαπραγμτευση των ρων αποπληρωμς του
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δανε ου που ε χαν εγγυηθε οι Μεγλες Δυνμεις για το ελληνικ κρτος,
απομακρνοντας τον κ νδυνο κρυξης της χρας σε κατσταση πτχευσης.
Με το διο θμα επρκειτο να ασχοληθε και στις δεκαετ ες του 1860 και του
1870 απ τη θση του πρωθυπουργο.
Στη μακρ πολιτικ του σταδιοδρομ α ανλαβε τη διεθυνση των υπουργε ων Εσωτερικν, Δικαιοσνης, Εξωτερικν, Στρατιωτικν και Εκπαιδεσεως, συχν κατχοντας παρλληλα και τη θση του πρωθυπουργο. Παραδξως δεν εκλχθηκε βουλευτς το 1861. Vτσι βρκε την ευκαιρ α να αναχωρσει για μερικος μνες στο εξωτερικ, που διερυνε τους επιστημονικος και πολιτικος του ορ ζοντες. Επιστρφοντας στην Ελλδα, το καλοκα ρι του 1861, προσχρησε στην αντιβασιλικ παρταξη για να διαδραματ σει πλον πρωταγωνιστικ ρλο στις πολιτικς εξελ ξεις μετ την ξωση του
+θωνα το 1862. Συνβαλε μλιστα σημαντικ στη διαμρφωση των ρθρων
περ της βασιλευομνης δημοκρατ ας στο Σνταγμα του 1864.
Εκλχθηκε δο φορς πρεδρος της Βουλς (9 Νοεμβρ ου 1855 - 27 Ιουν ου 1856 και για λ γες μρες το 1875, μεταξ της 9ης και 15ης Oκτωβρ ου του
διου τους). Τον αποκαλοσαν «τκνον της Βουλς» εξαιτ ας της προσλωσς του στις αρχς του κοινοβουλευτισμο και σε φιλελεθερες πολιτικς
αντιλψεις. Ο μετριοπαθς πολιτικς του λγος στο Kοινοβολιο ταν λιτς,
σντομος, διαυγς και με πλοσια τεκμηρ ωση. Η δετερη εκλογ του, το
1875, ανταποκρινταν στο, κατ κποιον τρπο, κοινοβουλευτικ θιμο της
εποχς να θτει υποψηφιτητα για τη θση του προδρου της Βουλς ο
αρχηγς του κμματος που ε χε πλειοψηφσει στις πρσφατες εκλογς. Aν
εκλεγταν πρεδρος της Βουλς, διοριζταν στη συνχεια πρωθυπουργς
και η Βουλ εξλεγε το διδοχ του. Πραγματικ, λ γο μετ τη συμβολικ
του εκλογ ως προδρου της Βουλς ο Κουμουνδορος πρε εντολ σχηματισμο κυβρνησης απ το Γεργιο Α<.
Ο Κουμουνδορος, ηγετικ μορφ των ορεινν, του θεωρομενου ως
περισστερο ριζοσπαστικο και προοδευτικο κοινοβουλευτικο συνασπισμο της περιδου μετ το 1862, ανλαβε καθκοντα πρωθυπουργο 10
φορς. Μετ την πρτη του υπηρεσιακ πρωθυπουργικ θητε α, το 1865,
δρυσε το λεγμενο “κουμουνδουρικ” κμμα, το οπο ο διαδραμτισε σημαντικ ρλο στα πολιτικ πργματα της χρας. Στις πρτες εκλογς που συμμετε χε το κμμα του, το 1865, εξλεξε 70 βουλευτς, ποσοστ περ που 38%
των εκπροσπων του θνους. Το “κουμουνδουρικ” κμμα παρμενε ββαια
να απ τα κμματα-συνασπισμος προσωποπαγν ομδων της περιδου,
που –κατ μ α σημαντικ μερ δα της νεοελληνικς ιστοριογραφ ας– συνχιζαν και στη δεκαετ α του 1860 τις παλαις “πελατειακς” πολιτικς παραδσεις, χωρ ς ακμη να χουν περσει στο στδιο των “κομμτων αρχν”, το
οπο ο επρκειτο να εγκαινισει ο Xαρ λαος Τρικοπης την επμενη δεκαετ α. Παρ τατα, ο Κουμουνδορος διθετε υψηλ α σθηση καθκοντος ανα-
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γνωρ ζοντας την ανγκη εκσυγχρονισμο της διο κησης, ανπτυξης των φυσικν πρων της χρας και καλτερης οργνωσης των ενπλων δυνμεων.
Στην κυβρνηση Κουμουνδορου των ετν 1866-1867, ο μετπειτα κορυφα ος Vλληνας πολιτικς Χαρ λαος Τρικοπης ανλαβε για πρτη φορ καθκοντα υπουργο Εξωτερικν. Zταν η περ οδος που Κουμουνδορος και
Τρικοπης, με την καταρχν υποστριξη της Ρωσ ας, ευνοοσαν την ελληνοσερβικ συνεννηση, προσπαθντας να στηρ ξουν και την υπθεση των εξεγερμνων Κρητν. Ο Κουμουνδορος και σε αυτ τη συγκυρ α, πως και σε
λλες πρωθυπουργικς του θητε ες, ακολοθησε πολιτικ αξησης των στρατιωτικν δαπανν.
Παρλληλα, στο θεσμικ επ πεδο, κατ τα τη 1866-1867, ε χε εισαγγει το
θεσμ της ψφου εμπιστοσνης της εκστοτε κυβρνησης απ το κοινοβολιο,
ενδυναμνοντας το τελευτα ο θεσμικ, καθιστντας, μως, εκολη και συχν
υπθεση την αλλαγ κυβερνσεων και τα επμενα χρνια. Το 1867 υποχρεθηκε απ το Στμμα να παραιτηθε , αν και η κυβρνησ του στηριζταν σε
ευρε α κοινοβουλευτικ πλειοψηφ α. Επιπλον, μετ τις εκλογς του Απριλ ου
του 1868 μεινε εκτς Βουλς για δετερη φορ στην πολιτικ του σταδιοδρομ α. Ως μ α απ τις αιτ ες προβλθηκε η διαβλητ διαδικασ α των εκλογν που
οργνωσε η κυβρνηση του πολιτικο του αντιπλου Δημτριου Βολγαρη.
Στην πρωθυπουργικ του θητε α των ετν 1870-1871 προχρησε την
αγροτικ μεταρρθμιση. Vκανε διανομ εθνικν γαιν σε ακτμονες αγρτες και συνβαλε στην ανπτυξη των χερσα ων και θαλσσιων μεταφορν.
Vλαβε, επ σης, μτρα κατ του φαινομνου της ληστε ας. Tο πολιτικ πργραμμα της θητε ας αυτς συγκεφαλαιωνταν στο σνθημα «εξωτερικς
ειρνη, εσωτερικς ισορροπ α νευ φρων και δανε ων και αποκντρωσις».
Χωρ ς να ευνοσει τη σναψη εξωτερικν δανε ων με ασμφορους ρους,
προσπθησε να προλβει το διαφαινμενο κ νδυνο του “υδροκεφαλισμο”
του κρτους, με κατ το δυνατν ισρροπη ανπτυξη των επαρχιν της
χρας. Σημαντικ ταν και η προσπθει του για ανατροπ των παραδοσιακν πελατειακν δομν της δημσιας διο κησης, γεγονς που οδγησε
αναπτρεπτα στην πτση της κυβρνησς του. Το γενικτερο πνεμα που
χαρακτριζε την πολιτικ του πρακτικ συνοψ ζεται στη φρση «διοκησις
του τπου δι του τπου». Με αυτν εννοοσε την πολιτικ «ν &ντιπροσωπε ονται τ συμφ"ροντα κα τ πικρατο*ν πνε*μα τ@ς κοινωνας ε/ς τν
κυβ"ρνησιν κα 2 κυβ"ρνησις ν nναι Fκφρασις τ@ς θνικ@ς βουλσεως...»
(Hering, 2004: 502).
Στη διρκεια της πρωθυπουργικς του θητε ας των ετν 1875-1876 (διρκειας 13 μηνν) δειξε να ασπζεται το νο φιλελεθερο πνεμα που εισγαγε στα πολιτικ πργματα ο Χαρ λαος Τρικοπης. Επμεινε στις εσωτερικς μεταρρυθμ σεις, χωρ ς να επιτχει την ψφιση απ το Kοινοβολιο νου
εκλογικο νμου (η ευρε α περιφρεια θα αντικαθιστοσε την επαρχ α), εν
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τρησε ουδετερτητα σε θματα εξωτερικς πολιτικς (η τακτικ της «σφρονος αναμονς»). Παρλληλα, μεθδευσε τη διοικητικ και οικονομικ
αναδιοργνωση της χρας. Η πμπτη του πρωθυπουργ α εγκαινιστηκε στα
μσα Οκτωβρ ου του 1875, μετ τη διακρυξη και την εφαρμογ της «αρχς
της δεδηλωμνης πλειοψηφ ας» απ τον παλαι φ λο και συνεργτη του Χαρ λαο Τρικοπη, που ταν πλον αρχηγς του Πμπτου Kμματος. +ταν κηρχθηκε ο Pωσοτουρκικς πλεμος (1877-1878) επιδ ωξε τη συνα νεση και
των λλων πολιτικν κομμτων, προκειμνου η χρα –κατπιν ρωσικς πρτασης– να προετοιμαστε κατλληλα για τη συγκρτηση ελληνορωσικς συμμαχ ας κατ των Οθωμανν. Ο Κουμουνδορος θεωροσε τι τσι η Ελλδα θα αποκμιζε εδαφικ οφλη, μως η πρτασ του συνντησε την απρριψη της πλειοψηφ ας του υπουργικο του συμβουλ ου. Ακολοθησε μια
σχεδν ρυθμικ εναλλαγ κυβερνσεων με το Δεληγιργη, μχρι που και οι
δο μετε χαν ως υπουργο στην υπ τον Kωνσταντ νο Κανρη οικουμενικ
κυβρνηση του 1877.
Η κυβρνηση που σχημτισε ο Kουμουνδορος τον Ιανουριο του 1878
παραιτθηκε στερα απ εννα μνες, εξαιτ ας της απογοτευσης απ τις
διπλωματικς ρυθμ σεις του Συνεδρ ου του Βερολ νου. Λ γο αργτερα σχημτισε την νατη κυβρνησ του, διρκειας 16 μηνν περ που, ως το Μρτιο
του 1880. Χρη στη ρεαλιστικ πολιτικ της τελευτα ας (δκατης) κυβρνησς του, επιτεχθηκε η προσρτηση της Θεσσαλ ας και της 6ρτας στο ελληνικ κρτος με τη Συνδισκεψη της Κωνσταντινοπολης το 1881. Παραδξως
ηττθηκε στις εκλογς που ακολοθησαν το Δεκμβριο του διου τους.
Ο Κουμουνδορος, σε να σχετικ πριμο στδιο, συνβαλε καθοριστικ στο θεσμικ και κοινωνικ εκσυγχρονισμ της Ελλδας. Συγκροστηκε με
παραδοσιακς ηγετικς ομδες και προσπθησε να επιτχει τη συνα νεση
του βασιλι στους κριους πολιτικος στχους του: τις σες αποστσεις προς
τις Μεγλες Δυνμεις, την περιφρορηση και εφαρμογ των συνταγματικν
θεσμν, την ελευθερ α πολιτικς δρσης, την ανληψη ευθνης απ τους
υπουργος και την αποκντρωση. Παρ το γεγονς τι προερχταν απ τον
παλαι πολιτικ κσμο, επιχε ρησε να προωθσει τον εκσυγχρονισμ της
χρας, αποτελντας –κατ κποιον τρπο– τον “πρδρομο” της εκσυγχρονιστικς προσπθειας του Χαρ λαου Τρικοπη. Εξλλου, ο Τρικοπης ταν
ο πολιτικς που διαδχθηκε τον Κουμουνδορο στην ηγεσ α του μεγαλτερου μρους των οπαδν του.
Το Φεβρουριο του 1883, ο Τρικοπης εκφνησε για τον Κουμουνδορο
ναν εξαιρετικ επικδειο λγο, εξα ροντας το θος και τη δρση του εκλιπντος πολιτικο ηγτη. Ο Κουμουνδορος παρμεινε ως το θνατ του, το
Φεβρουριο του 1883, πολιτικ ενεργς. Πθανε σε ηλικ α 79 ετν, χοντας
τελσει δο γμους και αποκτσει τρ α παιδ α.
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Μετ τη δετερη εκλογ του στο αξ ωμα του προδρου της Βουλς στη
συνεδρ αση της 9ης Οκτωβρ ου 1875 ο Κουμουνδορος απηθυνε προς το
Σμα την ακλουθη προσφνηση:
Κ ριοι, σ?ς εχαριστ δι τν τιμν, μ" τν Gποαν με περιεβλετε.
Τν ν"αν πολιτικν μεταβολν, Aτις σκοπν ε6χε ν &ποδ$σJη ε/ς τν
Βουλν τ δικαι$ματα, τ Gπο<α κατ νμον &νκουσιν ε/ς ατν, κα
τν ξουσαν, 2 Gποα κατ νμον πσης &νκει ε/ς ατν, dφελομεν
πρτοι 2με<ς ν ννοσωμεν κα ν κτιμσωμεν [...]
Ε/ς τ μ"λλον, κ ριοι, 2 συμμετοχ, 2 πδρασις 2μν ε/ς τν Κυβ"ρνησιν κα ε/ς τν διοκησιν το* τπου θ"λει ε6σθαι πραγματικ, θετικ.
QΑλλ’ 0σον μεγλη ε6ναι 2 συμμετοχ 2μν, τοσο τBω μεγλη θ"λει ε6σθαι
κα 2 εθ νη 2μν. Πρκειται ν λ σωμεν τ ζτημα, ν τ λε θερα
πολιτε ματα, ν τ κοινοβουλευτικν σ στημα δ ναται ν δ$σJη Κυβ"ρνησιν κα διοκησιν &γαθν. Ε/ς τ ζτημα το*το φθσαμεν, κ ριοι,
μετ πλην κα &γνας, οO Gπο<οι &ντχησαν κα κτς τν Gρων 2μν.
Τ ζτημα δ"ν ε6ναι ν"ον, ε6ναι ζτημα τν α/$νων, τ@ς &νθρωπτητος
κα λ θη πιτυχς, 0που τ γενικν συμφ"ρον προεξρχει το* &τομικο*
κα 0που G γωϊσμς κα τ ετελ@ πθη )πετχθησαν ε/ς τς γενικς
&νγκας τ@ς πατρδος.
QΕλπζω, κ ριοι, 0τι τ ζτημα ατ θ"λομεν λ σει θριαμβευτικς κα
0τι θ"λομεν παραδ$σει τ dνματα 2μν ε/ς τς ελογας κα fχι ε/ς τς
&ρς το* Fθνους. Τ π?ν ξρτηται ξ 2μν κα κ τ@ς διαγωγ@ς 2μν.
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20. Iωννης Zρκος
1856
1874

Γεννθηκε στη Μεσσην α το 1810. Zταν γνος οικογνειας αγωνιστν

της Επανστασης. Εκλχθηκε πληρεξοσιος στην A< εν Aθναις Εθνοσυνλευση του 1843-1844 και απ ττε εκλεγταν βουλευτς Μεσσην ας ως το
1862. Κατλαβε τη θση του γενικο γραμματα του Υπουργε ου Δικαιοσνης στην κυβρνηση Ιωννη Κωλττη, του οπο ου θεωρθηκε “μυστικοσμβουλος”. Ανλαβε και καθκοντα γενικο γραμματα του Υπουργε ου Οικονομικν στην κυβρνηση Δημτριου Χρηστ δη. Διετλεσε, επ σης, νομρχης
και κατ την περ οδο 1844-1846 γραμματας της Βουλς.
Πρεδρος της Βουλς εξελγη για πρτη φορ μετ την αποχρηση του
Αλξανδρου Κουμουνδορου απ τη θση αυτ, στις 28 Iουν ου του 1856,
και αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Κ ριοι! QΑναβανων τν aδραν, ε/ς Aν μ’ κλεσεν 2 κυριαρχικ ψ@φς
σας, λογζομαι ετυχς διτι ε)ρσκομαι ε/ς θ"σιν ν σ?ς κφρσω τς
γκαρδους εχαριστας μου δι τν )ψηλν τιμν, μεθ’ bς μ" περι"βαλεν 2
&γπη σας.
QΑλλ’ )πεκων, Κ ριοι, ε/ς τν πρσκλησιν τα την, δ"ν &γνο τ βρος
τν μβριθν καθηκντων, τ Gπο<α &ναδ"χομαι. Π"ποιθα 0μως ε/ς τν
ε/λικριν@ συνδρομν σας, κα ε/ς ατν μνην κα ε/ς τν φιλοπατραν
)μν ρειδμενος, λπζω ν’ &νταποκριθ παξως ε/ς τν εμεν@ κλογν σας, κα ο;τω ν φθσωμεν ε/ς τν λ@ξιν τ@ς περιδου τα της π’
&γαθB το* Fθνους κα τ@ς Βασιλεας, eτινα ε/σ τ μ"λημα 0λων 2μν.
Ολοκλρωσε τη θητε α του τον Oκτβριο της διας χρονις. Για δετερη
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φορ εκλχθηκε πρεδρος της Βουλς στις 14 Νοεμβρ ου 1874. Την περ οδο
αυτ υπρξε στενς συνεργτης του πρωθυπουργο Δημτριου Βολγαρη.
Στις 20 Νοεμβρ ου 1874, παρ την αποτυχ α του Βολγαρη να ψηφιστε απ
τη Βουλ ο προϋπολογισμς λγω λλειψης απαρτ ας, ο Ζρκος εξυπηρετντας την κυβρνηση θερησε ως παρντες 103 αντ των 96 βουλευτν. Vτσι,
αγνοντας την αντιπολ τευση, θερησε τι ε χε ψηφιστε ο προϋπολογισμς.
Στην επμενη συνεδρ αση, της 2ας Δεκεμβρ ου 1874, η αντιπολ τευση, με επικεφαλς τους Θρασβουλο ΖαXμη και Aλξανδρο Κουμουνδορο, αρνθηκε
να επικυρσει τα σχετικ πρακτικ. Αυτ τελικ επικυρθηκαν απ τους 80
βουλευτς της πλειοψηφ ας, μετ την αποχρηση διαμαρτυρ ας 64 βουλευτν της αντιπολ τευσης. Την επομνη, στις 3 Δεκεμβρ ου 1874, ολοκληρθηκε η θητε α του Ζρκου. Στην πρξη ο προϋπολογισμς δεν σχυσε, παρ
μνο αφο εκλχθηκαν 10 επιπλον κυβερνητικο βουλευτς στις επαναληπτικς εκλογς του Μαρτ ου του 1875.
O Zρκος πθανε πμφτωχος στην Αθνα στις 15 Ιουν ου 1888 σε ηλικ α
78 ετν. +ταν ρχισε να πολιτεεται ταν πλοσιος, αλλ ταν αποχρησε
ε χε γ νει πμπτωχος.

Iωννης Zρκος
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21. Αλ$ξανδρος Kοντ&σταυλος
1856-1857

Γεννθηκε στη Χ ο το 1789. Zταν γνος παλαις βυζαντινς οικογνει-

ας. Πατρας του ταν ο Πανταλων Κοντσταυλος, νας απ τους πλουσιτερους Χιτες εμπρους που ε χαν εγκατασταθε στην Τεργστη. Εκε τον
ακολοθησε και ο γιος του Αλξανδρος το 1803, σε ηλικ α 14 ετν. Στη συνχεια σποδασε στη Μπολνια και στη Βιννη και πειτα ασχολθηκε με το
εμπριο. Στην Τεργστη μυθηκε στη Φιλικ Εταιρε α. Το 1817 δρυσε στο
Λονδ νο μεγλης εμβλειας εμπορικ επιχε ρηση. Με την κρηξη της Επανστασης εν σχυε τους επαναστατημνους Vλληνες, στλνοντς τους απ την
αγγλικ πρωτεουσα τρφιμα και πολεμοφδια. Στην καταστροφ της Χ ου,
εν ο διος βρισκταν στη Μλτα, σφαγιστηκαν πολλο συγγενε ς του, ανμεσ τους και η μητρα του. Λ γο αργτερα συνελφθη απ την αυστριακ
αστυνομ α στην Τεργστη και το 1825 εκτοπ στηκε στη Ραβννα.
Αργτερα, αφο επστρεψε στο Λονδ νο, στλθηκε στις Hνωμνες Πολιτε ες της Aμερικς με εντολ της Επιτροπς του Λονδ νου να επιβλψει την
κατασκευ δο ατμοκ νητων φρεγατν που ε χαν παραγγελθε για τους
επαναστατημνους Vλληνες. Τελικ, με μ α απ τις δο φρεγτες, κατπλευσε στο Ναπλιο το 1826, υψνοντας την ελληνικ σημα α στο πρτο ελληνικ κρατικ πλο ο του πολεμικο ναυτικο. Τον κατηγρησαν δικα τι καταχρστηκε χρματα κατ την αγορ των δο φρεγατν. Αφο δικαιθηκε,
επστρεψε στην Τεργστη.
Κατευθυνμενος στο Λονδ νο συνντησε στη Μλτα τον Iωννη Καποδ στρια, ο οπο ος τον πεισε να επιστρψει μαζ του στην Ελλδα. Vφτασαν
τον Ιανουριο του 1828 στην Α γινα. Μλιστα ο Καποδ στριας τον διρισε
μλος του συμβουλευτικο του οργνου, του εικοσιεπταμελος Πανελλην ου. Κατ την καποδιστριακ περ οδο διορ στηκε διαδοχικ μλος της τριμε-
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λος Οικονομικς Επιτροπς (αντ στοιχης του Υπουργε ου Οικονομικν),
φορος του Νομισματοκοπε ου και συνδιευθυντς της χρηματιστικς τρπεζας. +ταν του παραδθηκε το δημσιο ταμε ο το 1828, αυτ διθετε, πως
ανφερε ο διος, «aν μνον κβδηλον νμισμα» (Βοβολ νης – Βοβολ νης, 1959,
1: 25, 26).
Aγρασε στη Μλτα τα ειδικ για την κοπ νομισμτων μηχανματα
των Ιπποτν του Αγ ου Ιωννη και τα φερε στην Ελλδα για την κοπ των
πρτων ελληνικν νομισμτων, των φοιν κων. +ταν οι πολιτικο του αντ παλοι απ την οικογνεια των Κουντουριτηδων τον κατηγρησαν για κακοδιο κηση του Νομισματοκοπε ου, εκε νος παραιτθηκε για να δικαιωθε
και πλι στη συνχεια χοντας μως δη απομακρυνθε πολιτικ απ τον
Καποδ στρια. Στην Δ< Εθνοσυνλευση του 6ργους το 1829, αν και εκλχθηκε
πληρεξοσιος Χ ου, δεν αποδχθηκε την εκλογ.
Στην περ οδο της Aντιβασιλε ας κατηγορθηκε και πλι τσο για την
υπθεση των κατασκευασμνων στην Αμερικ φρεγατν, σο και για το
θμα του Νομισματοκοπε ου. Αναγκστηκε να υπερασπιστε τον εαυτ του
εκδ δοντας απαντητικ κε μενο. Vπειτα αναχρησε για την Κωνσταντινοπολη, που διμεινε για μερικ χρνια.
Η αρχοντικ οικ α του Κοντσταυλου, που αναγρθηκε το 1832, χρησιμοποιθηκε ως ανκτορο του +θωνα το 1834 και, στη συνχεια, ως κτριο
της Βουλς απ το 1843 ως το 1854, οπτε και καταστρφηκε.
Αφο επστρεψε στην Ελλδα, ο Κοντσταυλος πολιτετηκε μετ το
1844 στην περιοχ της Καρστου, στην Εβοια. Εκλχθηκε βουλευτς δο
φορς την περ οδο 1856-1860. Mλιστα, η εκλογ του την πρτη φορ αμφισβητθηκε και τθηκε σε κοινοβουλευτικ ψηφοφορ α, στις 25 Ιουν ου 1856,
με θετικ αποτλεσμα γι’ αυτν. Vγινε υπουργς Οικονομικν στην κυβρνηση Δημτριου Βολγαρη (Μιος 1855 - Ιονιος 1856) και ασχολθηκε ιδια τερα με την αξιοπο ηση του ορυκτο πλοτου της χρας. Το 1856 εγκαινιστηκαν με τη χρηματοδτησ του καλλιτεχνικο διαγωνισμο , οι Κοντοστα λιοι, μσω των οπο ων αναδε χθηκαν σημαντικο καλλιτχνες, πως ο
Νικηφρος Λτρας.
Διετλεσε πρεδρος της Βουλς, προσωρινς στην αρχ (7 Δεκεμβρ ου
1856) και οριστικ στη συνχεια (εκλχθηκε στις 28 Ιανουαρ ου 1857). Vλαβε
67 ψφους απ τους 82 που ψφισαν, εν υπρξαν και 15 λευκ ψηφοδλτια.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του, αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Ε=μεθα, κ ριοι, dπαδο τ@ς ε/ρηνοφλου πολιτικ@ς κα θ ε=μεθα dπαδο ατ@ς κα ε/ς τ μ"λλον, κτς Nν 2 φορ τν πραγμτων &ποδεξJη
πιβαλλομ"νην πορεαν NλληνW δι το*το θεωρσαμεν κα θεωρο*μεν
τν πολεμικν παρασκευν &ναγκααν. HΗ πολεμικ α;τη προπαρασκευ
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`πομ"νως δ"ν πρ"πει ν θεωρηθJ@ (ς νδεικν ουσα πρθεσιν κα βουλν,
&λλ’ kπλς (ς &ποβλ"πουσα ε/ς νδεχομ"νην &νγκην. QΕν τB μεταξ δ"
πιστε ομεν, 0τι 2 Ερ$πη, &φετηραν Fχουσα ε/ς τς νεργεας ατ@ς τν
δικαιοσ νην κα σκοπν τν διαρκ@ &ποκατστασιν τ@ς ε/ρνης ν τJ@
QΑνατολJ@, θ"λει λβει μ"τρα πρσφορα κα κατλληλα πρς &μφτερα,
κα θ"λει καταστσει ο;τω κα ε/ς 2μ?ς δυνατν τν κτ"λεσιν τ@ς πιθυμας κα προθ"σεως 2μν ν τηρσωμεν τν ε/ρνην. Διτι, κ ριοι, δ"ν
θ ]μην ε/λικρινς, ν ]θελον ν &ποκρ ψω, 0τι δ"ν ε6ναι εqκολον, Uνα
μ Nλλο τ ε=πω, ν μενJη 2 HΕλλς Aσυχος κα &τραχος, 0ταν πρκηται
περ τ@ς τ χης τ@ς δο λης HΕλλδοςW τν λευθ"ραν μετ τ@ς δο λης HΕλλδος δ"ν συνδ"ει μνον τ αrμα κα 2 γλσσα κα τ ]θη κα 2 προαι$νιος Oστορα, &λλ κα `τ"ρα τις Oερ dφειλ τ@ς πρ$της πρς τν τελευτααν, διτι 2 λευθ"ρα HΕλλς οqτε &π"βαλεν οqτε δ νατα ποτε ν’ &ποβλJη τν μνμην κα τν συνεδησιν, 0τι 2 λευθερα ατ@ς ε6ναι προϊν
τν κοινν &γ$νων κα κοινν θυσιν 0λων τν HΕλλνων, σ μπαντος
το* `λληνισμο*.
Στη διρκεια της προεδρ ας του, που ολοκληρθηκε στις 6 Ιουν ου 1857,
αποφασ στηκε η κδοση των Αρχεων της Ελληνικς Παλιγγενεσας απ τα
ιστορικ αρχε α της Βουλς.
Πθανε στην Αθνα το 1865 σε ηλικ α 76 ετν.
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22. Δημτριος Mπουντο ρης
1857-1858

Γεννθηκε το 1815. Καταγταν απ τη Γαρντζα της Μεσσηνας. ταν

γνος πλοσιας οικογνειας, της οποας πντε μλη πολμησαν στα Ορλωφικ και στην Επανσταση. Κλδος της οικογνεις του εχε εγκατασταθε
στην $δρα και στη συνχεια μαζ με υδραικες οικογνειες αγρασαν γη και
εγκαταστθηκαν προσωριν μετ την δρυση του ελληνικο κρτους στην
Εβοια, που ανπτυξαν μεταλλευτικς επιχειρσεις. Ο Δημτριος Μπουντορης πρασε τα παιδικ του χρνια στην Ιταλα και την Αγγλα, εν*
σποδασε στη Γενεη και το Παρσι. Eκλχθηκε επανειλημμνα βουλευτς
$δρας στο χρονικ διστημα 1853-1860 και πληρεξοσιος του νησιο στην
B/ εν Aθναις Eθνοσυνλευση του 1862.
Το 1834, το δετερο χρνο της βασιλεας του 9θωνα, ανλαβε καθκοντα ακολοθου στην ελληνικ πρεσβεα του Μονχου. Το 1836 γινε γραμματας της πρεσβεας και το 1840 διορστηκε γραμματας της ελληνικς πρεσβεας στο Λονδνο. Υπρξε απ τα ιδρυτικ μλη της εν Aθναις Αρχαιολογικς Εταιρεας το 1837, εν* το 1843, μετ την εξγερση της 3ης Σεπτεμβρου, εκλχθηκε πληρεξοσιος της $δρας, σε ηλικα μλις 28 ετ*ν. Συμμετεχε στην Β/ εν Aθναις Εθνοσυνλευση που ψφισε το Σνταγμα του 1864.
Ανκε στη ριζοσπαστικ ομδα των ορειν*ν και πρε ενεργ μρος στην
Εθνοσυνλευση μεταξ των ετ*ν 1863-1864, υποβλλοντας προτσεις για τη
μετβαση στην πολιτικ ομαλτητα και μετχοντας ενεργ στις σχετικς
συζητσεις. Ανλαβε υπουργικ καθκοντα για να τετρμηνο μεταξ των
ετ*ν 1864-1865, ταν χρημτισε υπουργς Εξωτερικ*ν στην κυβρνηση Kωνσταντνο Κανρη και υπουργς Ναυτικ*ν δο φορς, το 1863, στην κυβρνηση Zηνβιου Βλβη καθ*ς και το 1865, στην κυβρνηση Aλξανδρου Κουμουνδορου.
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Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στις 30 Οκτωβρου 1857 και, αναλαμβνοντας τα καθκοντ του, αναφρθηκε στο Σ*μα ως εξς:
Μετ βαθεας εγνωμοσ νης ναβανων, κ ριοι συνδελφοι, π τς
!δρας, ε"ς #ν $ μπιστοσ νη κα $ εμενς πρ%ς με διθεσς σας μ& φ&ρει,
θ&λω καταβλει π'σαν προσπθειαν (να νταποκριθ) ε"ς τς προσδοκας σας. +*Aεποτε /νθερμος ζηλωτς τς ξιοπρεπεας το4 κοινοβουλευτικο4 $μ)ν συστματος, θ&λω παρ&χει κατ τν κπλρωσιν τ)ν καθηκ%ντων μου π'σαν εκολαν δι ν ντιπροσωπε ηται ντ%ς το4 περιβ%λου το του π'σα ε"λικρινς δοξασα κα ν’ ναπτ σσηται λευθ&ρως
π'σα πεποθησις. 9Αγρυπνος φ λαξ τ)ν κανονισμ&νων κα τ)ν διατυπ;σεων, α(τινες φρουρο4σιν ατ, θ&λω διερμηνε ει πιστ)ς κα μετ θρησκευτικς ελαβεας τν συνεδησιν τς Βουλς. +Επερειδ%μενος δ& ε"ς τ
πατριωτικ α"σθματα, τ >πο?α ε"ς @λας τς περιστσεις μ'ς συν&δεσαν, ναλαμβνω μετ θBCους τ καθκοντα, τ >πο?α μο νεπιστε θητε, κα πικαλο4μαι τν δελφικν κα πρ%θυμον κενην συνδρομν,
π τς >ποας /χει δικαωμα π'ς @στις θ&λει τ% καλ%ν κα τ% συμφ&ρον
τς φιλττης πατρδος.
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23. Ανδρας Aυγερινς
1858-1859
1877-1878
1880-1881
1887-1890

Γ

νος επιφανος αρχοντικς οικογνειας απ τα Αυγεριντα της Κεφαλονις, η οποα προεπαναστατικ εχε εγκατασταθε στον Πργο της Ηλεας. Μλη της οικογνεις του ανπτυξαν σημαντικ δρση στη διρκεια της
Επανστασης. Ο διος γεννθηκε στην Ηλεα το 1825 και μαζ με τον αδελφ
του Πτρο αποτελοσαν τον «εν Ηλεα κραταιν πολιτικν οκον των Αυγεριν*ν».
Αρχικ εργστηκε ως δημσιος υπλληλος. Απ το 1850 –σε ηλικα μλις
25 ετ*ν– ως το 1860 εκλεγταν συνεχ*ς βουλευτς Ηλεας, πως και κατ
τις περιδους 1862-1864, 1868-1885, 1887-1890, 1895-1898. Συμμετεχε τσο
στο κνημα για την ανατροπ του 9θωνα, σο και στην Β/ εν Aθναις Εθνοσυνλευση του 1862. Ανκε στις τξεις των θεωρομενων ως πιο συντηρητικ*ν μελ*ν του Kοινοβουλου, των πεδιν*ν.
Ανλαβε για πρ*τη φορ υπουργικ καθκοντα στο Yπουργεο Eσωτερικ*ν το 1863 στην κυβρνηση Ζηνβιου Βλβη. Οι επμενες υπουργικς του
θητεες πραγματοποιθηκαν στα υπουργεα Ναυτικ*ν (το 1871, στην κυβρνηση Θρασβουλου ΖαMμη, και μεταξ 1875-1876, στην κυβρνηση Aλξανδρου Κουμουνδορου), Εκκλησιαστικ*ν και Δημοσας Εκπαιδεσεως (μεταξ 1869-1870, στην κυβρνηση ΖαMμη, και μεταξ 1878-1880, στην προτελευταα κυβρνηση Κουμουνδορου) και Οικονομικ*ν (το 1869, στην κυβρνηση ΖαMμη, και το 1886, στην κυβρνηση Δημτριου Βλβη). Ειδικτερα, ως
υπουργς Εκκλησιαστικ*ν και Δημοσας Εκπαιδεσεως, συνταξε νομοσχδια για την αναμρφωση της βασικς πρωτοβθμιας εκπαδευσης, τα οποα,
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αν και δεν ψηφστηκαν τελικ, αποτλεσαν το πρ*το βμα σε σχση με σα
νομοθετθηκαν αργτερα. Στις εισηγσεις του ο Αυγερινς ντλησε πρτυπα απ το εξωτερικ, ιδως το Βλγιο, τη Γαλλα και την Πρωσα, δεχμενος
και τις επιδρσεις σημαντικ*ν Ελλνων παιδαγωγ*ν εκενης της εποχς, οι
οποοι εχαν κνει σπουδς κυρως στην αλλοδαπ. Ως υπουργς Οικονομικ*ν εχε επιδεξει ντονο ενδιαφρον για την εκμετλλευση του ορυκτο
πλοτου της χ*ρας και ιδιατερα εκενου της περιοχς του Λαυρου.
Εκλχθηκε τσσερις φορς πρεδρος της Βουλς (23 Νοεμβρου 1858 - 24
MαMου 1859, 16 ΜαMου 1877 - 18 Oκτωβρου 1878, 10 Οκτωβρου 1880 - 22
Oκτωβρου 1881 και 22 Φεβρουαρου 1887 - 17 Aυγοστου 1890), καθ*ς και
δο φορς αντιπρεδρος (1851-1852 και 1856-1857). Ως πρεδρος της Βουλς
ο Αυγερινς πολιτετηκε υποδειγματικ, με μετριοπθεια και αμεροληψα.
Δεν εναι τυχαο, λοιπν, που στο γνωστ πνακα του Ορλ*φ που παρουσιζεται συνεδραση της Βουλς στο παλαι της κτριο, στην δρα του προδρου εικονζεται ο Αυγερινς, εν* στο βμα βρσκεται ο πρωθυπουργς
Χαρλαος Τρικοπης.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του στη Συνεδραση της 10ης Οκτωβρου 1880, απευθνθηκε στο Σ*μα ως εξς:
Κ ριοι συνδελφοι, κφρζω Hμ?ν τν βαθε?αν εγνωμοσ νην μου,
δι τν τιμν μ& τν >ποαν μ& περι&βαλεν $ εμενς Hπ&ρ μο4 ψφ%ς
Σας.
+Εν, κα κατ τ% παρελθ%ν περιβληθε?ς μ& τν τιμν τα την, ητ χησα ν δικαι;σω κατ τι τν κλογν μου, το4το Kφελω πρ% πντων
ε"ς τν Hποστριξιν, τν >ποαν εμεν)ς μο παρ&σχον οL κατ τν ποχν κενην συνδελφο μου.
+Εκ μ%νης δ& τς συνδρομς κα Hποστηρξεως Hμ)ν προσδοκ)ν κα
Nδη, @τι θ&λω δυνηθ ν δικαι;σω τν κλογν Σας, βεβαι) Hμ'ς, @τι
θ&λω καταβλει π'σαν προσπθειαν, (να κπληρ;σω @σον οO%ν τε μερολπτως κα παθ)ς τ σπουδα?α καθκοντα τς Hψηλς θ&σεως ε"ς #ν
μ& νεβιβσατε.
PΗ κ μ&ρους Hμ)ν, κ ριοι συνδελφοι, ναγν;ρισις το4 σοβαρο4
τ)ν περιστσεων κα $ βαθε?α κτμησις τς σπουδαι%τητος τ)ν /ργων,
Rτινα θ&λουσιν Hποβληθ ε"ς τν κρσιν Hμ)ν, μο παρ&χουσι τν πεποθησιν, @τι, δι συζητσεων σπουδαων κα ποφσεων πεφωτισμ&νων,
θ&λετε συντελ&σει ε"ς τν ε%δωσιν τ)ν πραγμτων τς φλης Πατρδος.
+Επ τT πεποιθσει δ& τα τTη, μετ θρρους ναλαμβνω τν διε θυνσιν τ)ν ργασι)ν τς Βουλς ε"ς τς κρισμους τα τας περιστσεις.
Κατ την τελευταα εκλογ του ως προδρου της Βουλς, το Φεβρου-
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ριο του 1887, η ψηφοφορα διεξχθει σε συνθκες ντασης και αποχς 13
Θεσσαλ*ν βουλευτ*ν, εξαιτας των αντιπαραθσεων γρω απ την επλυση
του αγροτικο ζητματος στη Θεσσαλα. Σε εκενη τη συγκυρα, ο Xαρλαος
Τρικοπης κατηγορθηκε τι υποστριζε τα συμφροντα των γαιοκτημνων,
εν* το Εθνικ Κμμα του Θεδωρου Δηλιγιννη βρκε ευκαιρα να επιτεθε
στις «ετερχθονες» ελτ.
Πθανε στην Αθνα το 1896, σε ηλικα 71 ετ*ν.
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24. Aνδρας Λντος
1859-1860

Ο Λντος υπρξε γνος οικογνειας προκρτων της Αιγιαλεας, μιας

απ τις επτ ισχυρτερες στην ευρτερη περιοχ που αντιπροσ*πευαν και
μια πλειδα οικογενει*ν μικρτερης επιρρος. Γεννθηκε στην Πτρα το
1810. Πατρας του ταν ο Χριστδουλος Λντος, που τον αποκαλοσαν και
Λοντδη, για να διακρνεται απ την οικογνεια των Λντων του Αιγου.
Σποδασε νομικ στην Ιταλα και, πριν δραστηριοποιηθε στην πολιτικ,
εργστηκε στην Πτρα ως δικηγρος.
Wχαιρε γενικς αποδοχς χι μνο λγω της καταγωγς του αλλ και της
προσωπικτητς του, γεγονς που συνβαλε στην ανληψη σειρς τοπικ*ν
αξιωμτων, πως αυτ του προδρου του δημοτικο συμβουλου (1836-1840),
του δημρχου (1840-1843) και του βουλευτ. Εκπροσ*πησε την ΑχαMα στην
εμπορικ κθεση του Λονδνου το 1851, επιχειρ*ντας την προ*θηση της σταφδας στην αγορ της Αγγλας. Στις εκτς της πολιτικς δραστηριτητς του
συγκαταλγεται και η συμμετοχ του σε επιτροπ με σκοπ την δρυση Κτηματικς Τρπεζας στην Ελλδα.
Επσης διετλεσε γενικς πρξενος της Ελλδας στα Ιωννινα, νομρχης
Ζακνθου και υπουργς. Το 1865 διορστηκε για δο μνες μλος του βραχβιου δετερου –μετ το πρ*το που εχε ιδρσει ο 9θωνας το 1835– Συμβουλου της Επικρατεας, το οποο λειτοργησε μλις 10 μνες.
Εκπροσ*πησε την εκλογικ του περιφρεια στην εθνικ αντιπροσωπεα
μεταξ των ετ*ν 1843-1844 και 1862-1864 (ως πληρεξοσιος στις εθνοσυνελεσεις). Την περοδο 1859-1860 διετλεσε τακτικς πρεδρος της Βουλς.
Διετλεσε υπουργς Εσωτερικ*ν δο φορς το 1863 στις βραχβιες κυβερνσεις Ζηνβιου Βλβη και Μπενιζλου Ροφου. Tο 1864 ανλαβε το Υπουργεο Δικαιοσνης και το Υπουργεο Εκκλησιαστικ*ν και Δημοσας Εκ-
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παιδεσεως το 1865 στην κυβρνηση Kωνσταντνου Κανρη. Αν και αντιπολιτετηκε τον 9θωνα, απφυγε την ενεργ ανμειξ του στις συνωμοτικς
κινσεις που προηγθηκαν της επανστασης του Oκτωβρου του 1862. Αμσως μετ την ξωση του 9θωνα συμμετεχε ενεργ στις πολιτικς εξελξεις
μσα απ το θεωρομενο ως συντηρητικ κοινοβουλευτικ συνασπισμ των
πεδιν*ν. Υπρξε πολιτικς φλος του Δημτριου Βολγαρη.
Εξελγη πρεδρος της Βουλς στις 17 Δεκεμβρου 1859 και απευθνθηκε προς το Σ*μα, αναφροντας μεταξ λλων τα εξς:
PΟ πρ%ς το ς ν%μους βαθ ς κα παραμεωτος σεβασμ%ς εYναι το4
λευθ&ρου πολτου τ% πρ;τιστον γν;ρισμα κα καθκον. Τ%ν σωτερικ%ν
ν%μον το4 Σ;ματος το του, τ%ν κανονισμ%ν, /χων 
* εποτε γν;μονα κα
>δηγ%ν θ&λω μετ σταθερ%τητος, πιστ)ς, ε"λικριν)ς κα μερολπτως
φαρμ%σει. +Αλλ’ $ μεροληψα, Κ ριοι, διαφιλονικε?ται πολλκις κα
διακινδυνε ει ν μ&σ*ω π&ραν το4 δ&οντος ζωηρ)ν κα μπαθ)ν συζητσεων[ πικαλο4μαι, δι το4το, τν Hμετ&ραν BCωγν πρ%ς ποφυγν το4
σκοπ&λου το του κατ το4 >ποου δ νανται ν συντριφθ)σι κα οL "δικο
μου γ)νες κα το4 Σ;ματος $ ξιοπρ&πεια.
Συζτησις λευθ&ρα κα $ /κφρασις πσης εγεν)ς διατετυπωμ&νης
\φελμου ληθεας συν*δει βεβαως πληρ&στατα μ& τ% δικαωμα κα τ%
καθκον το4 νομοθετικο4 το του Σ;ματος[ λλ’ α"σθνεται $ ψυχ μου
κα ντ%ς το4 περιβ%λου το του, @πως κα κτ%ς, διακα&στατον τιν π%θον, τν πιζτησιν τς ληθεας μ& δινοιαν πσης πιBCος τ)ν παθ)ν
πηλλαγμ&νην. Δ&ν Hπρχει ]σως κατ τν κρσιν μου, Κ ριοι, /θνος /χον
πλειοτ&ραν παρ τ% $μ&τερον νγκης ν φαρμ%σTη τν φιλοσοφικν
πθειαν κατ τν πολιτικν τ)ν πραγμτων διαχερισιν[ ζ)μεν ν μ&σ*ω
ποχς κα κ%σμου παιτο ντων δημιουργικν, ο^τως ε"πε?ν, ν&ργειαν
κα τοιο του ε]δους ν&ργεια παιτε? ναγκαως σ νεσιν κροττην.
9Αλλως τε, Κ ριοι, τ% παρδειγμα τς μετριοπαθεας κα τς πολιτικς
φρονσεως, τ% κπορευ%μενον τ)ν νομοθετικ)ν περιβολ)ν κα τ% διακρνον πντοτε τς PΕλλδος τ νομοθετικ Σ;ματα, θ&λει τ μ&γιστα
συντελε? πντοτε ε"ς τ% ν προλβTη π'σαν κτ%ς ατ)ν ποπλνησιν,
κα ρυθμζTη π τ% Kρθ;τερον τν κοινν το4 τ%που γν;μην.
Διατρησε το αξωμα αυτ για πντε μνες, ως τις 18 ΜαMου 1860.
Μετ το θνατο της συζγου του ακολοθησε και η οικονομικ καταστροφ του. Παραγκωνισμνος για κποιο διστημα, ανλαβε –μετ το
1866– καθκοντα νομρχη στη Ζκυνθο αφνοντας τις καλτερες εντυπ*σεις για τον τρπο που αντιμετ*πισε τις τοπικς ριδες και τους φατριασμος. Το 1870, ο πρωθυπουργς Επαμειν*νδας Δεληγε*ργης του ανθεσε
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τη διεθυνση του Γενικο Προξενεου της Ελλδος στα Ιωννινα, που βρσκονταν ακμα υπ οθωμανικ κατοχ. Kατκτησε ττε το γενικ σεβασμ,
τσο των Ελλνων σο και των οθωμανικ*ν αρχ*ν.
Η αποτυχα της Ελλδας, μερικ χρνια αργτερα, στο Συνδριο του
Βερολνου του 1878 να ενσωματ*σει την πειρο, τον γμισε απογοτευση.
Πθανε στα Ιωννινα το 1881 και κηδετηκε στην Πτρα.
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25. Ανργυρος Xατζηαναργ ρου
1861

Γνος παλαις και ιδιατερα πλοσιας οικογνειας προεστ*ν των Σπε-

τσ*ν με πλοσια ναυτιλιακ δραστηριτητα. Ο πατρας του υπρξε μλος
της Φιλικς Εταιρεας και συμμετεχε στην Επανσταση, στη διρκεια της
οποας διορστηκε, το 1826, μλος της τυπης κυβρνησης της Διοικητικς
Επιτροπς της Ελλδος. Διετλεσε δμαρχος Σπετσ*ν και γερουσιαστς στα
χρνια της βασιλεας του 9θωνα. O πρωττοκος γιος του, επσης Aνργυρος
Xατζηαναργρου, που γεννθηκε στις Σπτσες το 1814, δεν ακολοθησε τη
ναυτιλιακ παρδοση της οικογνειας, αλλ πραγματοποησε αξιλογες
σπουδς και συνγραψε την περφημη τρτομη ιστορα των Σπετσ*ν, τα Σπετσι;τικα. Mετ το 1861 δημοσιετηκε μεγλο μρος του οικογενειακο του
αρχευ.
Εκλχθηκε τρεις φορς βουλευτς Σπετσ*ν, στις περιδους 1850-1853,
1859-1860 και 1861-1862. Πρεδρος της Βουλς διετλεσε μεταξ της 22ας
Μαρτου και της 11ης Αυγοστου του 1861.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του, αναφρθηκε στο Σ*μα ως εξς:
Κ ριοι συνδελφοι,
Καταλαμβνων τν !δραν το4 Προ&δρου ε"ς #ν $ μπιστοσ νη Hμ)ν
μ’ κλεσεν, Kφελω ν κφρσω Hμ?ν τν βαθε?αν εγνωμοσ νην μου.
Δι ν κπληρ;σω δ& προσηκ%ντως τ πιβαλλ%μεν μοι σπουδα?α κα
σοβαρ καθκοντα /χω νγκην τς Hμετ&ρας συνδρομς[ $ δελφικ
σας ρωγ μο εYναι πολ τως ναγκαα, ατν πικαλο4μαι πρ%ς πτευξιν το4 προτιθ&μενου σκοπο4 [...]
9Aς προσπαθσωμεν λοιπ%ν κ ριοι, ν _ρμονTα κα >μοφροσ νTη δια-
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τελο4ντες, δι συζητσεων σοβαρ)ν κα μβριθ)ν ν φωτιζ;μεθα μ&ν
πρ%ς λλλους ν φωτζωμεν δ& κα ατν τν Κυβ&ρνησιν[ τοια την
διαγωγν δεικν μενοι θ&λομεν νταποκριθ ε"ς τς προσδοκας τ)ν
ντολ&ων μας.
Τ% κατ’ μ&, τηρητς το4 κανονισμο4 θ&λω δεξει θρησκευτικν μεροληψαν περ τν φαρμογν του κα διερμηνε ει πιστ)ς τν συνεδησιν
τς Βουλς. PΗ τρησις τς τξεως ν τα?ς συζητσεσιν, $ παρ&γκλιτος
κα πρ%ς τ%ν κανονισμ%ν συν*δουσα πορεα $μ)ν, ε"σ καθκοντα _ρμ%ζοντα ε"ς τν ξιοπρ&πειαν το4 κοινοβουλευτικο4 $μ)ν συστματος.
Το 1850 εχε εκλεγε αντιπρεδρος του Σ*ματος (απ τον Οκτ*βριο του
1850 ως τον Οκτ*βριο του 1851).
Ανλαβε, επσης, το 1865 για πντε μνες καθκοντα υπουργο Εσωτερικ*ν στην κυβρνηση Aλξανδρου Κουμουνδορου, για να απομακρυνθε
απ τη θση αυτ ταν την δια χρονι απτυχε να εκλεγε βουλευτς. Διετλεσε και γενικς γραμματας του Υπουργεου Εκκλησιαστικ*ν και Δημοσας
Εκπαιδεσεως, πως και νομρχης Κυκλδων.
Πθανε το 1885 στην $δρα σε ηλικα 71 ετ*ν.
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26. Φλων Φλωνος
1861-1862

Γνος επορης οικογνειας προεστ*ν της Λιβαδεις, απ αυτς που δι-

θεσαν μεγλο μρος της περιουσας τους για τις ανγκες της Επανστασης
και συμμετεχαν ενεργ σε αυτ. Ο Φλων, που γεννθηκε στη Λιβαδει το
1813, σποδασε στην Ινιο Ακαδημα της Κρκυρας για να συνεχσει τις
σπουδς του στα νομικ στην Πζα και στο Παρσι. Εχε φιλελεθερες πολιτικς αντιλψεις, απεχθανταν τις πελατειακς πρακτικς και διακρινταν
για τη διορατικτητα, την ευρυμθεια, την ασθηση δικαου, τη λεπττητα
και την ευφυMα του.
Παντρετηκε δο φορς. Πρ*τη του σζυγος ταν η Χαρκλεια, κρη
του προκρτου της Ρομελης και πολιτικο Παναγι*τη Λιδωρκη. Μετ το
θνατ της παντρετηκε την Ελισβετ Καυταντζγλου, κρη του πλοσιου
κτηματα Κωνσταντνου Καυταντζγλου απ τη Χαλκδα.
Ιδιατερα δημοφιλς στην τοπικ κοινωνα της Λιβαδεις, διετλεσε
δμαρχος της πλης, εν* εκλεγταν σχεδν συνεχ*ς βουλευτς Λιβαδεις
για 30 χρνια περπου (1853-1880).
Η κρη του Ρεγγνα, η οποα διατηροσε στα Aνκτορα τον ττλο της
«κυρας επ των τιμ*ν», ταν σζυγος Γερμανο βαρνου και ακολοθησε, το
1862, τους κπτωτους 9θωνα και Αμαλα στη Γερμανα. Ο Φλωνος, αν και
νθερμος οπαδς του 9θωνα, επανλθε σντομα στο πολιτικ προσκνιο.
Μλιστα το 1871 ανλαβε για να δμηνο και καθκοντα υπουργο Εκκλησιαστικ*ν και Δημοσας Εκπαιδεσεως στην κυβρνηση Θρασβουλου ΖαMμη.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στις 4 Οκτωβρου 1861 με μεγλη πλειοψηφα.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του απευθνθηκε στο Σ*μα ως εξς:
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Κριοι συν δελφοι,
Εγνωμον κρως πρς τν σεβαστν τοτον σλλογον, διτι εηρεστθη ν μ! τιμσ"η δι τν ψφων του κα$ μ! %ναβιβ σ"η ε&ς τν 'ντιμον τατην (δραν. )Υπ το α&σθματος τοτου, +ς /π 0σωτερικο τινος
&σχυρο 0λατηρ$ου κινομενος, θ!λω σπουδ σει ν δειχθ ξιος της δοθε$σης μοι 0μπιστοσνης, 3δηγομενος π ντοτε ε&ς τν 0κπλρωσιν τν
καθηκντων τ4ς προεδρε$ας /π το πνεματος 0κε$νου τ4ς εθτητος,
τ4ς %μεροληψ$ας κα$ τ4ς δικαιοσνης, 5περ χαρακτηρ$ζει τν 0κλ!ξαντ
με σλλογον τν 0κλεκτν του λαο [...]
Τ κατ’ 0μ!, κριοι, θ!λω σπουδ σει, %ντιφιλοτιμομενος πρς τν
0μπιστοσνην τν 0ντ$μων συναδ!λφων μου, ν 0ξασφαλ$σω τν τ ξιν 0ν
τ"4 Βουλ"4, 0παγρυπνν %μερολπτως ε&ς τν πλρη 0λευθερ$αν τ4ς συζητσεως κα$ π σης εσχμονος τν &δεν 0κφρ σεως, κα$ %γωνιζμενος
9να κατ τν %γαθν θ!λησιν κα$ τν /π!ρ τν καλν ζ4λον μηδαμς
/πολειφθ τν πρ 0μο κατασχντων τν 'ντιμον τατην θ!σιν.
Στη διρκεια της θητεας του κορυφθηκε η φθορ του οθωνικο καθεσττος, που συνοδετηκε απ αισθητ κυβερνητικ αστθεια. Τον Ιανουριο μλιστα του 1862, επ προεδρας του, ο πρωθυπουργς Αθανσιος Μιαολης απλεσε την εμπιστοσνη της Βουλς και ως λση ανγκης κλθηκε
να αναλβει την κυβ#ρνηση ο νααρχος Κωνσταντνος Κανρης. Αφο διαφνησε ο &θωνας και με αυτν, αν#θεσε το σχηματισμ κυβ#ρνησης στο Γενναο Κολοκοτρνη. Επρκειτο για την τελευταα “αυλικ κυβ#ρνηση”, λγους μνες πριν απ την πτση της πρτης βασιλικς δυναστεας στη μετεπαναστατικ Ελλδα.
Ο Φλωνος διετ#λεσε δο φορ#ς και αντιπρεδρος της Βουλς κατ την
περοδο 1856-1858, εν αν#λαβε και καθκοντα προ#δρου της Ζαππεου Επιτροπς Κληροδοτημτων. Το 1878 χρημτισε μ#λος της Επιτροπς «επ$ της
εμψυχ:σεως της ελληνικς βιομηχαν$ας» (Βοβολνης – Βοβολνης, 1959, 1: 62).
Aπ την πολιτικ αποσρθηκε το 1880. Π#θανε το 1895 σε ηλικα 82 ετν.
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27. Λεωνδας Πετιμεζς
1862

Γνος ιστορικς οικογ#νειας των Καλαβρτων, που καταγταν απ την

=πειρο. Οι πργονο του, που εχαν πρωταγωνιστσει στα Ορλωφικ, υπρξαν αρματολο και κλ#φτες, εν μ#λη της οικογ#νεις του κατ#λαβαν αργτερα σημαντικ#ς θ#σεις στη δημσια ζω του τπου ως στρατιωτικο, δημοσιογρφοι και πολιτικο. Ο Λεωνδας Πετιμεζς, γιος του Νικλαου, γεννθηκε το 1825 στα Σουδεν Καλαβρτων.
Εκλ#χθηκε π#ντε φορ#ς βουλευτς Καλαβρτων (1853, 1856, 1859, 1865
και 1868). Ενδεικτικ της πολιτικς δραστηριτητας της ευρτερης οικογενεας του, μ#σα απ διαφορετικος μλιστα συνδυασμος, ταν το γεγονς
της υποψηφιτητας #ξι Πετιμεζαων στις βουλευτικ#ς εκλογ#ς του 1868. Ο
Λεωνδας Πετιμεζς ταν #νας απ τα τρα εξαδ#λφια που εκλ#χθηκαν ττε.
=ταν η τελευταα εκλογ του.
Πρεδρος της Βουλς εκλ#χθηκε στις 10 ΜαFου 1862, εν λγο πριν, κατ
την περοδο 1861-1862, διετ#λεσε αντιπρεδρος του Σματος.
Με την ανληψη των καθηκντων του αναφ#ρθηκε στο Σμα ως εξς:
Ζωηρ ν α&σθ νομαι συγκ$νησιν, Κριοι συν δελφοι, δι’ Bν μ’ %πενε$ματε τιμν, καλ!σαντ!ς με δι τ4ς ψφου Σας ν διευθνω τ ς συνεδρι σεις το Σεβαστο τοτου Σ:ματος. )Η πρς /μEς εγνωμοσνη μου
εFναι %ν!κφραστος κα$ διατηρηθσεται %κμα$α 0ν τ"4 καρδ$Gα μου.
Τ 'ργα τ 3ποHα %ναδ!χομαι ε&σ$ σπουδαιτατα, κα$ συναισθ νομαι
πσον %παρα$τητος πρς τν εχερ4 διεξαγωγν ατν %ποβα$νει I
/μετ!ρα συνδρομ, Bν 0νθ!ρμως 0πικαλομαι.
)Η 'κτακτος σνοδος, ε&ς Bν 0κλθημεν, 'σεται %ναντιJKτως πολλν
0θνικν θεσμοθετημ των παραγωγς.
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)Η μετριοπ θεια, 3 πατριωτισμς κα$ I σνεσις 'στωσαν κα$ αNθις
/πογραμμς τ4ς κοινοβουλευτικ4ς Iμν πορε$ας. OAς 0ργασθμεν μετ
ζλου κα$ 0πιμον4ς, 9να δυνηθμεν ν συντελ!σωμεν ε&ς τν παγ$ωσιν
τ4ς δημοσ$ας τ ξεως, τοσοτον %ναγκα$ας ε&ς τν εημερ$αν τ4ς φιλτ της Iμν Πατρ$δος.
Η θητεα του, που #ληξε την 11η Σεπτεμβρου του 1862, συν#πεσε με τους
τελευταους μνες του οθωνικο καθεσττος, σε μια περοδο αβεβαιτητας
και πολιτικς αστθειας.
Στις δεκαετες του 1870 και του 1880 εχε εισχωρσει στο τρικουπικ
κμμα, απ το οποο αποχρησε γρω στο 1890 για να ενταχθε στο αντπαλο κμμα του Θεδωρου Δηληγιννη. Και με τον τελευταο, ωστσο, διαφωνοσε στο θ#μα της επιβολς αυστηρς κομματικς πειθαρχας.
Π#θανε το 1897 στην Αθνα σε ηλικα 72 ετν.
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Το Σνταγμα του 1844 προ#βλεπε, παρλληλα με τη Βουλ, τη σσταση
σματος Γερουσας. Τα διορισμ#να απ το βασιλι μ#λη ταν τουλχιστον 27
(ο αριθμς τους θα μποροσε να αυξηθε κατ 50%), ταν νω των 40 ετν
και εχαν ισβια θητεα. Ο συγκεκριμ#νος αριθμς των μελν (27) συν#χιζε
την παρδοση των εν πολλος ανλογων σε αριθμ μελν συμβουλευτικν
οργνων της καποδιστριακς περιδου (Πανελλνιον, Γερουσα). Κατ τις
ν#ες ρυθμσεις, τον πρεδρο της Γερουσας θα διριζε κθε τρα χρνια ο
βασιλις. Η Γερουσα θα μποροσε να απορρπτει νμους και να εμποδζει την
εκ ν#ου νομοθ#τησ τους κατ την δια κοινοβουλευτικ περοδο (ρθρο 18).
Το «αγγλικ» κμμα υποστριξε τη σσταση του θεσμο, την οποα μως
απ#ρριπτε το «γαλλικ», διτι, πως υποστριζαν τα μ#λη του, ταν θεσμς
περιττς για την Ελλδα, εφσον απουσαζε η εκπροσπηση σε αυτν συμφερντων κληρονομικο  οικονομικο χαρακτρα, που θα προσιδαζαν σε
μα Mνω Βουλ - Γερουσα. Εφσον τις αρμοδιτητες του Στ#μματος τις
καθριζε επακριβς το Σνταγμα, η παρξη της Γερουσας ταν, κατ την
ποψη αυτ, περιττ.
Η Εθνοσυν#λευση τελικ υπερψφισε τη σσταση της Γερουσας με
ψφους 159 #ναντι 37. O θεσμς θα επιβισει #ως την ΒN εν Aθναις Εθνοσυν#λευση (1862-1864), η οποα θα τον καταργσει, θεωρντας τι ρμοζε σε
κρτη με αριστοκρατικ πολιτικ παρδοση  σε λλα με ομοσπονδιακ
πολιτειακ οργνωση, πως οι Hνωμ#νες Πολιτεες της Aμερικς.
Τα μ#λη της Γερουσας προ#ρχονταν απ #ναν κατλογο που υπ#βαλε η
Kυβ#ρνηση, εν την τελικ επιλογ #κανε ο βασιλις. Εκπροσωπονταν και
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οι τρεις μεγλες περιφ#ρειες της χρας με 12 γερουσιαστ#ς η καθεμι (Πελοπννησος, Στερε, νησι). Οι περισστεροι γερουσιαστ#ς ταν παλαιο πρκριτοι και ισχυρο γαιοκτμονες, εν λγοι ταν αξιωματικο  ελεθεροι
επαγγελματες. Ανμεσα στους πρτους συγκαταλ#γονταν οι Πετρμπεης
Μαυρομιχλης, Ιωννης Κολοκοτρνης, Κωνσταντνος Μπτσαρης, Λζαρος και Γεργιος Κουντουριτης, Πανοτσος Νοταρς και Σπυρδων Τρικοπης.
Σε μια περοδο 17 ετν (1844-1861) στο αξωμα του προ#δρου της Γερουσας αναδεχθηκαν τρεις πολιτικο. Απ αυτος τη μεγαλτερη διρκειας
θητεα εχε ο Αναγνστης Μοναρχδης, που διετ#λεσε πρεδρος επ οκτ περπου χρνια.
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3. Γεργιος Kουντουριτης
1844-1847

Γεννθηκε στην Rδρα το 1782. Επιφαν#ς μ#λος της γνωστς οικογ#νει-

ας εφοπλιστν της Rδρας, οι οποοι πριν απ την Επανσταση θεωρονταν
οι πλουσιτεροι Sλληνες, σε μια περοδο που το νησ τους τελοσε υπ ειδικ καθεστς αυτονομας, #χοντας ακμη και τη δικ του κυβ#ρνηση των
λεγμενων νοικοκυραων. Πατ#ρας του ταν ο Ανδρ#ας Κουντουριτης, #μπορος στο επγγελμα. &ταν δολοφονθηκε για ασμαντη αφορμ απ #να συμπατριτη του, τα ηνα στις οικονομικ#ς υποθ#σεις της οικογ#νειας αν#λαβε
ο μεγαλτερος αδελφς του Γεργιου, ο Λζαρος. Ο Γεργιος ασχολθηκε με
την πολιτικ και υπρξε #νας απ τους σημαντικτερους πολιτικος νδρες
της Επανστασης.
Για την κρυξη της Επανστασης οι Κουντουριτηδες εχαν αρχικ πολλ#ς επιφυλξεις, φοβομενοι το ενδεχμενο της αποτυχας της. &ταν κηρχθηκε, ωστσο, αφιερθηκαν ολθερμα σε αυτν, διαθ#τοντας τα τρα τ#ταρτα της περιουσας τους και μετατρ#ποντας τα 22 εμπορικ τους πλοα σε
πολεμικ.
Ο Γεργιος Κουντουριτης, αν και υστεροσε σε ηγετικ προσντα #ναντι του αδελφο του Λζαρου, διακρθηκε στον πολιτικ στβο. Συμμετεχε
ως πληρεξοσιος της Rδρας στην ΒN Εθνοσυν#λευση του Mστρους (1823),
στην ΓN Εθνοσυν#λευση της Τροιζνας (1827) και στην ΔN Εθνοσυν#λευση του
Mργους (1829).
Τον Οκτβριο του 1823 εξελ#γη πρεδρος του Εκτελεστικο, θ#ση που
διατρησε για περπου τρα χρνια. Η θητεα του συν#πεσε με τους εμφλιους πολ#μους της Επανστασης, στους οποους η ανμειξ του υπρξε καθοριστικ ντας ηγετικ μορφ της παρταξης των νησιωτν. Μλιστα, η
σγκρουσ του με το Θεδωρο Κολοκοτρνη επ#φερε βαρτατο πλγμα
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στον επαναστατικ αγνα. Στην παρταξ του εχε προσχωρσει απ την
αρχ της Επανστασης ο Αλ#ξανδρος Μαυροκορδτος, ο οποος τον επηρ#αζε καθοριστικ στις επιλογ#ς του. Ανκαν και οι δο στο «αγγλικ» κμμα,
μολοντι ο Κουντουριτης υποστριξε για κποιο διστημα και το «γαλλικ». Η λψη του πρτου δανεου απ τη Bρετανα συν#βαλε στην ισχυροποηση του διου και της παρταξς του.
Στις αρχ#ς του 1825, περιβεβλημ#νος με #κτακτες εξουσες, αν#λαβε την
ευθνη των επιχειρσεων εναντον του Ιμπραμ, #χοντας πντα δπλα του το
Μαυροκορδτο. Η στρατιωτικ απειρα του εχε ως συν#πεια διαδοχικ#ς
αποτυχες που οδγησαν στην παρατησ του και στην απελευθ#ρωση του
φυλακισμ#νου πολιτικο του αντιπλου Θεδωρου Κολοκοτρνη. Εναι
αξιοσημεωτο τι ουσιαστικ εχε μενει #ξω απ την αγγλφιλη κνηση που,
τον Ιονιο του 1825, εχε υποβλει στην Αγγλα την περφημη “πρξη υποτ#λειας”. Απ το 1827 ακολοθησε τη γραμμ του «γαλλικο» κμματος. Στο
πλασιο αυτς της επιλογς του, αν και ταν ο σημαντικτερος πολιτικς
παργοντας της Rδρας, συμμχησε με τα καττερα κοινωνικ στρματα
του νησιο κατ των λλων αρχντων, αποτρ#ποντας την εκλογ μερικν
απ αυτος, πως του Aναστσιου Τσαμαδο, στις θ#σεις των βουλευτν. Η
#νταξ του στο «γαλλικ» κμμα, για την οποα φανεται πως διαφωνοσε ο
αδελφς του Λζαρος, επιβεβαιθηκε αργτερα και κατ την περοδο της
βασιλεας του &θωνα.
Μετ την φιξη του Iωννη Καποδστρια αναδεχθηκε πρεδρος σε #να
απ τα τρα τμματα του 27μελος συμβουλευτικο του οργνου, του Πανελληνου. Στη συν#χεια, μως, απ#ρριψε την πρταση του κυβερντη να
καταλβει τη θ#ση του διορισμ#νου γερουσιαστ και προσχρησε στην αντικαποδιστριακ παρταξη, για να πρωταγωνιστσει στην εξ#γερση των Υδραων εναντον του.
Το 1837 διορστηκε απ τον &θωνα αντιπρεδρος του Συμβουλου της
Επικρατεας, εν διετ#λεσε πληρεξοσιος της Rδρας στην AN εν Aθναις Εθνοσυν#λευση που ακολοθησε την 3η Σεπτεμβρου 1843.
Απ τις 26 Σεπτεμβρου 1844 #ως τις 8 Απριλου 1847 διετ#λεσε πρεδρος
της Γερουσας. Κατ το τελευταο #τος της θητεας του, τα μ#λη του σματος,
παρ το γεγονς τι ταν διορισμ#να απ τον &θωνα, με ψφους 23 #ναντι
16 περι#λαβαν στην αντιφνηση του βασιλικο λγου διαμαρτυρα για την
εκλογικ τρομοκρατα που εχε προηγηθε. Ο &θωνας απ#ρριψε το σχετικ
ψφισμα και προσπθησε να αλλξει τους συσχετισμος, διορζοντας πολλος ν#ους γερουσιαστ#ς.
Το Μρτιο του 1848 ο Kουντουριτης σχημτισε κυβ#ρνηση που διρκεσε για σντομο χρονικ διστημα επτ μηνν, στην οποα αν#λαβε και το
Υπουργεο των Ναυτικν. Η κυβ#ρνηση αυτ αποτελοσε ουσιαστικ συνασπισμ του «γαλλικο» και του «ρωσικο» κμματος. Παρ τον ευρ ανασχη-
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ματισμ που επιχερησε τον Ιονιο του 1848, τελικ παραιτθηκε τον Οκτβριο του διου #τους. Η κυβ#ρνησ του δεν μπρεσε να αντιμετωπσει τα εσωτερικ και εξωτερικ προβλματα της χρας, εν οδηγθηκε σε παρατηση
λογω της σγκρουσης του Κουντουριτη με το αυλικ περιβλλον, το οποο
κατηγοροσε για καταπτηση των δικαιωμτων του λαο και ξυνση των
πολιτικν παθν. Την κυβ#ρνηση Κουντουριτη διαδ#χθηκε εκενη του Κωνσταντνου Κανρη.
Ο Κουντουριτης, μετ την παρατησ του, που σηματοδοτοσε την οριστικ ρξη του &θωνα με το «γαλλικ» κμμα, πικραμ#νος απ τη συμπεριφορ του Στ#μματος, αποσρθηκε στην Rδρα, που π#θανε το 1858.
Ανκε στους πολιτικος νδρες που εχαν μπει στον επαναστατικ αγνα των Ελλνων πλοσιοι και βγκαν φτωχτεροι. Μετ το θνατ του χρειστηκε να χορηγηθε τιμητικ σνταξη στην πορη οικογ#νει του.
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4. Aναγνστης Δεληγιννης
1847-1853

Γεννθηκε το 1771 στα Λαγκδια της Γορτυνας. =ταν ο πρτος απ

τους οκτ γιους του Ιωννη Παπαγιαννπουλου-Δεληγιννη, πλοσιου προκρτου στην Καρταινα της Αρκαδας με σημαντικ επιρρο σε λη την Πελοπννησο. Λγω της μρφωσς του, κατεχε το εκκλησιαστικ αξωμα του
αναγνστη, το οποο τελικ υποκατ#στησε και το νομ του, πως συνηθιζταν ττε. Χαροντας της εκτμησης των λλων προεστν για την ευφυFα
και τη διπλωματικ του ικαντητα, εχε σταλε τουλχιστον δο φορ#ς στην
Κωνσταντινοπολη ως αντιπρσωπος (βεκλης) των προεστν της Πελοποννσου, τους οποους αντιπροσπευε δη απ τα 25 του χρνια και #ως το ξ#σπασμα της Επανστασης. Mετ τον αποκεφαλισμ του πατ#ρα του απ
τους Οθωμανος, ο Αναγνστης Δεληγιννης, αν και πρωττοκος, δεν επιθυμοσε να εγκαταλεψει την Κωνσταντινοπολη, που ταν εγκατεστημ#νος, και να διεκδικσει με τον αδελφ του Θεοδωρκη το αξωμα του γενικο προκρτου και επιτρπου του Μορι. Εκε, στην Κωνσταντινοπολη
μυθηκε το 1818, μαζ με τα αδ#λφια του Καν#λλο και Νικολκη, στη Φιλικ
Εταιρεα.
Υπρξε μ#λος της Γερουσας που προλθε απ την Πρ ξη των Καλτετζ:ν (Μιος 1821) και αντ#δρασε, μαζ με τους λλους προκρτους, στο σχ#διο του Δημτριου Υψηλντη να θ#σει την Eπανσταση υπ ενιαα στρατιωτικ και πολιτικ ηγεσα, γεγονς που προκλεσε τις εμφλιες συγκροσεις.
Ο Δεληγιννης, σε λη τη διρκεια της Επανστασης, συμμετεχε στην αντιπαρθεση ανμεσα στους προεστος και τους στρατιωτικος αρχηγος. Ποτ# δεν #κρυψε και την #χθρα του για το Θεδωρο Κολοκοτρνη, ιδιατερα
στην αρχ της Επανστασης, ταν εκενος εχε διοριστε αρχιστρτηγος της
Γορτυνας, της ιδιατερης πατρδας του. Xσως γιατ ο Κολοκοτρνης εχε δια-
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τελ#σει κατ την προεπαναστατικ περοδο #νοπλος αρχηγς (κπος) στην
υπηρεσα των Δεληγιανναων. Αργτερα, ταν οι πολιτικο συσχετισμο το
ευνοοσαν, κατ τη ΒN Εθνοσυν#λευση του 1823 στο Mστρος, συμμχησε μαζ
του συνπτοντας ακμη και συγγενικ#ς σχ#σεις.
Συμμετεχε στην ΑN Εθνοσυν#λευση στην Eπδαυρο και, στη συν#χεια, διορστηκε μ#λος του πενταμελος Εκτελεστικο. Στη ΒN Εθνοσυν#λευση συμμετεχε ως πληρεξοσιος της Καρταινας, την οποα εκπροσπησε #πειτα
στη Βουλ. Αργτερα #λαβε μ#ρος στους εμφλιους πολ#μους, απ τους οποους η ισχς της οικογ#νεις του μειθηκε αισθητ. Μλιστα ο διος υπ#στη διξεις και κατ το δετερο εμφλιο φυλακστηκε με λλους ηγ#τες της
Πελοποννσου και τους αδελφος του για να απελευθερωθε το 1825. Ττε,
αν και ανκε στο «γαλλικ» κμμα, μπροστ στην κρισιμτητα της κατστασης, ταν ανμεσα σε εκενους που υποστριξαν την επσημη “προστασα”
της Αγγλας.
Επανλθε στην πολιτικ ζω μετ το τ#λος του εμφυλου και το 1826 στις
#κτακτες συνθκες που διαμρφωσε η πτση του Μεσολογγου, εκλ#χθηκε
μ#λος της Διοικητικς Επιτροπς της Ελλδος απ την ΓN Εθνοσυν#λευση
στην Tροιζνα, στην οποα και μετεχε ως πληρεξοσιος.
Την περοδο του Iωννη Καποδστρια αρχικ υπρξε μ#λος του συμβουλευτικο οργνου Πανελληνου (1828-1829). Sπειτα εντχθηκε, ωστσο,
στην αντικαποδιστριακ παρταξη. Το 1832 συμμετεχε και στην ΔN κατ
συν#χειαν Εθνοσυν#λευση ως πληρεξοσιος.
Το 1835, κατ τη βασιλεα του &θωνα, διορστηκε μ#λος του Συμβουλου
της Επικρατεας #ως την κατργησ του. Περτωσε την πολιτικ του σταδιοδρομα ως μ#λος της Γερουσας, που ιδρθηκε με την ψφιση του Συντγματος του 1844, εν διετ#λεσε πρεδρς της απ τις 17 Σεπτεμβρου 1847 #ως
τις 17 Οκτωβρου 1853.
Με την ανληψη των καθηκντων του αναφ#ρθηκε στο Σμα ως εξς:
Συν δελφοι Κριοι Γερουσιαστα$.
Καλεσθε$ς /π τ4ς Α. Μ. το Σεβαστο )Hμν Βασιλ!ως ε&ς τν )Υψηλν τιμν το ν προεδρεσω τοιοτου Σ:ματος, συναισθ νομαι 5λην
τν σπουδαιτητα τν ν!ων καθηκντων μου. YΟ,τι μ! 0νθαJKνει ε&ς τ ς
0νεστ:σας μ λιστα περιστ σεις εFναι, %φ’ [νς I πεπο$θησ$ς μου, 5τι
π ντες ο\ συναδελφο$ δι τ4ς χαρακτηριζοσης ατος μετριτητος κα$
0μβριθε$ας, κα$ δι τ4ς πρς τ κοινν συμφ!ρον συμπνο$ας των θ!λουν
μ! συνδρ μει, κα$ %φ’ [τ!ρου I %μετ τρεπτος %πφασ$ς μου το ν διατηρσω εθτητα κα$ %μεροληψ$αν ε&ς τν 0κπλρωσιν τν σοβαρν τ4ς
Προεδρε$ας χρεν.
Ο]τω δ! κα$ ε&ς τν πρς τν πατρ$δα %γ πην κα$ ε&ς τν πρς τν

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:28 AM ™ÂÏ›‰·177

Aναγν:στης Δεληγι ννης

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:28 AM ™ÂÏ›‰·178

178

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

Θρνον, τν %κρογωνιαHον ατν τ4ς Πολιτε$ας μας λ$θον, πιστν %φοσ$ωσιν 'χοντες κα$ τν σοβαρτητα τ4ς Γερουσιαστικ4ς θ!σεως, %ξ$ως
0κτιμντες, θ!λομεν διατηρσει κα$ IμεHς τ Σμα τοτο ε&ς τν )Υψηλοτ την 0κε$νην περιωπν, ε&ς τν 3πο$αν 'φθασαν παρ’ 5λοις τοHς OΕθνεσιν, 5σα ετυχον ν κυβερννται /π Συνταγματικν Μοναρχ$αν, 5λα
τ τοιατα Σ:ματα, (νεκα τν +ς 0ξ ατ4ς τ4ς θ!σε:ς των ε&ς τ Πολ$τευμα συντηρητικν %ρχν των, κα$ τ4ς προσωπικ4ς τν μελν ατν
%ξ$ας.
Π#θανε το 1857 στην Αθνα σε ηλικα 86 ετν, στερα απ μακρ και
επδυνη ασθ#νεια. Απ το γμο του με τη Σμαργδα Ταμπακοπολου απ#κτησε οκτ παιδι.
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5. Aναγνστης Mοναρχ δης
1853-1861

Γεννθηκε στα Ψαρ το 1785, απ οικογνεια ευπατριδν του νησιο.

Το 1800, σε ηλικα 15 ετν, ρχισε να ταξιδεει ως ναυτικς. Η αρχοντικ
οικογνεια Μοναρχδη εχε συμβλει σε μα πιο δημοκρατικ λειτουργα των
κοινοτικν θεσμν στο νησ.
Κατ τη διρκεια της Επανστασης διαδραμτισε πολιτικ ρλο, εκπροσωπντας τα Ψαρ ως πληρεξοσιος στις τρεις εθνοσυνελεσεις (1822, 1823,
1826) και ως μλος του Bουλευτικο της Α' περιδου. Το 1824 διορστηκε
μλος του Γενικο Ταμεου της Ελλδος. Τον Απρλιο του 1826, υπ τις κτακτες συνθκες που επικρτησαν με την επιδρομ του Ιμπραμ στην Πελοπννησο και μετ την πτση του Μεσολογγου, εξελγη μλος της Διοικητικς Επιτροπς της Ελλδος. Εχε στενς διασυνδσεις με τις αρχοντικς οικογνειες της 9δρας και των Σπετσν, πως και με τον Aλξανδρο
Μαυροκορδτο.
Κατ την καποδιστριακ περοδο, τον Ιολιο του 1829, αναδεχθηκε πληρεξοσιος της Δ' Εθνοσυνλευσης του <ργους. Στην περοδο της βασιλεας
του =θωνα διορστηκε διοικητς Αιτωλοακαρνανας και σμβουλος της επικρατεας. Εξελγη, επσης, πληρεξοσιος στην A' εν Aθναις Εθνοσυνλευση
του 1843-1844. Εκε υποστριξε ως μλος επιτροπς της Εθνοσυνλευσης την
ανακρυξη της Ορθδοξης Εκκλησας ως «κρατοσης θρησκεας», εν
συντχθηκε, μαζ με το Μακρυγιννη, με τη μετριοπαθ εκδοχ της πρτασης του «ρωσικο» κμματος περ δογματικς –και χι κανονικς– σνδεσης
της Εκκλησας της Ελλδος με το Πατριαρχεο Κωνσταντινουπλεως.
Στη συνχεια διορστηκε απ τον =θωνα γερουσιαστς, εν διετλεσε
δο φορς αντιπρεδρος της Γερουσας επ προεδρας Αναγνστη Δεληγιννη (1847-1853) και πρεδρος της Γερουσας επ πντε διαδοχικς περι-
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δους μεταξ της 23ης Νοεμβρου 1853 και της 11ης Αυγοστου 1861, συνολικ για οκτ τη.
Στη συζτηση του νομοσχεδου περ προξενικν ναυτιλιακν τελν ο
Μοναρχδης λαβε το λγο και απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
Κριοι! Επ πολλ τη ες μφοτρους τος Βουλ. περιβλους λγος
κ στοτε γ νεται περ μερ μνης, "ν # Κυβρνησις πρεπε ν λ β$η περ
θεραπε ας κα τ&ς πασχοσης, (ς μ) *φειλεν, +μποροναυτιλ ας ο/ μνον
0νεκα τ&ς φορ2ς το4 +μπορ ου, λλ κα +κ τ&ς πισεως το4 προϋπ ρχοντος περ προξενικ;ν τελ;ν νμου κα (ς +κ τ;ν καταχρ)σεων τιν;ν
τ;ν Κ.Κ. προξνων.
<Ηδη μετ’ ε/χαριστ)σεως βλπω ?τι σμφωνα μ τ ς ε/χ ς #μ;ν καταρτ σθη τ παρν νομοσχδιον τ @ποAον Bπσχεται ν +λαφρν$η +παισθητ;ς τ)ν πολυτρπως π σχουσαν ναυτιλ αν.
CΗ +ντελ)ς ?μως θεραπε α α/τ&ς δν δναται ν +πιτευχθ$& δι το4
νομοσχεδ ου τοτου, ?σον ε/εργετικν κα Dν εEναι, ο/δ δι τ&ς +ντελο4ς τελε ας Fς τινες πρεσβεουσι. Τ συντελεστικHτερον μτρον ?περ
Iδνατο # Κυβρνησις ν λ β$η Jτο # σστασις τραπζης "τις +π μετρ ω
L
τκLω ν χορηγ$& θαλασσοδ νεια, τ;ν @πο ων τ)ν εMσπραξιν δι ν χ$η
βεβα αν κα +ν καιρL; +νδεχομνου τινς τυχ)ματος +κ θαλασσ ων κινδνων Iδνατο ν σφαλ ζ$η +πιβαρνουσα τ)ν μοιβ)ν τ;ν σφαλ στρων +π τος δανειζομνους, οNτινες π ντοτε Oθελον χει ο/σι;δες κρδος, ναλογ ζοντες τν Bπρογκον τκον δι’ οP σ)μερον δανε ζονται.
Τ μτρον λοιπν το4το, τ κατ’ +μ, πρπει ν συστηθ& στεν;ς πρς
τ)ν Κυβρνησιν Dν τL; Qντι +πιθυμ;μεν τ)ν θεραπε αν κα το4 κλ δου
τοτου τ;ν δημοσ ων πρων περ οP ο/δποτε σπουδα ως +σκφθησαν
αR κατ καιρος Κυβερν)σεις.
Παω τν λγον +λπ ζων ?τι τ σ;μα θλει σπασθ& τ)ν σστασιν
τατην.
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Μετ την επικρτηση του αντιβασιλικο κινματος της 10ης Οκτωβρου
του 1862 και την απομκρυνση του πρτου βασιλικο ζεγους (=θων και
Αμαλα) απ την Ελλδα, στερα απ τριακονταετ κυριαρχα σε αυτν,
προκηρχθηκαν εκλογς για τη σγκληση συντακτικς Συνλευσης, εν ορστηκε και τριμελς επιτροπ για την σκηση της εξουσας μχρι τη σγκληση
της Συνλευσης. Η τριμελς προσωριν κυβρνηση απαρτιζταν απ τους
Δημτριο Βολγαρη ως πρεδρο, Κωνσταντνο Κανρη και Μπενιζλο
Ροφο ως μλη.
Στις 19 Νοεμβρου προκηρχθηκε δημοψφισμα για την επιλογ νου
μονρχη. Η διαδικασα πραγματοποιθηκε σε διστημα μας εβδομδας σε
κθε δμο της χρας, με αποτλεσμα να επιλεγε ο πργκιπας Αλφρδος της
Βρετανας με συντριπτικ πλειοψηφα 230.016 ψφων επ συνλου 240.701
ψηφισντων. Αξζει σως να σημειωθε τι καταμετρθηκαν και 93 ψφοι
υπρ της αβασλευτης δημοκρατας, παρτι το δημοψφισμα γινε για εκλογ μονρχη.
Στις 24 Νοεμβρου 1862 πραγματοποιθηκαν εκλογς προκειμνου να αναδειχθον οι πληρεξοσιοι για την Εθνοσυνλευση, η οποα συνλθε στην Αθνα, ως «Β' εν Αθναις Συντακτικ Συνλευσις», την 10η Δεκεμβρου 1862.
Κατ την εναρκτρια συνεδραση, εξελγη προσωρινς πρεδρος ο Δημτριος
Κριεζς, ο οποος σκησε τα καθκοντ του ως τις 17 Ιανουαρου 1863.
Kατ τη συνεδραση της 17ης Ιανουαρου 1863, πρεδρος της Συνλευσης εξελγη ο Ζηνβιος Βλβης, με αντιπροδρους τους Αριστεδη Μωραϊτ-
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νη, Αχιλλα Πντο, Διομδη Κυριακ και Ευθμιο Κεχαγι. Με απφαση
της Συνλευσης, οι αντιπρεδρο της εναλλσσονταν κατ τακτ χρονικ
διαστματα στην προεδρα της. Qτσι στη συνεδραση της 17ης Φεβρουαρου
εκλχθηκε ο Αριστεδης Μωραϊτνης, στη συνεδραση της 20ς ΜαSου ο Διομδης Κυριακς, στη συνεδραση της 20ς Ιουλου πλι ο Α. Μωραϊτνης, στη
συνεδραση της 28ης Οκτωβρου ο Ιωννης Μεσσηνζης, στη συνεδραση της
11ης Απριλου 1864 ο Επαμειννδας Δεληγεργης και πλι ο Ι. Μεσσηνζης
στη συνεδραση της 13ης Αυγοστου 1864.
Κατ τη συνεδραση της 21ης Ιανουαρου 1863 η προσωριν κυβρνηση
(Βολγαρης, Κανρης, Ροφος) κατθεσε την εξουσα στην Εθνοσυνλευση,
η οποα μως της ανανωσε την εντολ διαχερισης της εκτελεστικς εξουσας, προσδιορζοντας με σαφνεια τα ρια των δυνατοττων της (4 Φεβρουαρου 1863). Τις επμενες ημρες επακολοθησε διαφωνα μεταξ των μελν
της προσωρινς κυβρνησης, ως προς τα πρσωπα των υπουργν που θα
επιλγονταν και στη συνχεια ο νααρχος Κανρης παραιτθηκε. Η διαφωνα μεταφρθηκε στην Εθνοσυνλευση, η οποα αποδοκμασε (με ψφους
101 ναντι 78) τις ενργειες των δο λλων μελν της προσωρινς κυβρνησης (Βολγαρη και Ροφου). Οι τελευταοι αντδρασαν δυναμικ, κινητοποιντας τους οπαδος τους, τους λεγμενους πεδινος. Παρμοια ενργησαν και οι οπαδο της λλης παρταξης, που ονομζονταν ορεινο, με αποτλεσμα να προκληθον επεισδια και ταραχς που κρτησαν ως τις 11
Φεβρουαρου.
Η Εθνοσυνλευση ανθεσε ττε προσωριν την εξουσα στον προεδρεοντα αντιπρεδρ της Αριστεδη Μωραϊτνη και παυσε την προσωριν
κυβρνηση. Στις 11 Φεβρουαρου με ειδικ ψφισμ της, η Εθνοσυνλευση
εξλεξε να «προσωριν κυβρνησιν της Ελλδος», υπ τον πρεδρο της
Βουλς Ζηνβιο Βλβη και λλα επτ μλη (Ιωννη Παπαζαφειρπουλο,
Κωνσταντνο Δσιο, Λεωνδα Σμολνσκη, Ανδρα Αυγεριν, Δημτριο Μπουντορη, Δημτριο Μαυροκορδτο και Δημτριο Χαραλμπη). Η κυβρνηση
Βλβη παραιτθηκε στις 25 Μαρτου για να τη διαδεχθε να προσωριν
κυβρνηση υπ την προεδρα του Διομδη Κυριακο και μλη τους Γεργιο
A. Πετιμεζ, Θεδωρο Δηλιγιννη, Αλξανδρο Κουμουνδορο, Νικλαο
Bουδορη, Ιωννη Παλαιολγο, Δημτριο Καλλιφρον και Δημτριο Μπτσαρη.
Στις 19 Απριλου παραιτθηκε και η κυβρνηση Κυριακο, μην καταφρνοντας να πειθαρχσει τους στρατιωτικος, για να τη διαδεχθε στις 29
Απριλου να κυβρνηση, υπ το Μπενιζλο Ροφο και μλη τους Α. Λντο,
Κ. Πλατ στη θση των παραιτηθντων Γ. Πετιμεζ και Ι. Παλαιολγου.
Πολ σντομα και η κυβρνηση αυτ αντιμετπισε δυσκολες και παραιτθηκε (18 Ιουνου 1863) μσα σε συγκροσεις που ξσπασαν στο κντρο της
Αθνας. =ταν καταλγιασαν οι διαμχες, συνλθε πλι η Συνλευση (21
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Ιουνου) και αναδεχθηκε να προσωριν κυβρνηση την δια ημρα υπ το
Μπενιζλο Ροφο και πλι.
Μετ την ρνηση του πργκιπα Αλφρδου της Αγγλας να δεχθε την
εκλογ του, στερα απ αντδραση των λλων Προσττιδων Δυνμεων, η
κυβρνηση, ακολουθντας τις σχετικς υποδεξεις τους, προσφερε το Στμμα στον πργκιπα της Δανας Γεργιο Χριστιαν Γουλιλμο του οκου Χλσταϊν - Σντερμπουργκ - Γκλξμπουργκ. Αφο ο τελευταος αποδχθηκε την
επιλογ του, ορκστηκε ως Γεργιος Α' Βασιλες των Ελλνων, φτασε στην
Ελλδα στις 17 Οκτωβρου και ανλαβε επσημα τα καθκοντ του (19
Οκτωβρου 1863).
Στις 21 ΜαSου 1864, τα Ινια νησι ενθηκαν επσημα με τον εθνικ
κορμ και κατπιν η Εθνοσυνλευση υποδχθηκε στις τξεις της τα να μλη,
τους βουλευτς της Επτανσου. Λγο αργτερα, στις 31 Ιουλου, ξεκνησαν οι
εργασες για τη σνταξη του νου συντγματος. Πρεδρος της Συνλευσης
εξελγη (συνεδραση της 13ης Αυγοστου 1864) ο φιλοκυβερνητικς υποψφιος Ιωννης Μεσσηνζης, που υπερσχυσε του Επαμειννδα Δεληγεργη
της αντιπολτευσης.

Το Σνταγμα του 1864
Το Σνταγμα του 1864, που εγκαινασε τη μετβαση απ τη συνταγματικ μοναρχα στη βασιλευμενη δημοκρατα, συντχθηκε χοντας ως πρτυπα τα συνταγματικ κεμενα του Bελγου του 1831 και της Δανας του 1849.
Καθιρωνε με σαφνεια την καταστατικ αρχ της λαϊκς κυριαρχας, εφσον μνο αρμδιο ργανο για την αναθεωρητικ λειτουργα καθστατο πλον η Βουλ. Συνμα, το ρθρο 21 του Συντγματος επαναλμβανε τι λες
οι εξουσες πηγζουν απ το θνος και ενεργονται πως ορζει το Σνταγμα, εν το ρθρο 44 καθιρωνε το τεκμριο αρμοδιτητας υπρ του λαο,
προβλποντας τι ο βασιλις θα διθετε μνο τις εξουσες που αναγνριζε
ρητς το Σνταγμα και οι σχετικο με αυτ νμοι. Κατ συνπεια, το Σνταγμα καθιρωνε νο πολτευμα, τη δημοκρατα, «λλ περιορισμνη κα δ)
“βασιλευομνη”» (Μνεσης, 1980: 201).
Η Συνλευση προκρινε το σστημα της μιας Βουλς με τετραετ θητεα.
Qτσι, η Γερουσα καταργθηκε, αφο πολλο την κατκριναν ως ργανο της
μοναρχας. Για την εκλογ των βουλευτν καθιερθηκε η αρχ της μεσης,
καθολικς και μυστικς ψηφοφορας, η οποα θα διενεργετο ταυτχρονα σε
λη την επικρτεια.
Το Σνταγμα του 1864 επαναλμβανε αρκετς διατξεις του Συντγματος του 1844, πως τι ο βασιλις διορζει και παει τους υπουργος και τι
οι τελευταοι εναι υπεθυνοι για το πρσωπο του μονρχη. Επσης, ο βασιλις διατηροσε το δικαωμα να συγκαλε τακτικ και κτακτα τη Βουλ,
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πως και να τη διαλει κατ την κρση τουZ αλλ το περ διαλσεως διταγμα πρεπε να προσυπογραφε απ το υπουργικ συμβολιο.

Η πολιτικ) ζω)
Η κυβρνηση Kωνσταντνου Κανρη, στη διρκεια της οποας ψηφστηκε και τθηκε σε ισχ το νο σνταγμα (17 Οκτωβρου 1864), παρμεινε στην
εξουσα χρη στην υποστριξη των νων βουλευτν απ τα Επτνησα. Μετ
την παρατησ της (26 Φεβρουαρου 1865), τη να κυβρνηση κλθηκε απ το
Στμμα να σχηματσει ο Αλξανδρος Κουμουνδορος (2 Μαρτου 1865).
Οι πρτες εκλογς πραγματοποιθηκαν σμφωνα με τις διατξεις του
Συντγματος και του νου εκλογικο νμου (Å 21ης Nοεμβρου 1864), ο οποος εχε ψηφιστε μαζ του και εθεωρετο αναπσπαστο μρος του Συντγματος. Δικαωμα ψφου εχαν δη απ το 1844, κατ τη σχετικ θεσμικ εγγηση, λοι σχεδν οι ρρενες Qλληνες πολτες που συμπλρωναν το 21ο τος
και διθεταν ιδιοκτησα  ασκοσαν επγγελμα. Αντστοιχα, εκλγιμοι μποροσαν να εναι λοι σοι εχαν το εκλογικ δικαωμα και επιπλον εχαν
συμπληρσει το 30 τος και κατεχαν κποια περιουσα στην περιοχ που
επρκειτο να εκλεγον. Με αυτ το θεσμικ πλασιο πραγματοποιθηκαν οι
πρτες εκλογς (αρχς ΜαSου 1865) απ τις οποες αναδεχθηκε το Κοινοβολιο των επμενων χρνων.
Κατ την περοδο αυτ, που ρχισε επσημα με λγο του Γεωργου στις
28 ΜαSου 1865, η Βουλ συγκροτθηκε απ 181 βουλευτς. Aπ αυτος, οι 79
ταν πληρεξοσιοι και στην Β' εν Aθναις Εθνοσυνλευση, εν 51 εχαν
υπρξει βουλευτς στην προηγομενη, μοναρχικ, περοδο. Οι 34 προρχονταν απ τα Επτνησα.
Στην πρτη σνοδο της νας Βουλς, πρεδρος εκλχθηκε (στις 8 Ιουλου 1865) ο βουλευτς Παρνασσδας Ευθμιος Κεχαγις που υποστηρχθηκε
απ την κυβρνηση. Ο Κεχαγις λαβε 96 ψφους ναντι 31 του Επαμειννδα Δεληγεργη και 30 του Γεργιου Τυπλδου Ιακωβτου, τον οποο υποστριξε ο Δημτριος Βολγαρης. Στη διρκεια αυτς της συνδου της Βουλς, η κυβερνητικ σνθεση μεταβλθηκε αρκετς φορς, πως ταν λλωστε ο καννας εκενη την περοδο της πριμης φσης του κοινοβουλευτισμο. Κατ τη δετερη τακτικ σνοδο της Βουλς (14 Δεκεμβρου 1866),
εκλχθηκε νος πρεδρος, ο Λυκοργος Κρεστεντης, ο οποος προτθηκε
απ την ομδα Κουμουνδορου, χωρς να χει αντπαλο, αφο οι λλοι πολιτικο αρχηγο, Βολγαρης και Δεληγεργης, δεν χρισαν υποψηφους. Μετ
το αποτλεσμα αυτ στη Βουλ, η κυβρνηση παραιτθηκε και σχηματστηκε να υπ τον Αλξανδρο Κουμουνδορο (18 Δεκεμβρου), στην οποα για
πρτη φορ συμμετεχε, ως υπουργς Εξωτερικν, ο Χαρλαος Τρικοπης.
Κατ την επμενη σνοδο της Βουλς (25 Σεπτεμβρου 1867), πρεδρος
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εκλχθηκε ο Ικωβος Παξιμδης με ψφους 82 ναντι 43 του βουλευτ Κρκυρας Στφανου Παδοβ. Η κυβρνηση Κουμουνδορου, που ως ττε αντιμετπιζε με επιτυχα το κρητικ ζτημα (Kρητικ επανσταση του 1866) και
εχε λβει πρσφατα ψφο εμπιστοσνης απ τη Βουλ (107 ψφους επ
181), παραιτθηκε στερα απ διαφωνα με το Στμμα ως προς την ακολουθητα εξωτερικ πολιτικ.
Ακολοθησε η διενργεια βουλευτικν εκλογν, που πραγματοποιθηκαν
απ τις 21 ως τις 24 Μαρτου και ανδειξαν να Βουλ, οι εργασες της οποας ρχισαν με επισημτητα και λγο του Γεωργου A' στις 25 Απριλου 1868.
Πρεδρος, κατ την πρτη σνοδο, εκλχθηκε ο κυβερνητικς υποψφιος, βουλευτς Κας Τραντφυλλος Λαζαρτος, που μεταπδησε απ την
ομδα Κουμουνδορου σε αυτν του πρωθυπουργο Δημτριου Βολγαρη.
Ο Λαζαρτος λαβε 93 ψφους επ 141 που συμμετεχαν στην ψηφοφορα
(συνεδραση της 24ης Ιουνου 1868). Κατ τη σνοδο αυτ, ανκυψαν ζητματα που αφοροσαν την ακρωση της εκλογς πολλν επιφανν εκπροσπων της αντιπολτευσης και τη διεξαγωγ επαναληπτικν εκλογν σε ορισμνες περιφρειες. Σε μα απ αυτς, στο Οτυλο της Μνης, παραλγο να
προκληθε εμφλια σγκρουση λγω της υποψηφιτητας του Αλξανδρου
Κουμουνδορου, την οποα τελικ ο διος απσυρε.
Η συνεχιζμενη Kρητικ επανσταση και οι τεταμνες διεθνες σχσεις
της χρας οδγησαν στη σγκληση κτακτης συνδου της Βουλς (8 Νοεμβρου 1868), στην οποα εκλχθηκε πρεδρος ο κυβερνητικς υποψφιος,
βουλευτς Τνου Δημτριος Δρσος, λαμβνοντας κατ την τρτη ψηφοφορα (συνεδραση της 18ης Νοεμβρου 1868) 78 ψφους ναντι 35 του Λυκοργου Κρεστεντη (που τον στριζε ο Κουμουνδορος) και 32 του Ν. Λεπουλου (που τον στριζαν οι Επαμειννδας Δεληγεργης και Θρασβουλος
ΖαSμης). Η δυσμενς για την Ελλδα εξλιξη του κρητικο ζητματος και η
απφαση της συνδισκεψης των Παρισων, που επβαλε στην Ελλδα ταπεινωτικς παραχωρσεις, οδγησαν σε παρατηση την κυβρνηση Βολγαρη
(22 Ιανουαρου 1869). Τη διαδχθηκε κυβρνηση υπ το Θρασβουλο ΖαSμη
(24 Ιανουαρου 1869), η οποα αποδχθηκε τους ρους της διακονωσης των
Μεγλων Δυνμεων για ειρνευση με την Oθωμανικ αυτοκρατορα.
Στις 17 Μαρτου, η Βουλ διαλθηκε και στις 16-19 ΜαSου πραγματοποιθηκαν εκλογς, απ τις οποες αναδεχθηκε να Βουλ. Πρεδρος εκλχθηκε (στη συνεδραση της 12ης Ιουλου 1869) ο κυβερνητικς υποψφιος, βουλευτς Σρου Δημτριος Χρηστδης, ο οποος λαβε 96 ψφους ναντι 67
(του Σωτριου Σωτηρπουλου). Η κυβρνηση ΖαSμη διατηρθηκε στην εξουσα για περισστερο απ ναν χρνο και προσπθησε να επουλσει τις πληγς της προηγομενης περιδου, εν επιδωξε και κποιας μορφς συνεννηση με την Oθωμανικ αυτοκρατορα. Το απροσδκητο και τραγικ γεγονς της σφαγς των ξνων περιηγητν στο Δλεσι (Μρτιος 1870) ανγκασε
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την κυβρνηση να παραιτηθε (9 Iουλου 1870). Τη διαδχθηκε αυθημερν
κυβρνηση (μειοψηφας) υπ τον Επαμειννδα Δεληγεργη, η οποα ργησε να παρουσιαστε στη Βουλ που εχε στο μεταξ διακψει τις εργασες
της. Λγο πριν γνει αυτ, στις 3 Δεκεμβρου 1870, η κυβρνηση, προεξοφλντας την καταψφιση, παραιτθηκε. Πρωθυπουργς ανλαβε ο Αλξανδρος
Κουμουνδορος σχηματζοντας να κυβρνηση.
Στη δετερη σνοδο της Βουλς, πρεδρος εκλχθηκε ο κυβερνητικς
υποψφιος Κωνσταντνος Λομβρδος (συνεδραση της 17ης Δεκεμβρου
1870) με 129 ψφους ναντι 9 λευκν. Ο Κουμουνδορος πτυχε ττε (24 και
25 Μαρτου 1871) να ψηφιστον δο νμοι, με τους οποους διανεμθηκαν
2.650.000 στρμματα σε ακτμονες καλλιεργητς.
Κατ την τρτη σνοδο της Βουλς, πρεδρος εκλχθηκε ο Δημτριος
Χατζσκος (συνεδραση της 25ης Οκτωβρου 1871), λαμβνοντας 78 ψφους
ναντι 48 του κυβερνητικο υποψηφου Ευθμιου Κεχαγι (τον οποο στριζε ο Κουμουνδορος), 14 του Κωνσταντνου Νικοδμου και 12 λευκς. Η
κυβρνηση, επιδεικνοντας στην περπτωση αυτ «ναν χι απλυτα συνηθισμνο για την εποχ) σεβασμ στην κοινοβουλευτικ) διαδικασ α και τους
θεσμος» (Μακρυδημτρης, 1997: 87), παραιτθηκε (στις 28 Οκτωβρου
1871) και τη θση της πρε να υπ το Θρασβουλο ΖαSμη. =μως, και αυτ
παραιτθηκε σντομα, στις 25 Δεκεμβρου 1871, για να τη διαδεχθε λλη,
υπ το Δημτριο Βολγαρη, με την ανοχ του Κουμουνδορου. Οι εκλογς
διεξχθησαν απ αυτ την κυβρνηση, στις 26-29 Φεβρουαρου 1872.
Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς εκλχθηκε (στη συνεδραση της 7ης Ιουνου 1872) ο κυβερνητικς υποψφιος Σπυρδων Μλιος.
Παρ την πλειοψηφα της στη Βουλ, η κυβρνηση Βολγαρη παραιτθηκε
στις 8 Ιουλου 1872, λγω των ντονων βασιλικν παρεμβσεων στο ργο της.
Την δια ημρα σχημτισε κυβρνηση (μειοψηφας) ο Δεληγεργης, ο οποος,
κατ την προσφιλ τακτικ του, ζτησε απ το βασιλι διακοπ των εργασιν της Bουλς. Πργματι, στις 20 Σεπτεμβρου, με βασιλικ διταγμα, ληξε
η πρτη σνοδος της Βουλς, εν στις 28 Νοεμβρου, με νο διταγμα, η
περοδος διακπηκε και η Βουλ διαλθηκε. Οι νες εκλογς διεξχθησαν
απ την κυβρνηση Δεληγεργη στις 27-30 Ιανουαρου 1873.
Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς εκλχθηκε (συνεδραση της 11ης ΜαSου 1873) ο κυβερνητικς υποψφιος, βουλευτς Γορτυνας
Ιωννης Ν. Δεληγιννης. Λγο, μως, αργτερα με βασιλικ διταγμα, η Βουλ
δικοψε τις εργασες της, εν στις 21 Ιουλου του διου τους, με νο διταγμα,
ολοκληρθηκε η πρτη σνοδος, παρτι εχε διαρκσει λιγτερο απ τσσερις
μνες. Η κυβρνηση Δεληγεργη, γνωρζοντας τι δεν διθετε την εμπιστοσνη της Βουλς, προσπαθοσε διαρκς να παρατενει την αδρνει της.
Τελικ, η αναπφευκτη δετερη σνοδος ρχισε τις εργασες της (την 30
Ιανουαρου 1874) και σντομα εξλεξε πρεδρο τον υποστηριχθντα απ την
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αντιπολτευση Θρασβουλο ΖαSμη, με 87 ψφους, ναντι 60 του κυβερνητικο Ιωννη Δεληγιννη (συνεδραση της 4ης Φεβρουαρου 1874). Συνπεια
της εκλογς αυτς ταν να παραιτηθε η κυβρνηση Δεληγεργη για να τη
διαδεχθε να υπ το Δημτριο Βολγαρη (9 Φεβρουαρου 1874). Και αυτ
μως παραιτθηκε, ταν διαπστωσε τι δεν χαιρε της εμπιστοσνης της
Βουλς. Ο Βολγαρης, εντοτοις, ανακλεσε την παρατησ του, ταν ο
βασιλις λαβε την ρνηση του Δεληγεργη να σχηματσει να κυβρνηση.
Οι παλιμβουλες αυτς και οι χειρισμο του Γεωργου Α' προξνησαν συζτηση στη Βουλ σχετικ με το εν εχε το δικαωμα ο βασιλις να δνει την
εντολ σε ποιον θελε ασχτως του αριθμο των βουλευτν που τον υποστριζαν. Η συζτηση κατληξε σε βρος των επικριτν του βασιλι, με
ψφους 127 ναντι 18 και 11 αποχς, αποδεικνοντας τι η Βουλ αυτ δεν
ταν τοιμη για πλρη κοινοβουλευτισμ.
Στις 15 Απριλου ο Δημτριος Βολγαρης παραιτθηκε πλι και ο Γεργιος A', μην συμφωνντας με τις θσεις που προβαλε ο Κουμουνδορος, διλυσε τη Βουλ, προκηρσσοντας εκλογς που διεξχθησαν στις 23-26 Ιουνου
1874. Λγες ημρες μετ, στις 29 Ιουνου 1874, δημοσιετηκε στην εφημερδα
Καιρο το περφημο ρθρο του Χαρλαου Τρικοπη υπ τον ττλο «Τις πταει;», το οποο του κστισε πρσκαιρη φυλκιση, αλλ τον κατταξε στις δλτους της πολιτικς ιστορας της χρας. Στο ρθρο αυτ καταγραφταν η
αρνητικ επιρρο που ασκοσε στην ομαλ λειτουργα του πολιτεματος η
καταχρηστικ σκηση της βασιλικς ευχρειας να επιλγεται για πρωθυπουργς πρσωπο που μπορε και να μην διθετε την εμπιστοσνη της Βουλς.
Προκειμνου να δοθε τλος στην κατσταση της ανωμαλας που εχε επ
μακρν ταλανσει την πολιτικ ζω της χρας, ο Γεργιος Α' ανθεσε τελικ,
κατ’ ευτυχ τη φορ αυτ επιλογ, την εντολ σχηματισμο κυβρνησης
στον εξωκοινοβουλευτικ τη στιγμ εκενη νδρα Χαρλαο Τρικοπη. Η να
κυβρνηση προχρησε σε εκλογς στις 18-21 Ιουλου 1875.
Η να Βουλ ρχισε επσημα τις εργασες της στις 11 Αυγοστου 1875 με
την εκφνηση του περφημου Λγου του Θρνου του Γεωργου Α', τον οποο
συνταξε ο Τρικοπης. Σε αυτν εξαγγελλταν «η αρχ της δεδηλωμνης» ως
συνθκη για την αρμονικ λειτουργα του πολιτεματος. Qκτοτε εφαρμστηκε, κατ τις ομαλς τουλχιστον περιδους της λειτουργας του δημοκρατικο πολιτεματος, η κοινοβουλευτικ αυτ αρχ ως συνθκη του πολιτεματος.
Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο της Βουλς εκλχθηκε (συνεδραση της
9ης Οκτωβρου 1873) ο κοινς υποψφιος της αντιπολτευσης Αλξανδρος
Κουμουνδορος, με 136 ψφους ναντι 17 λευκν.
Kατ τον εναρκτριο λγο του ο Γεργιος Α', την 11η Αυγοστου 1875,
ανφερε προς το Σμα τα εξς:
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Κριοι Βουλευτα ,
ΕXελπις παρ σταμαι +ν τL; ΕθνικL; Συνεδρ ω
L , ?πως +γκαιν σω ναν
βουλευτικ)ν περ οδον αMσια τ$& πατρ δι Bπισχνουμνην. Πεποιθτως δ’
ποτε νομαι πρς Bμ2ς τος ντιπροσHπους το4 λαο4, ?πως συμπρ ξητε μετ’ +μο4 ες τ)ν ε/δωσιν τ;ν κοιν;ν δι τ&ς παγιHσεως τ;ν συνταγματικ;ν του θνους θεσμ;ν κα τ&ς ναπτξεως το4 κοινοβουλευτικο4
α/το4 β ου.
CΗ Κυβρνησ ς μου πσχεν ε/λαβ;ς π π σης +π τ&ς ψ)φου το4
λαο4 +πηρε ας κα εργ σθη συντνως ες περιφρορησιν τ&ς +λευθρας
+νασκ)σεως τ;ν δικαιωμ των τ;ν +κλογων. Συγχα ρω δ τL; θνει +π
διαγωγ$& κατ τ ς +κλογ ς, ποδεικνυοσ$η α/τ Dξιον τ;ν +λευθερι;ν
του.
Ες τ)ν Κυβρνησ ν μου Bπολε πεται Oδη # δραστηρ α +ξακολοθησις κα συμπλ)ρωσις τ&ς νομ μου καταδιHξεως τ;ν +κλογικ;ν παραβ σεων. Τ)ν δ κορων δα ες τ)ν γνησ αν ντιπροσHπευσιν το4 θνους θλετε +πιθσει BμεAς, +ξελγχοντες δι’ +ννμου α/στηρτητος τ ποτελσματα τ;ν +κλογ;ν.
ZΟπως πλ)ρης Bπ&ρξεν @ πρς τ δικαιHματα το4 λαο4 περ τ)ν
+κλογ)ν τ;ν βουλευτ;ν σεβασμς τ&ς Κυβερν)σεHς μου, ο\τως +νδελεχ)ς θλει εEσθαι # παρ’ +μο4 ναγνHρισις τ;ν +π το4 γρ μματος κα το4
πνεματος το4 Συντ γματος στηριζομνων προνομι;ν τ;ν +κλεκτ;ν το4
θνους.
ΑR προνομ αι αPται τ&ς Βουλ&ς νταποκρ νονται πρς καθ)κοντα
+πιβαλλμενα ες α/τ)ν. Απαιτ;ν (ς παρα τητον προσν τ;ν καλουμνων παρ’ +μο4 ες τ)ν κυβρνησιν το4 τπου τ)ν δεδηλωμνην πρς α/τος +μπιστοσνην τ&ς πλειονοψηφ ας τ;ν ντιπροσHπων το4 θνους,
πεκδχομαι Nνα # Βουλ) καθιστ2 +φικτ)ν τ)ν \παρξιν το4 προσντος
τοτου, οP Dνευ ποβα νει δνατος # +ναρμνιος λειτουργ α το4 πολιτεματος.
Ες τ)ν +κπλ)ρωσιν το4 καθ)κοντος τοτου προσδοκ; ?τι θ J
$ ναι
το μη # Βουλ) ε/θς +π τL; καταρτισμL; α/τ&ς, ?πως δυνηθ; ν’ νερω
νυπερθτως +ν τ$& γνHμ$η γνησ ου Κοινοβουλ ου @δηγ αν σφαλ& περ
τν καταρτισμν κα τ)ν πορε αν συνταγματικ&ς κυβερν)σεως [...]
Επικαλομενος δ’ +π τ ς σκψεις κα τ ργα Bμ;ν τ)ν +ξ \ψους
ντ ληψιν,
Κηρττω τ)ν ναρξιν τ&ς A_ Συνδου τ&ς Ζ_ Βουλευτικ&ς Περιδου.
Συνεπς με την ναρξη της νας κοινοβουλευτικς περιδου, ο Τρικοπης παραιτθηκε (15 Οκτωβρου 1875) καθς η κυβρνησ του δεν διθετε
την πλειοψηφα στη Βουλ. Τον διαδχθηκε την δια ημρα ο Κουμουνδορος, ο οποος σχημτισε τη να κυβρνηση πλειοψηφας, παραιτομενος ταυ-
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τχρονα απ το αξωμα του προδρου της Βουλς. Στην επμενη σνοδο της
Bουλς πρεδρος εκλχθηκε ο Θρασβουλος ΖαSμης, λαμβνοντας 131 ψφους (συνεδραση της 4ης Οκτωβρου 1876). Στις 26 Φεβρουαρου 1877, μετ
την παρατηση του Aλξανδρου Kουμουνδορου, την εντολ σχηματισμο
νας κυβρνησης λαβε ο Eπαμειννδας Δεληγιργης.
Στις 16 ΜαSου 1877, λγω του Pωσοτουρκικο πολμου, η Βουλ συγκλθηκε σε κτακτη σνοδο. Για τη θση του προδρου υποδεχθηκαν απ την
κυβρνηση ο Δημτριος Καλλιφρονς και απ την αντιπολτευση τρεις λλοι
υποψφιοι. Κατ την πρτη ψηφοφορα, επικρτησε ο Ανδρας Αυγερινς
με 58 ψφους ναντι 56 του Καλλιφρον (οι λλοι υποψφιοι λαβαν απ 1
ψφο, εν βρθηκαν και 4 λευκ). Η ψηφοφορα επαναλφθηκε και τελικ
πρεδρος εκλχθηκε ο υποδειχθες απ τον Κουμουνδορο, Ανδρας Αυγερινς, λαμβνοντας 71 ψφους ναντι 42 του κυβερνητικο Δημτριου Καλλιφρον και 7 λευκν (συνεδραση της 16ης ΜαSου 1877). Η κυβρνηση Δεληγεργη παραιτθηκε και επανλθε ο Κουμουνδορος (19 ΜαSου 1877) για να
αποχωρσει μα εβδομδα μετ.
Την ευθνη σχηματισμο κυβρνησης ανλαβε τελικ ο υπργηρος
ρωας της Eπανστασης Κωνσταντνος Κανρης (26 ΜαSου 1877), ηγομενος μιας οικουμενικς κυβρνησης, στην οποα μετεχαν οι σημαντικτεροι
πολιτικο αρχηγο (Κουμουνδορος, Τρικοπης, ΖαSμης, Δεληγεργης). Η
κυβρνηση αυτ λαβε ψφο εμπιστοσνης στη Βουλ. Παρ το θνατο του
Κανρη το Σεπτμβριο του 1877, η κυβρνηση διατηρθηκε στην εξουσα ως
τις αρχς του επομνου τους, οπτε παραιτθηκε, στερα απ διαφωνα με
το Στμμα.
Στις 11 Ιανουαρου 1878 σχηματστηκε να κυβρνηση υπ τον Αλξανδρο Κουμουνδορο, η οποα μως καταψηφστηκε, ταν παρουσιστηκε
πολ αργτερα στη Βουλ (17 Οκτωβρου 1878), λαμβνοντας 76 ψφους
υπρ ναντι 80 κατ. Στη σνοδο αυτ, πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε ο
Σωτριος Σωτηρπουλος (συνεδραση της 18ης Οκτωβρου 1878). Η κυβερνητικ αστθεια, που δεν μποροσε παρ να αντανακλται και στην επιλογ του προδρου της Βουλς, οδγησε τελικ στη διεξαγωγ νων εκλογν
στις 23 Σεπτεμβρου 1879, οπτε αναδεχθηκε να σνθεση της Βουλς.
Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς εκλχθηκε ο Σωτριος Σωτηρπουλος, στις 29 Νοεμβρου 1879. Ο Κουμουνδορος συνχισε να
εναι πρεδρος στην κυβρνηση ως τις 10 Μαρτου 1880, οπτε τον διαδχθηκε ο Xαρλαος Τρικοπης, μνο μως για 7 μνες. Ο Κουμουνδορος ανλαβε πλι (13 Οκτωβρου 1880), για να παραμενει στην εξουσα ως τις 3
Μαρτου 1882. Πρεδρος της Βουλς κατ τη να της σνοδο εκλχθηκε ο
υποστηριχθες απ τον Κουμουνδορο, Ανδρας Αυγερινς (συνεδραση της
10ης Οκτωβρου 1880). Την περοδο αυτ, προσαρτθηκαν στο ελληνικ
κρτος, με τις συνθκες της Κωνσταντινουπλεως (ΜαSου και Ιουλου 1881),
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η ζωτικ για τη βιωσιμτητα του κρτους περιοχ της Θεσσαλας, καθς και
η περιοχ της <ρτας στην _πειρο. Με τις συνενσεις αυτς, τους πληθυσμος και τα να εδφη που προσαρτθηκαν στον εθνικ κορμ, η κταση
της ελληνικς επικρτειας αυξθηκε κατ 13.395 χλμ.2 (26,7%) και οι πολτες
της κατ 300.000 περπου (18%).
Εντοτοις, στις εκλογς της 20ς Δεκεμβρου 1881, η κυβρνηση Κουμουνδορου απλεσε δυνμεις προς φελος της αντιπολτευσης, η οποα
πλον συσπειρωνταν γρω απ τον Τρικοπη.

Η τρικουπικ) περ οδος
Κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς, πρεδρος εξελγη ο υποστηριχθες απ το τρικουπικ κμμα Σπυρδων Βαλαωρτης (συνεδραση της
26ης Φεβρουαρου 1882). Η κυβρνηση Κουμουνδορου παραιτθηκε και
ανλαβε (3 Μαρτου 1882) νος πρωθυπουργς ο Χαρλαος Τρικοπης. Πρεδρος της δετερης συνδου της Βουλς εκλχθηκε και πλι ο Σπυρδων Βαλαωρτης (συνεδραση της 25ης Οκτωβρου 1882), εν στη συνχεια, διαθτοντας μεγλο κρος, εκλχθηκε δο φορς ο καθηγητς της Νομικς Παλος Καλλιγς: πρτη φορ εκλχθηκε στη συνεδραση της 4ης Νοεμβρου
1883 και δετερη στη συνεδραση της 8ης Νοεμβρου 1884.
Η δυσαρσκεια απ τα οικονομικ μτρα που λαβε η κυβρνηση, προκειμνου να χρηματοδοτσει το μεταρρυθμιστικ της πργραμμα, επφεραν
την ττα της στις επμενες εκλογς, της 7ης Απριλου 1885. Κατ τις εκλογς
αυτς αναμετρθηκαν ουσιαστικ δο κμματα, σηματοδοτντας την ναρξη του δικομματισμο στην Eλλδα: το Nεωτερικ Kμμα υπ το Χ. Τρικοπη και το Eθνικ Kμμα υπ το Θ. Δηλιγιννη. Οι εκλογς ανδειξαν 184
βουλευτς δηλιγιαννικος, 56 του Τρικοπη και 5 δημοκρατικος.
Πρεδρος, κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς, εκλχθηκε ο υποστηριχθες απ το Θεδωρο Δηλιγιννη, βουλευτς Αττικοβοιωτας Δημτριος Καλλιφρονς (συνεδραση της 22ας Φεβρουαρου 1885), εν την κυβρνηση ανλαβε ο Θεδωρος Δηλιγιννης (19 Απριλου 1885).
Η ραγδαα επιδενωση των εξωτερικν σχσεων της χρας (προσρτηση
της Ανατολικς Ρωμυλας στη Βουλγαρα, ελληνικς πολεμικς προπαρασκευς, αποκλεισμς των ελληνικν παραλων απ ναυτικς μορες των Μεγλων Δυνμεων) θησε την κυβρνηση Δηλιγιννη σε παρατηση και την
ανληψη της πρωθυπουργας απ τον πρεδρο του Αρεου Πγου Δημτριο
Βλβη (30 Απριλου 1886).
Στη συνεδραση της 8ης ΜαSου 1886 στο αξωμα του προδρου της Βουλς εκλχθηκε ο Στφανος Στεφανπουλος, ο οποος υποστηρχθηκε απ την
αντιπολτευση. Η αιφνδια μετατπιση 69 βουλευτν που πρσκεινταν στο
Δηλιγιννη προς τον Τρικοπη μετβαλε τα πολιτικ δεδομνα. Qτσι, πρω-
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θυπουργς ανλαβε και πλι ο Χαρλαος Τρικοπης (9 ΜαSου 1886). Η να
κυβρνηση πτυχε την ψφιση νμου με τον οποο καθιερθηκε η “ευρεα”,
σε εππεδο νομο –αντ της προηγομενης “στενς”, σε εππεδο επαρχας–
εκλογικ περιφρεια, προκειμνου να πληγε η κυριαρχα των κομματαρχν.
Παρλληλα, μεωσε και τον αριθμ των βουλευτν σε 150. Τον επμενο χρνο διεξχθησαν εκ νου εκλογς (4 Ιανουαρου 1887) που ανδειξαν φιλοτρικουπικ πλειοψηφα (90 βουλευτν) στη Βουλ.
Πρεδρος της Βουλς για λη την τριετα (1887-1890) εκλχθηκε (συνεδραση της 21ης Φεβρουαρου 1887) ο Ανδρας Αυγερινς, υποστηριζμενος
απ το τρικουπικ κμμα. Πρωθυπουργς παρμεινε ο Χαρλαος Τρικοπης
ως τον Οκτβριο 1890, προωθντας το μεταρρυθμιστικ πργραμμ του
και πραγματοποιντας πολλ δημσια ργα, μεταξ των οποων και την
ανπτυξη του σιδηροδρομικο δικτου. Η ρνηση, εντοτοις, του Τρικοπη
να υποστηρξει να επανσταση των Κρητικν (Φεβρουριος 1890) οδγησε σε λαϊκς εκδηλσεις δυσαρσκειας, τις οποες εκμεταλλεθηκε η αντιπολτευση. Στις εκλογς της 14ης Οκτωβρου 1890 νικητς αναδεχτηκε το
κμμα του Θεδωρου Δηλιγιννη, ο οποος και ανλαβε την πρωθυπουργα
δκα μρες αργτερα.
Πρεδρος της νας Βουλς εκλχθηκε (συνεδραση της 15ης Δεκεμβρου
1890) ο βουλευτς Μαντινεας Κωνσταντνος Κωνσταντπουλος. =ταν ο
Δηλιγιννης αναγκστηκε να παραιτηθε, στερα απ ωμ βασιλικ παρμβαση στις 18 Φεβρουαρου 1892, πρωθυπουργς γινε για μικρ διστημα ο
Κωνσταντνος Κωνσταντπουλος συμπρττοντας με το Στμμα (18 Φεβρουαρου - 10 Ιουνου 1892). Πρεδρος της Βουλς, μετ την ανληψη καθηκντων πρωθυπουργο απ τον Κωνσταντπουλο, εκλχθηκε (συνεδραση της
15ης Νοεμβρου 1891) ο βουλευτς Μαγνησας Νικλαος Γεωργιδης. Η
οικονομικ δυσπραγα σε συνδυασμ με την κοινοβουλευτικ κρση οδγησαν τη χρα σε πρωρη προσφυγ στις κλπες.
Στις εκλογς της 3ης ΜαSου 1892 το κμμα του Τρικοπη πτυχε συντριπτικ πλειοψηφα, σε βρος τσο του κμματος του Θ. Δηλιγιννη, σο και
του νεοεμφανιζμενου “τρτου κμματος” υπ το Δημτριο Ρλλη. Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε ο Βασλειος Βουδορης, ο οποος διατρησε το
αξωμα επ τριετα. Σντομα μως η σχημη οικονομικ κατσταση και η
διαφωνα με το Στμμα εξθησαν τον Τρικοπη σε παρατηση. Πρωθυπουργς ανλαβε, πλι με βασιλικ παρμβαση, ο πρην βουλευτς Επιδαρου
Σωτριος Σωτηρπουλος (3 ΜαSου 1893), ο οποος δεν συγκλεσε τη Βουλ
και παρμεινε στην εξουσα επ ξι μνες, μχρι να καταψηφιστε, κατ τη
να συνεδραση της Βουλς (28 Οκτωβρου 1893).
=ταν εξελγη ως πρεδρος της Βουλς ο υποστηριζμενος απ τον Τρικοπη Βασλειος Βουδορης, η κυβρνηση Σωτηρπουλου οδηγθηκε σε
παρατηση και ο Τρικοπης επανλθε για μα ακμα φορ στην πρωθυ-
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πουργα (30 Οκτωβρου 1893). Η σχημη οικονομικ κατσταση της χρας
δεν λλαξε και τελικ το κρτος οδηγθηκε σε πτχευση το Δεκμβριο 1893.
Η ντονη εσωτερικ κατακραυγ, καθς και οι πισεις των ξνων δανειστν,
θησαν τον Τρικοπη σε παρατηση (12 Ιανουαρου 1895) για να τον διαδεχθε ο Νικλαος Δηλιγιννης, ως υπηρεσιακς πρωθυπουργς. Στις εκλογς
της 16ης Απριλου 1895 σημειθηκε συντριπτικ ττα του Τρικοπη (εξλεξε
15 μνο βουλευτς, χωρς να εναι ο διος ανμεσ τους...) και αναδεχθηκε
να δηλιγιαννικ πλειοψηφα.

Η περ οδος μετ τον Τρικοπη
Πρεδρος της νας Βουλς εκλχθηκε (συνεδραση της 29ης ΜαSου 1895)
ο βουλευτς ΑχαSας Αλξανδρος ΖαSμης, συγκεντρνοντας 148 ψφους ναντι 41 του Ανδρα Αυγερινο. Αμσως μετ πρωθυπουργς ανλαβε και
πλι ο Θεδωρος Δηλιγιννης (31 ΜαSου 1895). Η να κυβερνητικ θητεα
του Δηλιγιννη σημαδετηκε απ μια κορυφαα επιτυχα, την τλεση των A'
Σγχρονων Ολυμπιακν Αγνων (Απρλιος 1896). Αλλ και απ μια μεγλη αποτυχα, την ταπεινωτικ ττα κατ τον πλεμο με την Oθωμανικ
αυτοκρατορα τον επμενο Απρλιο (1897). =ταν τα τουρκικ στρατεματα,
χοντας εξουδετερσει την ασθεν ελληνικ μυνα στη Θεσσαλα, πλησαζαν τη Λαμα, η κυβρνηση Δηλιγιννη αντικαταστθηκε με βασιλικ
παρμβαση απ να, υπ το Δημτριο Ρλλη (18 Απριλου 1897). Ο πλεμος
σταμτησε με παρμβαση των Μεγλων Δυνμεων, αφνοντας την Ελλδα
και τους πολτες της βαθι πληγωμνους.
Στη να σνοδο της Βουλς πρεδρος εκλχθηκε ο βουλευτς Ζακνθου
Αλξανδρος Ρμας (συνεδραση της 3ης Νοεμβρου 1897). Κατ τη συζτηση των επιβαρυντικν ρων που επβαλαν οι Μεγλες Δυνμεις στην Ελλδα προκειμνου να σταματσει ο πλεμος με την Oθωμανικ αυτοκρατορα,
η κυβρνηση Ρλλη καταψηφστηκε και παραιτθηκε (21 Σεπτεμβρου 1897).
Τη διαδχθηκε λλη υπ τον πρην πρεδρο της Βουλς Αλξανδρο ΖαSμη,
τον οποο υποστριξε και ο Θεδωρος Δηλιγιννης. Mε την τελικ συνθκη
ειρνης που υπογρφτηκε το Νομβριο του 1898 επιβλθηκε στην Ελλδα η
καταβολ μεγλης χρηματικς αποζημωσης προς την Oθωμανικ αυτοκρατορα. Η εξερεση των χρημτων γινε με διεθν δανεισμ, που με τη σειρ
του οδγησε στην επιβολ βαρων ρων παρακολοθησης της αποπληρωμς
των δανεων (διεθνς οικονομικς λεγχος). Υπ το βρος αυτν των περιστσεων πραγματοποιθηκαν οι εκλογς στις 7 Φεβρουαρου 1899 απ την
κυβρνηση Αλξανδρου ΖαSμη.
Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς εκλχθηκε (στη
συνεδραση της 2ας Απριλου 1899) ο υποδειχθες απ το Γεργιο Θεοτκη
Νικλαος Τσαμαδς, λαμβνοντας 128 ψφους επ 225 παρντων βουλευ-
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τν. Ως συνπεια της εκλογς αυτς, πρωθυπουργς ανλαβε την δια ημρα
ο διδοχος του Τρικοπη στο τρικουπικ κμμα, βουλευτς Κερκρας Γεργιος Θεοτκης (2 Απριλου 1899). Μετ την παρατηση του Τσαμαδο απ το
αξωμα του προδρου της Βουλς, προκειμνου να αναλβει υπουργς Στρατιωτικν, νος πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε (συνεδραση της 6ης Νοεμβρου 1900) ο βουλευτς Βοιωτας Νικλαος Μπουφδης.
=ταν, αιφνιδως, το φθινπωρο 1901, με αφορμ τη μετφραση των
Eυαγγελων στη δημοτικ γλσσα, σημειθηκαν γεγοντα, που συνοδετηκαν απ εντσεις, διαδηλσεις και συγκροσεις με νεκρος και τραυματες,
η κυβρνηση αναγκστηκε να παραιτηθε (12 Νοεμβρου 1902). Να κυβρνηση (μειοψηφας) σχημτισε, κατπιν βασιλικς εντολς, ο Αλξανδρος
ΖαSμης (12 Νοεμβρου 1901) και χι ο Θεδωρος Δηλιγιννης, ο οποος ηγετο του μεγαλτερου κμματος.
Η αντδραση της αντιπολτευσης οδγησε σε μεση προσφυγ στις κλπες στις 17 Νοεμβρου 1902. Στις εκλογς αυτς διαμορφθηκαν παρδοξες,
για το κομματικ σστημα, συμμαχες μεταξ βουλευτν διαφορετικν κομμτων και μνο σε τρεις περιφρειες συναγωνστηκαν αμιγες κομματικο
συνδυασμο (Αττικ, Κρκυρα και Γορτυνα). <μεση συνπεια αυτο του
τρπου συμμετοχς στην εκλογικ διαδικασα ταν η δυσκολα στην ανδειξη νικητ. Το σγουρο ταν μνο τι ηττθηκε ο ΖαSμης, εν διεκδικοσαν
την πλειοψηφα τσο ο Θεδωρος Δηλιγιννης σο και ο Γεργιος Θεοτκης. Τελικ ταν ο Δηλιγιννης που σχημτισε τη να κυβρνηση στις 24
Νοεμβρου 1902.
Κατ τη συνεδραση της Βουλς της 5ης Φεβρουαρου 1903, πρεδρος
εξελγη ο βουλευτς Αττικς και αρχηγς κμματος που ττε μως συνπραττε με την κυβρνηση, Δημτριος Ρλλης. Συγκεκριμνα, λαβε 128 ψφους, υποστηριχθες και απ τους κυβερνητικος βουλευτς, ναντι 62 του
δετερου Νικλαου Μπουφδη (του θεοτοκικο κμματος). Λγω της λλειψης στο δηλιγιαννικ κμμα, η κυβρνησ του παραιτθηκε (14 Ιουνου
1902) και την εντολ λαβε ο Γεργιος Θεοτκης που σχημτισε κυβρνηση
αυθημερν.
Στην επμενη σνοδο της Βουλς πρεδρος εκλχθηκε ο βουλευτς Σπετσν Νικλαος Λεωνδας (συνεδραση της 18ης Ιουνου 1903) που διατρησε τη θση μχρι τις 15 Δεκεμβρου 1903. Στη να σνοδο της Βουλς, και εν
εχαν μεσολαβσει πολιτικς εξελξεις και αλλαγ κυβρνησης, πρεδρος
εκλχθηκε (συνεδραση της 15ης Δεκεμβρου 1903) ο βουλευτς Φθιτιδος
Νικλαος Χατζσκος.
=ταν η κυβρνηση Θεοτκη πρτεινε τη θσπιση αυστηρν δημοσιονομικν μτρων (μεωση νομν απ 26 σε 16, μεωση αριθμο βουλευτν σε
150 κ.λπ.), η αντιπολτευση αντδρασε και οι ζαϊμικο βουλευτς απσυραν
την εμπιστοσνη τους. Η κυβρνηση παραιτθηκε (16 Δεκεμβρου 1904) και
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τη θση της κατλαβε να, υπ το Θεδωρο Δηλιγιννη. Μην διαθτοντας
μως την πλειοψηφα του Kοινοβουλου, οδγησε τη χρα σε πρωρες εκλογς, οι οποες πραγματοποιθηκαν στις 20 Φεβρουαρου 1905. Νικητς των
εκλογν αναδεχθηκε ο Δηλιγιννης.
Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς εκλχθηκε ο υποστηριχθες απ την κυβρνηση Αλξανδρος Ρμας (συνεδραση της 7ης Απριλου 1905), λαμβνοντας 141 ψφους επ 212 ψηφισντων. Η θητεα της
κυβρνησης μως διακπηκε αιφνδια με τη δολοφονα του πρωθυπουργο
απ να χαρτοπακτη (31 ΜαSου 1905). Να κυβρνηση σχημτισε ο Δημτριος Ρλλης (9 Ιουνου 1905), παρ τις διαμαρτυρες της αντιπολτευσης.
Κατ την κτακτη σνοδο της Βουλς, πρεδρος εκλχθηκε (στη συνεδραση της 28ης Νοεμβρου 1905) ο Νικλαος Μπουφδης, του θεοτοκικο κμματος, χωρς αντπαλο υποψφιο. H επιτυχα του θεοτοκικο κμματος οδγησε την κυβρνηση Δ. Pλλη σε παρατηση. Η κυβρνηση Θεοτκη που τη
διαδχθηκε, επιδικοντας να ξεκαθαρσει την πολιτικ κατσταση, προκρυξε και διεξγαγε εκλογς, στις 26 Μαρτου 1906, στις οποες επικρτησε
νετα των αντιπλων της.
Πρεδρος, κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς, εκλχθηκε (στη συνεδραση της 8ης ΜαSου 1906) ο κυβερνητικς υποψφιος Νικλαος Μπουφδης, για να τον διαδεχθε ο βουλευτς Αττικς Νικλαος Λεβδης, που
επανεξελγη και στην επμενη βουλευτικ σνοδο. Εν κατ την τρτη σνοδο της Βουλς αυτς της περιδου, πρεδρος εκλχθηκε ο κυβερνητικς βουλευτς Μνης Κωνσταντνος Κουμουνδορος (συνεδραση της 12ης Οκτωβρου 1908).
Στη συνχεια, το καλοκαρι του 1909, η οικονομικ δυσπραγα και οι ανησυχες λγω των εξελξεων σε Μακεδονα και Κρτη, οδγησαν στην πτση
(4 Ιουλου 1909) της πιο σταθερς ενδεχομνως κυβρνησης που γνρισε η
χρα την τελευταα 20ετα. Την κατσταση σπευσε να εκμεταλλευθε ο
Δημτριος Ρλλης, σχηματζοντας να κυβρνηση (μειοψηφας) με βασιλικ
εντολ.
Λγω των κρσιμων κοινωνικοπολιτικν εξελξεων ο Στρατιωτικς Σνδεσμος –μια μυστικ οργνωση καττερων αξιωματικν του στρατο, που
συμμετεχαν και ορισμνοι αντεροι, υπ την ηγεσα του συνταγματρχη
Νικλαου Ζορμπ– πραγματοποησε κνημα στο Γουδ, στις 15 Αυγοστου
1909. Η κυβρνηση Ρλλη, μην διαθτοντας ισχυρ ερσματα, δεν μπρεσε να
αντιμετωπσει τη να κατσταση και παραιτθηκε υπ την πεση των γεγοντων (15 Αυγοστου 1909). Τη διαδχθηκε να κυβρνηση υπ τον Κυριακολη Μαυρομιχλη, η οποα δεσμεθηκε να προωθσει το “πργραμμα”
του Στρατιωτικο Συνδσμου. =ταν η Βουλ συγκλθηκε σε σνοδο, πρεδρος εξελγη (συνεδραση της 24ης Σεπτεμβρου 1909) ο βουλευτς Ζακνθου Αλξανδρος Ρμας.
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Η κυβρνηση Μαυρομιχλη παρμεινε στην εξουσα ως τις 18 Ιανουαρου 1910. Κατ το διστημα αυτ, ρθε στην Ελλδα, ως πολιτικς σμβουλος του Στρατιωτικο Συνδσμου, ο Ελευθριος Βενιζλος, που εχε διακριθε για τους αγνες του στην Κρτη. Τη να, μεταβατικ κυβρνηση σχημτισε ο Στφανος Δραγομης, εν κατ τη να (β' κτακτη) σνοδο της Βουλς, πρεδρος επανεξελγη (συνεδραση της 4ης Φεβρουαρου 1910) ο προερχμενος απ το στρατ βουλευτς Σπετσν Νικλαος Τσαμαδς, λαμβνοντας μλιστα τον καταπληκτικ αριθμ των 109 ψφων επ 112 ψηφισντων.
Δεδομνων των εξελξεων και της γενικτερης πολιτικς κατστασης, η θητεα της Βουλς ολοκληρθηκε στις 25 Μαρτου 1910 και στη συνχεια η
χρα οδηγθηκε σε εκλογς για την ανδειξη Αναθεωρητικς Βουλς (8
Αυγοστου 1910).

Αναθεωρητικ) Βουλ)
Η Βουλ ρχισε το ργο της την 1η Σεπτεμβρου 1910 και συγκροτθηκε
απ 362 πληρεξοσιους-βουλευτς. Πρεδρος κατ την πρτη σνοδο αναδεχθηκε ο νεοεκλεγες δικηγρος και πρην νομρχης Κωνσταντνος Qσλιν
(συνεδραση της 27ης Σεπτεμβρου 1910), λαμβνοντας 175 ψφους ναντι
103 του Κωνσταντνου Ρακτιβν και 48 του Αντνιου Μομφερτου. Το αποτλεσμα αποτλεσε κπληξη, καθς στο αξωμα αυτ εκλγονταν κατ καννα βουλευτς με πολχρονη παρουσα. Ο πρωθυπουργς Στφανος Δραγομης, βλποντας τι εχε λβει λιγτερες ψφους απ το νεοεκλεγντα Ελευθριο Βενιζλο, παραιτθηκε στις 6 Οκτωβρου και, αυθημερν, η εντολ
δθηκε στον Kρητικ πολιτικ (που εχε εκλεγε ως αντιπρσωπος της Αθνας), ο οποος και σχημτισε την πρτη του κυβρνηση.
Εκτιμντας τι η σνθεση της Βουλς δεν παρεχε τη δυναττητα ανδειξης σταθερς κυβρνησης, ο Βενιζλος εισηγθηκε στο βασιλι την πρωρη διλυση της Βουλς και τη διεξαγωγ νων εκλογν για την ανδειξη
Αναθεωρητικς Βουλς, παρ τις αντιδρσεις των εκπροσπων των “παλαιν κομμτων”. Τα τελευταα δεν λαβαν μρος στις εκλογς της 28ης Νοεμβρου 1910, απχοντας απ τη διαδικασα, πργμα που οδγησε στη θριαμβευτικ επικρτηση του νεοϊδρυθντος κμματος με το οποο συμμετεχε ο
Ελευθριος Βενιζλος, το οποο λγο αργτερα ονομστηκε Kμμα των Φιλελευθρων.
Η να Βουλ ρχισε επσημα το ργο της στις 8 Ιανουαρου 1911 και συγκροτθηκε απ 362 πληρεξοσιους-βουλευτς. Aπ αυτος, οι 117 εχαν
διατελσει πληρεξοσιοι στην Α' Αναθεωρητικ Βουλ, εν απ τους υπλοιπους 245 οι περισστεροι (87%) εκλγονταν για πρτη φορ.
Πρεδρος, κατ την πρτη σνοδο, εκλχθηκε ο υποψφιος που εχε
προταθε απ την πλευρ της κυβρνησης, πληρεξοσιος Αιτωλοακαρνανας
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Νικλαος Στρτος (συνεδραση της 24ης Ιανουαρου 1911), εξασφαλζοντας
τερστια πλειοψηφα (249 επ 276 ψφων). Το αναθεωρητικ ργο της Βουλς διρκεσε να εξμηνο και ολοκληρθηκε στα τλη MαSου του 1911. Το
νο Σνταγμα δημοσιετηκε την 1η Ιουνου και τθηκε αμσως σε ισχ.
Kατ τη διρκεια της θητεας της η κυβρνηση επιδθηκε με ζλο στο
ανορθωτικ της ργο σε πολλος τομες της δημσιας ζως. Την νοιξη του
1912, ενσω βρισκταν σε εξλιξη ο Iταλοτουρκικς πλεμος και τα βαλκανικ κρτη προσπαθοσαν να συνεννοηθον μεταξ τους για κοιν δρση,
ο πρωθυπουργς, εκτιμντας τι χρειαζταν επιβεβαωση της λαϊκς εντολς πριν επιδεινωθε η κατσταση, πρτεινε την πρωρη διλυση της Βουλς
και τη διεξαγωγ εκλογν. Πργματι, στις εκλογς της 11ης Μαρτου 1912,
το Kμμα των Φιλελευθρων και οι συνεργαζμενες με αυτ πολιτικς δυνμεις σημεωσαν συντριπτικ νκη σε βρος του “παλαιο πολιτικο κσμου”,
κερδζοντας 146 δρες επ 181.

Οι καινοτομ ες του Συντ γματος του 1911
Το Σνταγμα του 1864 παρμεινε αναλλοωτο ως το 1911. Στο τλος του
19ου αινα και στις αρχς του 20ο σημειθηκαν, ωστσο, σημαντικς κοινωνικοπολιτικς αλλαγς και ανακατατξεις. Η νοδος της αστικς τξης, η
αλλαγ του ρλου του στρατο, η σταδιακ εξαφνιση  αποδυνμωση των
παλαιν πολιτικν κομμτων και πρακτικν, καθς και οι νες οικονομικς
συνθκες, προκλεσαν ντονες πισεις σε να πολιτικ οικοδμημα που εχε
διαμορφωθε για να ανταποκρνεται σε λλα δεδομνα. Απρροια των αλλαγν αυτν σε πολιτικ, διοικητικ και κοινωνικ εππεδο υπρξε το “στρατιωτικ κνημα” στο Γουδ (1909), το οποο παιξε ρλο καταλτη στην περαιτρω
πορεα εκσυγχρονισμο του κρτους και της πολιτικς ζως γενικτερα.
Συνπεια των μεταβολν αυτν υπρξε η νοδος του Ελευθριου Βενιζλου στην εξουσα, επικεφαλς του Kμματος των Φιλελευθρων, και η
αναθερηση του Συντγματος του 1864 απ τη Β' Αναθεωρητικ Βουλ του
1911. Οι βασικο ξονες της ευρεας και ριζικς συνταγματικς αναθερησης
ταν η ενσχυση των ατομικν ελευθεριν, η διερυνση του κρτους δικαου και ο γενικτερος εκσυγχρονισμς των θεσμν.
Μεταξ των σημαντικτερων αλλαγν, στο εππεδο της προστασας των
ατομικν ελευθεριν, περιλαμβνονταν η αποτελεσματικτερη εγγηση της
προσωπικς ασφλειας, της φορολογικς ιστητας, του δικαιματος του
συνεταιρζεσθαι και του απαραβαστου της οικας. Επιπλον, διευκολυνταν
η αναγκαστικ απαλλοτρωση ιδιοκτησιν προς αποκατσταση ακτημνων
γεωργν, με ταυτχρονη δικαστικ προστασα της ιδιοκτησας. <λλες σημαντικς αλλαγς υπρξαν η δρυση του Εκλογοδικεου για την επλυση των
διαφορν απ τις βουλευτικς εκλογς, η επκταση των ασυμβιβστων για
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την εκλογ βουλευτν, συμπεριλαμβανομνης μεταξ αυτν και της στρατιωτικς ιδιτητας, η επανδρυση του Συμβουλου της Επικρατεας ως αντατου διοικητικο δικαστηρου, η βελτωση της προστασας της δικαστικς
ανεξαρτησας και η καθιρωση της μονιμτητας των δημοσων υπαλλλων.
Τλος, προβλφθηκε για πρτη φορ η υποχρεωτικ και δωρεν εκπαδευση, αλλ και η καθιρωση της καθαρεουσας ως «+π σημης γλHσσας το4
κρ τους».
Ο νος καταστατικς χρτης της χρας, εξλλου, μολοντι δεν καθιρωνε ρητ την κοινοβουλευτικ αρχ και την «αρχ της δεδηλωμνης», εισγαγε, χι μνο νο πολιτικ προσωπικ αλλ και νο πνεμα στην πολιτικ
κουλτορα της χρας, εγκαινιζοντας μια να εποχ και σηματοδοτντας
την ουσιαστικ ναρξη του 20ο αινα στην πολιτικ ιστορα του τπου.
Στο πεδο των πολιτικοκοινωνικν συσχετισμν, τλος, «τ Σνταγμα το4
1864/1911 Bπ&ρξεν # νομικ) κφρασις τ&ς συντελεσθε σης πολιτικ&ς νδου
τ&ς στικ&ς τ ξεως» (Μνεσης, 1980: 220).

Η πολιτικ) ζω)
Στις 5 Οκτωβρου 1912 κηρχθηκε ο Α' Βαλκανικς πλεμος και ξεκνησε η εξρμηση του αναδιοργανωμνου και ενισχυμνου ελληνικο στρατο
προς βορρ. Οι στρατιωτικς επιτυχες λων των βαλκανικν συμμχωνκρατν (Ελλδας, Σερβας, Βουλγαρας, Μαυροβουνου) κατ το χειμνα
του 1912-1913 ταν μεγλες και εξανγκασαν την Oθωμανικ αυτοκρατορα
να υπογρψει συνθκη ειρνης (Λονδνο, Μιος 1913). Στην Ελλδα, ωστσο, τη γενικ χαρ σκασε η αναπντεχη σο και ανεξιχναστη δολοφονα
του βασιλι Γεωργου Α' στη Θεσσαλονκη.
Δεν ργησαν, εξλλου, να αναφανον (Ιονιος 1913) οι διαφωνες μεταξ των βαλκανικν κρατν, που κατληξαν στο Β' Βαλκανικ πλεμο, στον
οποο η Ελλδα και η Σερβα συμμχησαν εναντον της Βουλγαρας. Η
τελευταα ηττθηκε και ζτησε ειρνη. Η Συνθκη του Βουκουρεστου (28
Ιουλου 1913), που ακολοθησε, ολοκλρωσε τον πλεμο και με τους ρους
της προσδιορστηκαν τα να σνορα των βαλκανικν κρατν.
Η Ελλδα, χρη στις επιτυχες της σε στρατιωτικ πεδο, αλλ και στους
διπλωματικος χειρισμος του Eλευθριου Βενιζλου, πτυχε σημαντικ αποτελσματα. Ο πληθυσμς και η κτασ της σχεδν διπλασιστηκε με την
προσθκη των απελευθερωμνων περιοχν της Κρτης, των νησιν του
Αιγαου, της Μακεδονας (πλην του Μοναστηρου) και της Ηπερου (πλην
της Βορεου Ηπερου).
Στις αρχς Αυγοστου 1914 ξσπασε στην Ευρπη ο Α' Παγκσμιος πλεμος, με συνπεια να ανακψει για την Ελλδα και το κρσιμο ζτημα του
διεθνος προσανατολισμο της χρας, που κατστη αντικεμενο ανταγωνι-
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σμο των μεγλων δυνμεων της εποχς (Αγγλας - Γαλλας - Ρωσας, αφενς, και Γερμανας - Αυστροουγγαρας - Οθωμανικς αυτοκρατορας, αφετρου). Η σχετικ διαφωνα μεταξ του πρωθυπουργο Ελευθριου Βενιζλου και του βασιλι Κωνσταντνου οδγησε την κυβρνηση σε παρατηση (21
Φεβρουαρου 1915) και προκρυξη εκλογν για την ανδειξη νας Βουλς.
Στις εκλογς της 31ης ΜαSου 1915, το Kμμα των Φιλελευθρων του Βενιζλου κατγαγε σημαντικ πολιτικ νκη, με συνπεια να πλειοψηφσει και
πλι στη Βουλ. Πρεδρος, κατ την πρτη σνοδο της νας Βουλς, εκλχθηκε ο προσκεμενος στο Βενιζλο βουλευτς Κερκρας Κωνσταντνος
Ζαβιτσινος. Μη επιλυθεσης της διαφωνας μεταξ Στμματος και Kυβρνησης (Βενιζλου) ως προς τους εξωτερικος προσανατολισμος και τις επιλογς της χρας, η κυβρνηση οδηγθηκε εκ νου σε παρατηση (24 Σεπτεμβρου 1915).
Οι πολεμικς και πολιτικς εξελξεις που ακολοθησαν ταν ραγδαες.
=χι μνο σχηματστηκε με βασιλικ εντολ να κυβρνηση μειοψηφας (υπ
το Στφανο Σκουλοδη), αλλ διαλθηκε εκ νου η Βουλ, παρτι εχε διρκεια ζως μλις μερικν μηνν, και προκηρχθηκαν νες εκλογς για την 6η
Δεκεμβρου 1915. Το Kμμα των Φιλελευθρων αντδρασε στη βασιλικ
ενργεια και αρνθηκε να συμμετσχει στις εκλογς, επικρνοντας την καταχρηστικ σκηση της βασιλικς εξουσας. Qτσι, η να Βουλ που προκυψε
απ τις εκλογς απαρτστηκε αποκλειστικ απ βουλευτς των “παλαιν
κομμτων”.
Δεν ργησε, ωστσο, δεδομνων και των εξελξεων στο πολεμικ μτωπο,
να εκδηλωθε (στις 14 Σεπτεμβρου 1916) αντικυβερνητικ κνημα υπ την
καθοδγηση του Βενιζλου στη Θεσσαλονκη, με συνπεια τον Eθνικ Διχασμ και τη διαρεση της χρας στα δο. Στις 7 Δεκεμβρου 1916 η κυβρνηση
Βενιζλου (στη Θεσσαλονκη) κρυξε τον πλεμο στις Kεντρικς Δυνμεις
και σχημτισε στρατ (“εθνικς μυνας”), τον οποο και ταξε στο πλευρ
των Συμμχων στο μακεδονικ μτωπο.
Ακολοθησε (στις 30 ΜαSου 1917) η ξωση του Κωνσταντνου και η διαδοχ του απ το δευτερτοκο γιο του Αλξανδρο. Στις 14 Ιουνου πραγματοποιθηκε η επαννωση του ελληνικο κρτους υπ την κυβρνηση Βενιζλου, η οποα και επιβεβαωσε τη συμμετοχ της χρας στον πλεμο στο πλευρ της Αντντ (Entente). Συνμα, η Βουλ που εχε προκψει απ τις εκλογς της 6ης Δεκεμβρου 1915 διαλθηκε και ανασυστθηκε η Βουλ που εχε
αναδειχθε απ τις αμσως προηγομενες εκλογς της 31ης ΜαSου 1915, η
οποα και λαβε την επωνυμα “Βουλ των Λαζρων”.
Πρεδρος της αναβισασας Βουλς εκλχθηκε (συνεδραση της 20ς Ιουλου 1917) ο Θεμιστοκλς Σοφολης. Qχοντας βρεθε πλον η χρα στο πλευρ των νικητν, πτυχε στις συνθκες ειρνης τη δημιουργα της «Ελλδας
των δο ηπερων και των πντε θαλασσν», απελευθερνοντας και ενσωμα-
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τνοντας στον εθνικ κορμ την Ανατολικ Μακεδονα, τη Θρκη (Δυτικ
και Ανατολικ), τη Βρειο _πειρο και –αποκτντας δικαωμα διοκησης για
μια πενταετα της Σμρνης με την ευρτερη περιοχ της– τη Μικρ Ασα
(Αγουστος 1920).
Οι πολιτικς, μως, εξελξεις δεν ταν οι αναμενμενες. Ο βασιλις Αλξανδρος πθανε αιφνδια στις 12 Οκτωβρου 1920 απ σηψαιμα, εν στις
βουλευτικς εκλογς (1 Νοεμβρου 1920) επικρτησαν οι φιλοβασιλικς δυνμεις (συντριπτικ σε δρες, αν και χι σε ψφους). Ο Βενιζλος παραιτθηκε και αναχρησε για το εξωτερικ, εν σντομα επανλθε στο θρνο, με
το δημοψφισμα της 22ας Νοεμβρου 1920, ο βασιλις Κωνσταντνος.
Η να κυβρνηση του Δημτριου Ρλλη, παρ τις προεκλογικς εξαγγελες περ ειρνης, συνχισε την πολιτικ της προκατχου της και ανανωσε
τις πολεμικς επιχειρσεις στο μικρασιατικ μτωπο. Παρλληλα οι σμμαχοι, δυσαρεστημνοι απ τις εξελξεις, ρχισαν να εγκαταλεπουν την Ελλδα, που μεινε ουσιαστικ μνη της για να επιβλει τους ρους της Συνθκης
των Σεβρν, απναντι σε μια αναγεννημνη εθνικιστικ Τουρκα.
Οι διαφωνες στο εσωτερικ της αντιβενιζελικς παρταξης οδγησαν σε
ντονη κυβερνητικ αστθεια, εν η ττα των ελληνικν στρατευμτων στη
Μικρ Ασα συνοδετηκε απ στρατιωτικ κνημα στις 11 Σεπτεμβρου 1922
υπ τους συνταγματρχες Νικλαο Πλαστρα και Στυλιαν Γονατ. Ο Κωνσταντνος αναγκστηκε να παραιτηθε εκ νου για να επανλθει λγο αργτερα (αρχς Ιανουαρου 1924) στη χρα και στην εξουσα ο Βενιζλος.
Εχαν εν τω μεταξ διενεργηθε (16 Δεκεμβρου 1923) εκλογς για την
ανδειξη Συντακτικς Συνλευσης, απ τις οποες απεχαν οι αντιβενιζελικς
πολιτικς δυνμεις, με συνπεια το Kμμα των Φιλελευθρων να σημεισει
σαρωτικ νκη.
Πρεδρος, κατ την πρτη σνοδο της Βουλς, εκλχθηκε (συνεδραση
της 5ης Ιανουαρου 1924) ο Ελευθριος Βενιζλος, ο οποος ωστσο λγο
αργτερα παραιτθηκε για να αναλβει την πρωθυπουργα (11 Ιανουαρου
1924), την οποα μως δεν κρτησε για πολ. Τελικ, στις 12 Μαρτου 1924 η
κυβρνηση Αλξανδρου Παπαναστασου εισηγθηκε και πτυχε την ανακρυξη απ τη Συνλευση του πολιτεματος της αβασλευτης δημοκρατας (25
Μαρτου 1924). Η απφαση αυτ επικυρθηκε με το δημοψφισμα της 13ης
Απριλου 1924.

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:53 AM ™ÂÏ›‰·204

28. Zηνβιος Bλβης
1863

Γεννθηκε το 1800 στο Μεσολγγι. Bαπτστηκε Ζαφερης αλλ το 1813,

ταν πγε στην Κωνσταντινοπολη, για να σπουδσει στην ονομαστ Θεολογικ Σχολ της Χλκης, το λλαξε σε Ζηνβιος. Η οικογνει του εχε
στεν σχση με την Eκκλησα και σταθερ να μλος της γινταν ιερας. Τσο
ο πατρας του, σο και πολλο απ τους προγνους του υπρξαν ιερες, αλλα
τοτο δεν εμπδισε κποια μλη της οικογνειας να λβουν μρος στην Eπανσταση. Κατ την Qξοδο του Μεσολογγου μλιστα σκοτθηκαν λοι οι
γνοι της οικογενεας που βρσκονταν γρω απ την εκκλησα του Αγου
Σπυρδωνα.
Απ την Κωνσταντινοπολη ο Ζηνβιος ταξδεψε στην Πζα για να
σπουδσει νομικ στο εκε ονομαστ Πανεπιστμιο –η πλη αυτ ταν ττε
σημαντικ κντρο φιλελλνων. Εκε, ο νεαρς φοιτητς γνωρστηκε με σημαντικος εκπρσωπους της Φιλικς Εταιρεας. Μεταξ αυτν, ο ιερρχης
Ιγντιος και ο Αλξανδρος Μαυροκορδτος, ο οποος παρακολουθοσε μαθματα οχυρωτικς και πολιορκητικς τακτικς.
Επστρεψε στην ελεθερη Ελλδα, λγο μετ την φιξη του =θωνα και
διορστηκε εισαγγελας σε να απ τα Πρωτοδικεα που εχαν ιδρυθε επ
Maurer. Παρμεινε στη θση αυτ ως το 1841, οπτε και παραιτθηκε για να
επιστρψει στο Μεσολγγι και να ασχοληθε με τη δικηγορα.
Μετ την επανσταση της 3ης Σεπτεμβρου του 1843 λαβε μρος στις
εκλογς και εκλχθηκε πληρεξοσιος Μεσολογγου στη Συντακτικ Εθνοσυνλευση (8 Nοεμβρου 1843 - 18 Mαρτου 1844). Στη συνχεια εκλχθηκε βουλευτς στη Βουλ που καθιερθηκε με το Σνταγμα του 1844.
Το 1844 γινε υπουργς Δικαιοσνης (1844-1846), αρχικ στην κυβρνηση Ιωννη Κωλττη και στη συνχεια σε αυτ του Κωνσταντνου Κανρη,
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στην οποα μλιστα ανλαβε για να διστημα και τη διεθυνση του Υπουργεου Οικονομικν (Ιολιος 1845 - Ιανουριος 1846). Αργτερα, διετλεσε
πλι υπουργς Δικαιοσνης (Δεκμβριος 1849 - Αγουστος 1850) και για να
διστημα και Οικονομικν (1850) στην κυβρνηση Aντνιου Κριεζ.
Κατ τον Κριμαϊκ πλεμο αποσρθηκε στο Μεσολγγι για να συνταχθε με την αντιοθωνικ αντιπολτευση. Μετ την ξωση της πρτης βασιλικς δυναστεας, αναδεχθηκε και πλι πληρεξοσιος της επαρχας του στην
Β' εν Aθναις Eθνοσυνλευση (1862-1864), στην οποα εκλχθηκε πρεδρος
(κατ τη συνεδραση της 17ης Ιανουαρου 1863).
Λγο αργτερα, στερα απ την παρατηση της προσωρινς κυβρνησης
και την ανληψη απ τη Βουλ και της εκτελεστικς εξουσας (αρχς Φεβρουαρου 1863), ο Ζηνβιος Βλβης, ως πρεδρος της κυβερνσας Βουλς,
ανλαβε και καθκοντα πρωθυπουργο (13 Φεβρουαρου 1863), εν λγο
πριν εχε αναλβει και το Υπουργεο Δικαιοσνης (8 Φεβρουαρου 1863).
Κατχοντας πολλς κρσιμες θσεις της εξουσας (πρεδρος Συντακτικς
Συνλευσης, πρωθυπουργς και υπουργς Δικαιοσνης), σκησε τα καθκοντ του με πνεμα συνεργασας, διαλλακτικτητας και προσλωσης στο
δημσιο συμφρον.
Στις 18 Μαρτου 1863 ανακονωσε προς την Εθνοσυνλευση την εκλογ
του Δανο πργκιπα Γεωργου ως βασιλι της Ελλδας, προτενοντας «?πως
δι’ @μοφHνου ψ)φου κα ναστ σεως κατελθη # βαυαρικ) δυναστε α, ο\τω
δι’ @μοφHνου ψ)φου κα ναστ σεως +κλεγεA @ πρ γκιπας ΓεHργιος βασιλες τ&ς CEλλ δος».
Μετ την παρατηση της κυβρνησς του (28 Mαρτου 1863), επακολοθησαν βραχβιες κυβερνσεις. Qνα χρνο αργτερα σχηματστηκε και πλι
κυβρνηση υπ την προεδρα του (Απρλιος-Ιολιος 1864), στην οποα διατρησε το Υπουργεο Οικονομικν και η οποα παρμεινε στην εξουσα για
τρεις μνες. Την περοδο εκενη ενσωματθηκαν τα Επτνησα στον εθνικ
κορμ (Μιος 1864) και ρυθμστηκε το ζτημα της εκλογς των Επτανσιων
βουλευτν στο ελληνικ Kοινοβολιο.
Σε λγο που εκφνησε ο Ζηνβιος Βλβης μετ την εκλογ του ως προδρου της Eθνοσυνλευσης τον Ιανουριο 1863 ανφερε τα εξς:
Σ2ς ε/χαριστ;, Κριοι, δι τ)ν τιμ)ν, τ)ν @πο α μο +δHκατεf μο +δHκατε τιμ)ν νωτραν τ&ς ξ ας μου κα τ;ν δυν μεHν μου. Συγχρνως μο +δHκατε, Kριοι, 0ν φορτ ον προσωριννf τ φορτ ον το4το περιχει καθ)κοντα κα πολλ κα σπουδαAα, κατ τ)ν +κτλεσιν τ;ν @πο ων χω ν γκην ν +πικαλεσθ; τ)ν ε/μνειαν κα τ)ν συνδρομ)ν τ&ς
Συνελεσεως. Πρ π ντων, Κριοι, ε/κολHτερον θλουν γε νει αR συνεδρι σεις αPται, + ν ες τ ξ&ς κατ τ)ν συζ)τησιν τ;ν ζητημ των #συ-
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χHτερον προχωρ)σωμεν, ναλοντες α/τ κα +ρχμενοι ες μ αν σαφ&
τε κα δικα αν πφασιν. Εξ #μ;ν παραδειγματιζμενον κα τ κροατ)ριον, νομ ζω, ?τι θλει σεβασθ& κα μιμηθ& τ)ν διαγωγ)ν μας, κα ττε
ε/κολHτερον θλομεν φθ σει ες τν πρς ?ν ?ρον, τν @ποAον π ντες
+πευχμεθα.
Μετ την ψφιση του νου Συντγματος (Οκτβριος 1864) και τη διλυση της Εθνοσυνλευσης, αποσρθηκε απ την ενεργ πολιτικ δρση.
Πθανε στο Μεσολγγι το 1886.

Zηνβιος B λβης
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29. Aριστε δης Mωραϊτ νης
1863

Γεννθηκε στη Σμρνη το 1806 και σποδασε νομικ στην Ιταλα και τη

Γαλλα, που και γνρισε τον Ιωννη Καποδστρια, με προτροπ του οποου
ρθε στην απελευθερωμνη χρα. Aρχικ ακολοθησε το δικαστικ κλδο
και φτασε μχρι τις αντατες θσεις της ιεραρχας. Διετλεσε μλιστα πρεδρος του Αρεου Πγου για 10 χρνια (1861-1871).
Με την κπτωση του =θωνα, παιξε σημαντικ ρλο στις εξελξεις. Συμμετεχε, μλιστα, στις εργασες της B' εν Aθναις Eθνοσυνλευσης, ως πληρεξοσιος των Ελλνων της Σμρνης. Διετλεσε αρχικ αντιπρεδρος (17
Iανουαρου 1863 - 17 Φεβρουαρου 1863) και στη συνχεια πρεδρος της
Εθνοσυνλευσης. Συγκεκριμνα, πρεδρος εκλχθηκε στη συνεδραση της
17ης Φεβρουαρου 1863 (λαμβνοντας 93 ψφους ναντι 67 του Ιωννη
Μεσσηνζη) και στη συνεδραση της 20ς Iουλου 1863 με θριαμβευτικ πλειοψηφα (163 ναντι 15), καθς και προσωρινς πρεδρος της εκτελεστικς
εξουσας. Επ προεδρας του ξσπασαν ταραχς στην Αθνα (9 Φεβρουαρου 1863, τα Φεβρουαριαν επεισδια), που αντιμετπισε με επιδξιους χειρισμος. Πρτεινε στην Eθνοσυνλευση και πτυχε τη συγκρτηση επιτροπς
απ πληρεξουσους, οι οποοι ανλαβαν το ργο του κατευνασμο και της
αποκατστασης της τξης. Κατ το διστημα αυτ την εκτελεστικ εξουσα
εχε αναλβει το προεδρεο της Eθνοσυνλευσης (μεταβατικ περοδος της
κυβερνσας Βουλς), την οποα παρδωσε στις 13 Φεβρουαρου 1863 στην
υπηρεσιακ κυβρνηση του Ζηνβιου Βλβη.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Μ πολλ)ν συγκ νησιν Oκουσα τ)ν πφασιν τ&ς σεβαστ&ς @μηγρεως. CΗ τιμ), "τις μο πονμεται, εEναι Bπερβ λλουσα, τσον δι’ +μ εEναι
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πολυτιμωτρα # ξ α α/τ&ς, διτι +πρχεται μετ δοκιμασ αν, "τις νδειξεν ?λον τ σθενς τ;ν δυν μεHν μου. Φρον;, ?τι Mσως # Συνλευσις
πβλεψε μνον ες τ)ν προθυμ αν μου, κα # προθυμ α εEναι πρ γματι
τ μνον προσν, τ @ποAον +προσπ θησα ν μ) λε ψ$η π’ +μ.
Θεωρ; λοιπν, ?τι δν εEναι παρ μ α ε/μενεστ τη νοχ), # @πο α
Bπηγρευσε τ)ν πφασιν τατην τ&ς σεβαστ&ς τατης @μηγρεως. Θ προσπαθ)σω ν δειχθ; νHτερος +μο4, +φ’ ?σον αR δυν μεις κα # Bγε α μου μο
τ +πιτρψωσι, κα παρακαλ; τ)ν Σεβαστ)ν Συνλευσιν ν ε/δοκ)σ$η ν
συγχωρ)σ$η τ ς κουσ ας +λλε ψεις μου, +φ’ ?σον δναταιf @μολογ; τ)ν
βαθυτ την ε/γνωμοσνην μου δι τ)ν Bψηλ)ν τιμ)ν, τ&ς @πο ας τ)ν ξ αν
δναμαι ν βεβαιHσω τ)ν Συνλευσιν, ?τι καθ’ ?λην τ)ν κτασιν +κτιμ;.
Με την ιδιτητα του προδρου της Eθνοσυνλευσης, υποδχθηκε και προσφνησε το νεαρ βασιλι Γεργιο Α'. Αργτερα, μετ την παση του πρωθυπουργο Αλξανδρου Κουμουνδορου, το Δεκμβριο 1867, διετλεσε ο διος
πρωθυπουργς σε κυβρνηση με εξωκοινοβουλευτικς προσωπικτητες για να
περπου μνα (20 Δεκεμβρου 1867 - 25 Iανουαρου 1868). Στο μικρ αυτ διστημα ανλαβε και τη διεθυνση των υπουργεων Εξωτερικν και Δικαιοσνης.
Στη συνχεια, ο Mωραϊτνης επστρεψε στα καθκοντ του ως πρεδρος
του Aρεου Πγου και συνταξιοδοτθηκε το 1871. Λγο αργτερα πθανε,
χοντας καταβληθε απ οικογενειακ ατυχματα.

Aριστε δης
Mωραϊτ νης
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30. Διομδης Kυριακς
1863

Γεννθηκε στις Σπτσες το 1811. _ταν γνος της επιφανος σπετσιτι-

κης οικογνειας Διομδη-Κυριακο. Ο διος επλεξε να διατηρσει το να απ
τα δο οικογενειακ του επνυμα ως μικρ του νομα. Τα πρτα του γρμματα τα μαθε στην Αγινα, εν συνχισε την εκπαδευσ του στην Κρκυρα,
στην Ινιο Ακαδημα. Αργτερα, ασχολθηκε με τα νομικ, τη φιλοσοφα και
τις πολιτικς επιστμες, σπουδζοντας στην Αθνα, την Πζα και το Παρσι.
Αφο επστρεψε στην Ελλδα το 1835, διορστηκε εισαγγελας Πρωτοδικν
στο Ναπλιο, της ττε πρωτεουσας του κρτους. Τρα χρνια αργτερα διορστηκε εισαγγελας Εφετν στην Αθνα. Eπ πρωθυπουργας Iωννη Κωλττη, απολθηκε επειδ θεωρθηκε τι αντιπολιτευταν την κυβρνηση. Ασχολθηκε κατπιν επαγγελματικ με τη δικηγορα και την ενεργ πολιτικ.
Εξελγη πληρεξοσιος των Σπετσν στην Α' εν Aθναις Eθνοσυνλευση
το 1843. Υπρξε υποστηρικτς του κμματος του Αλξανδρου Μαυροκορδτου, με το οποο εξελγη βουλευτς κατ τις επμενες εκλογς (1844-1847).
Η παρουσα του, ως νομικο, υπρξε σημαντικ στη σνταξη του Συντγματος του 1844. Το 1852 διορστηκε επκουρος καθηγητς Συνταγματικο και
Αλληλεθνος Δικαου στο Πανεπιστμιο Αθηνν. Αποφασιστικς σημασας
υπρξε η συμμετοχ του στην κατρτιση του Αστικο Κδικα (που μως δεν
ολοκληρθηκε ττε). Το 1862 γινε τακτικς καθηγητς.
Την δια χρονι ο Κυριακς εξελγη εκ νου πληρεξοσιος Σπετσν στην
Β' εν Aθναις Εθνοσυνλευση. =ντας γνστης των συνταγματικν θεμτων
και εκτιμντας με τρπο ορθ τα πολιτικ δεδομνα της χρας, συνβαλε
δεντως στην προθηση του συντακτικο ργου της Εθνοσυνλευσης, ακμη
και εν δεν γιναν αποδεκτς οι παρατηρσεις του σε σχση με το σχδιο του
νου συντγματος.
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=πως επισημανει ο διος στον πρλογο των σκψεν του επ του προσχεδου του συνταγματικο χρτη της χρας:
[...] # CΕλλ ς παθε, κατ’ +μ, διτι οXτε +φηρμσθησαν κριβ;ς οR νμοι,
οXτε κατεβλ)θη # δουσα φροντ ς ες +κλογ)ν τ;ν +ναρετωτρων (ς δημοσ ων O δημοτικ;ν λειτουργ;ν, οXτε +τιμωρ)θησαν προσηκντως οR πολιτικ;ς παρανομ)σαντες, οXτε +προστατεθη # ληθ)ς Rκαντης, # χHριστος οpσα π τ&ς ρετ&ς, κα , γενικHτερον, διτι δν περιεστ λη ες τ
πολτως ναγκαAον # κυβερνητικ) ν μιξις κα +νργεια, "τις, ?σον
εBρνεται παρ’ #μAν, τοσο4τον κα ες πλε ονας α/θαιρεσ ας κα καταχρ)σεις +κτρπεται. ΚυριHταται πληγα τ&ς CΕλλ δος, +ξ qν +πηρε ζεται
π2σα # κατ στασις α/τ&ς, εEναι # +γερθεAσα ες τος πολλος Qρεξις το4
ζ&ν +κ τ;ν δημοσ ων κα # σθνεια το4 χαρακτ&ρος τ;ν πολιτικ;ν α/τ&ς
νδρ;ν.
Το Φεβρουριο του 1863 ανλαβε υπουργς Εκκλησιαστικν και Δημοσας
Εκπαιδεσεως (1863) στην κυβρνηση Δημτριου Βολγαρη. Στις 27 Μαρτου
1863, στερα απ σχετικ ψφισμα της Β' εν Aθναις Εθνοσυνλευσης, της
οποας διετλεσε και πρεδρος (20 MαSου - 19 Iουλου 1863) και αντιπρεδρος
(18 Iανουαρου - 19 MαSου 1863), σχηματστηκε προσωριν κυβρνηση υπ την
προεδρα του ιδου, η θητεα της οποας διρκεσε να μνα. Ο Κυριακς σκησε τα καθκοντα του πρωθυπουργο για μικρ διστημα (Μρτιος-Απρλιος
1863) για να παραιτηθε στα τλη Απριλου του διου χρνου. Δεν ανλαβε ξαν
την πρωθυπουργα της χρας, αν και του δθηκε η ευκαιρα το 1866.
Στην Εθνοσυνλευση εκλχθηκε αρχικ αντιπρεδρος (1 Iανουαρου - 19
MαSου 1863, επ προεδρας Ζηνβιου Βλβη) και στη συνχεια πρεδρς της.
Πρεδρος της Εθνοσυνλευσης εκλχθηκε στη συνεδραση της 20ς ΜαSου
1863, παρτι ο διος απουσαζε.
Μετ τη διλυση της Εθνοσυνλευσης εκλχθηκε σμβουλος Eπικρατεας.
=ταν, μως, καταργθηκε ο θεσμς λγο αργτερα, στρφηκε πλι στην ακαδημαϊκ του καριρα και τη συγγραφ. Το πνημ του Περ ευθνης υπουργHν και λειτουργHν της εξουσ ας θεωρθηκε πρτυπο στο εδος του (1866).
Qνα απ τα πιο σημαντικ ργα του αποτλεσε η δτομη Ερμηνε α του
Συντ γματος (1864), που δημοσιετηκε μετ το θνατ του, αν και περληψη
του ργου εχε δημοσιευτε ως παρρτημα στα πρακτικ της Β' εν Aθναις
Εθνοσυνλευσης. Συνγραψε πολλ βιβλα, μελτες και ρθρα με αντικεμενο
νομικ, ιστορικ (Ιστορ α του Μεγ λου Αλεξ νδρου), εκκλησιαστικ (Περ
τ&ς +κτ σεως κα τ&ς +ννο ας, "ν κατ τ #μτερον πολ τευμα χει # Oρθδοξος Eκκλησ α). Επιπλον, κανε και μεταφρσεις σημαντικν ξνων ργων.
Πθανε στη Νπολη της Ιταλας στις 20 Ιουνου 1869 σε ηλικα 58 χρνων.
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31. Iωννης Mεσσηνζης
1863-1864

Γεννθηκε στο Αγιο το δετερο χρνο της Eπανστασης (1822). Γνος

επορης οικογνειας, φοτησε σε ελβετικ σχολεο και στη συνχεια σποδασε
νομικ στο πανεπιστμιο των Παρισων (1840), που και αναγορετηκε διδκτορας. Επστρεψε στην απελευθερωμνη πλον Ελλδα και αρχικ ασχολθηκε με τη δικηγορα. Διορστηκε ειρηνοδκης και γργορα ανλθε στα δικαστικ αξιματα. Η συνεπς και ακραιη στση του κατ την σκηση των
καθηκντων του τον φερε σε σγκρουση με διφορους πολιτικος παργοντες
της οθωνικς εποχς. Qτσι, σντομα οδηγθηκε σε παρατηση απ το δικαστικ σμα, προκειμνου να ασχοληθε ενεργ με την πολιτικ (1861).
Πολιτεθηκε στην ιδιατερη πατρδα του, την Αιγιαλεα, της οποας εκλχθηκε επτ φορς βουλευτς και την οποα εκπροσπησε στην εθνικ αντιπροσωπεα.
Τον Ιολιο 1863, κατ τις οδομαχες που ξσπασαν στην Αθνα ανμεσα
στις αντπαλες πολιτικς παρατξεις, τραυματστηκε σοβαρ απ σφαρα
ξω απ το (σημεριν) ξενοδοχεο της Μεγλης Βρετανας. Αννηψε μως
και εξακολοθησε με μεγαλτερο πθος τις πολιτικς του δραστηριτητες.
Μλιστα, μετακμισε στην Αθνα και μαζ με την καλλιεργημνη σζυγ του
μεττρεψαν το σπτι τους σε πολιτιστικ κντρο, που σχναζε ο πολιτικς, ο
διπλωματικς αλλ και ο πνευματικς κσμος της πρωτεουσας.
Κατ τις εργασες της Β' εν Aθναις Εθνοσυνλευσης (1862-1864) ανλαβε δο φορς την προεδρα της. Για πρτη φορ απ 28 Oκτωβρου 1863
ως τις 11 Aπριλου του 1864. Για δετερη φορ απ 13 Aυγοστου 1864 ως
16 Nοεμβρου 1864. Εκτς απ τη θση του προδρου, ανλαβε και αυτν του
αντιπροδρου (Μιος-Ιολιος 1863) επ προεδρας Διομδη Κυριακο.
Ως πρεδρος της Εθνοσυνλευσης, κατ τη δετερη θητεα του, συνβα-

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454

7/20/09

3:24 PM

™ÂÏ›‰·213

Iωννης Mεσσην ζης

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 10:53 AM ™ÂÏ›‰·214

214

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

λε στην κατρτιση του Συντγματος του 1864. Πολ γργορα, μως, υιοθτησε πιο κριτικ στση και ξεκνησε συστηματικ αρθρογραφα προκειμνου
να δρομολογηθε η αναθερηση του Συντγματος. Αρθρογρφησε με μαχητικτητα σε ντυπα της εποχς, προβλλοντας τις αδυναμες και επικρνοντας τα προνμια του Στμματος.
Απ τις 20 Δεκεμβρου 1867 ως τις 25 Iανουαρου 1868 διετλεσε υπουργς Εσωτερικν καθς και Εκκλησιαστικν και Δημοσας Εκπαιδεσεως
στην κυβρνηση Αριστεδη Μωραϊτνη. Αμσως μετ για μικρ διστημα διετλεσε πρεδρος του Συμβουλου της Επικρατεας, το οποο μως καταργθηκε.
Αργτερα, εκλχθηκε λλες ξι φορς βουλευτς Αιγιαλεας μεταξ των
ετν 1872-1895.
Ο Μεσσηνζης πολιτευταν ως ανεξρτητος και δεν εντχθηκε ποτ σε
κποιο κμμα, γεγονς που χαρακτριζε γενικτερα την πολιτικ του σταδιοδρομα. Πθανε στην Πτρα το 1896.
Ο Μεσσηνζης μετ την εκλογ του για πρτη φορ ως προδρου της
Εθνοσυνλευσης στις 28 Oκτωβρου 1863 αναφρθηκε ως εξς ενπιον των
πληρεξουσων:
Βαθ κα περιριστον αMσθημα ε/γνωμοσνης +γχαρ ττει ες τ)ν
καρδ αν μου τ τρανν το4το δεAγμα τ&ς πρς με +ξαιρτου Bμ;ν ε/νο ας, # +κλογ) μου (ς Προδρου το4 πανελλην ου τοτου Συνεδρ ου.
CΟ ZΥψιστος, κριοι πληρεξοσιοι, +πειδ) @ CEλληνικς λας +πεχε ρησε
τ ργον τ&ς Oκτωβριαν&ς +παναστ σεως βιασθε ς Bπ vλεθρ ου ντεθνικο4 κυβερνητικο4 συστ)ματος, ε/λγησε προφαν;ς α/τ, κα δο ?τι διερχμεθα +νιασιον +παναστατικ)ν +ποχ)ν, χωρ ς ν Bποστ;μεν ο/δ’ +λ χιστον μρος τ;ν δειν;ν, ?σα Bπστησαν Dλλοι Bπ τ ς α/τ ς διατελσαντες
+παναστατικ ς περιστ σεις λαο , κατορθο4ται ?,τι νθρωπ νη δναμις δν
Iδνατο ν κατορθHση, # 0νωσις τ&ς μεγαθμου CΕπταν)σου μετ το4 κντρου το4 Πανελλην ου, τ&ς φ λης τοAς wπανταχο4 ZEλλησι πατρ δος #μ;ν,
κα νεαρς Βασιλε4ς, Bπ μνης τ&ς +πιθυμ ας του ν καταστ)σ$η ε/δα μονα τ)ν ναν α/το4 πατρ δα κα @δηγ)σ$η α/τ)ν ες μλλον νδοξον φλεγμενος, πατεA πρ #μερ;ν Oδη τ π τριον δαφος κα πληροA τ ς καρδ ας
@λοκλ)ρου λαο4 +νθουσιHδους γ πης κα γαθωτ των +θνικ;ν +λπ δων!
Μετ συντριβ&ς ?θεν καρδ ας @μολογο4ντες τ ς πρς τ)ν πατρ δα
τηλικατης τ&ς Θε ας Προνο ας γαθοεργ ας, κα τ)ν Dπειρον #μ;ν ε/γνωμοσνην πρς τν ZΥψιστον [...] +ργαζμενοι π ντες @μο4 ες τ)ν
+π νοδον πλ)ρους τ ξεως, #συχ ας κα σφαλε ας, πολιτευμενοι μετ
μετριοπαθε ας κα ληθο4ς α/ταπαρν)σεως, κα ες τος πατρ ους νμους προθμως Bπε κοντες.
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ΕγH δ, κριοι πληρεξοσιοι, Nνα φαν; Dξιος τ&ς Bψηλ&ς τιμ&ς, μεθ’
xς περιεβλ)θην, κα τ&ς +μπιστοσνης Bμ;ν, vφε λω κα Bπσχομαι +πισ)μως ν συντρξω τ σεβαστν το4τον Συνδριον ες τ)ν ποπερ τωσιν το4 ργου τ&ς +νδξου vκτωβριαν&ς +παναστ σεως, τ)ν +πανρθωσιν τ;ν κακ;ς κειμνων κα τ)ν δρα ωσιν τ&ς πολιτε ας +π συνταγματικ;ν θεσμ;ν, τ;ν σφαλεστ των τοτων β σεων π σης ε/νομουμνης
πολιτε ας, τηρ;ν κριβ;ς κα παρεγκλ τως τος ?ρους το4 κανονισμο4
τ;ν +ργασι;ν τ&ς Συνελεσεως, διευθνων τ ς συζητ)σεις α/τ&ς μερολ)πτως, +κτελ;ν μετ θρησκευτικ&ς κριβε ας τ ς ποφ σεις α/τ&ς,
παγορεων α/στηρ;ς π σαν παρεκτροπ)ν ντιβα νουσαν ες τ)ν ξιοπρπειαν τ&ς Συνελεσεως κα κνως α/τ)ν Bπηρετ;ν. Αλλ αR σθενεAς μου δυν μεις δν δνανται ν +παρκσωσιν ες τ)ν +κπλ)ρωσιν
τοσο4τον δυσχερο4ς καθ)κοντος, + ν δν τχω τ&ς συνδρομ&ς κα +πιεικε ας Bμ;ν, κριοι συν δελφοι, τ ς @πο ας θερμ;ς +πικαλο4μαι κα ες
τ ς @πο ας δ ως +λπ ζων τολμ; ν καθ)σω +π τ&ς προεδρικ&ς τατης
0δρας.
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32. Eπαμειννδας Δεληγεργης
1864

Γεννθηκε το τελευταο τος της Eπανστασης (1829) στην Τρπολη,

που μαθε τα πρτα γρμματα. Στη συνχεια μαθτευσε στο Μεσολγγι,
απ’ που καταγταν ο πατρας του Δημτριος (Μτρος), ο οποος εχε λβει
μρος στην ηρωικ ξοδο τη ν#χτα της 10ης Απριλου 1826 –«πατρς Μεσολ γγιον», λεγε ο Δεληγεργης.
Το 1841 λθε στην Αθνα, που σπο#δασε νομικ στο νεοσ#στατο Πανεπιστμιο και αποφοτησε με ριστα. Μλιστα, αρκετ χρνια αργτερα ταν
αυτς που λλαξε τον ττλο του Πανεπιστημου απ Οθνειον σε Εθνικν. Ο
Δεληγεργης εντυπωσαζε με τη ρητορικ του δειντητα, καθς και με τις
καινοτμες-ριζοσπαστικς πολιτικς του ιδες και θσεις. Διαθτοντας ως
δικηγρος μεγλη ευγλωττα και ως δημοσιογρφος οξεα αρθρογραφα (στις
εφημερδες Αθην, Εθνικ, Το Μλλον της Πατρδος και Εφημερς των Συζητσεων) αναδεχθηκε σε νδαλμα των φοιτητν της εποχς του, της επονομαζμενης “χρυσς νεολαας”. Την περοδο εκενη συνβαλε ιδιατερα στον
αντιδυναστικ αγνα, κυρως μετ το τλος του Κριμαϊκο# πολμου (1855).
Το 1856 παντρε#τηκε την Ξανθ, κρη του Υδραου ρχοντα Λζαρου
Γιουρδ, με την οποα απκτησε επτ παιδι.
Στο πολιτικ προσκνιο κανε την εμφνισ του σε ηλικα 30 ετν (τλος
Αυγο#στου 1859), θτοντας υποψηφιτητα για βουλευτς Μεσολογγου και
χοντας ως αντπαλο το Σπυρδωνα Τρικο#πη. Ττε εξελγη για πρτη φορ
βουλευτς παρ την αντδραση των Ανακτρων. Δεν κατφερε, ωστσο, να
επανεκλεγε στις εκλογς της 15ης Φεβρουαρου 1861, προφανς εξαιτας
της αντιοθωνικς του δρσης.
Πρωταγωνστησε στην επανσταση του Oκτωβρου του 1862, η οποα
οδγησε στην ξωση του ?θωνα. @ταν μλιστα αυτς που συνταξε το ιστο-
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ρικ Ψφισμα του %θνους για την κπτωση της βασιλικς δυναστεας, την
ανκτηση της λαϊκς κυριαρχας και τη σ#σταση προσωρινς κυβρνησης:
Τ δειν τ&ς πατρδος 'παυσαν. (Aπασαι α) *παρχαι κα , πρωτε/ουσα συνενωθε0σαι μετ το5 στρατο5 'θεσαν τρμα ε7ς α9τ, ;ς πιστ δ
<π φασις το5 =λληνικο5 'θνους >λοκλρου κηρ/ττεται κα <ποφασζεται: @Η βασιλεα το5 DΟθωνα καταργε0ται. @Η <ντιβασιλεα τ&ς GΑμαλας
καταργε0ται. Προσωριν *παναστατικ κυβρνησις συνιστHται Iπως κυβερνσJη τ κρτος μχρι τ&ς συγκαλσεως τ&ς GΕθνικ&ς Συνελε/σεως,
συγκειμνη Kπ τLν =ξ&ς πολιτLν: Δ. Βο/λγαρη, Κ. Κανρη, Β. Ρο/φου.
GΕθνικ Συνλευσις συγκαλε0ται <μσως πρ ς σ/νταξιν τ&ς πολιτεας κα
*κλογν ,γεμ νος. Ζτω τ DΕθνος. Ζτω , Πατρς.
GΕγνετο *ν GΑθναις, *ν 'τει σωτηρRω 1862, μην GΟκτωβρRω, ,μρα 10 η.
Αξζει να σημειωθε τι να μνα νωρτερα (Σεπτμβριος 1862) ο Δεληγεργης εχε συλληφθε και εξοριστε στην Κ#θνο, καθς θεωρθηκε ουσιαστικ συνυπε#θυνος για την αππειρα δολοφονας της βασλισσας Αμαλας
απ το νεαρ Αριστεδη Δσιο, λγω ενς ρθρου του εναντον του βασιλικο# ζε#γους. Απελευθερθηκε λγο αργτερα με τη γενικ αμνηστεα που
δθηκε απ τον ?θωνα, σε μια προσπθεια να αποτραπε η εξπλωση του
αντιδυναστικο# κινματος σε λη τη χρα.
Στην πρτη μετεπαναστατικ κυβρνηση, τη λεγμενη τριανδρα (Δημτριος Βο#λγαρης, Κωνσταντνος Κανρης, Μπενιζλος Ρο#φος), που συστθηκε προσωριν, ως του να συγκληθε εθνικ συνλευση, ο Δεληγεργης
συμμετεχε ως υπουργς Δημοσας Εκπαιδε#σεως.7
Στις 10/11 Απριλου 1864 εξελγη πρεδρος της BH εν Αθναις Εθνοσυνλευσης, τις εργασες της οποας διη#θυνε ως τις 12 Αυγο#στου 1864. Η
Συνλευση ψφισε το νο Σ#νταγμα στις 16 Οκτωβρου 1864, εν στις 17
Νοεμβρου ο Γεργιος ΑH ορκστηκε πστη σε αυτ.
Ο Δεληγεργης ανλαβε για πρτη φορ πρωθυπουργς τον Οκτβριο
του 1865 σε ηλικα μλις 36 ετν. Η θητεα του, μως, διρκεσε μνο 14 ημρες, αφο# παραιτθηκε λγω του ζητματος που δημιουργθηκε σχετικ με
την παρουσα και τον υποτιθμενο ρλο του Δανο# βασιλικο# συμβο#λου
Sponneck. Επανλθε στο πρωθυπουργικ αξωμα σχεδν να μνα αργτε7. Το 1862 διαιρθηκε –γεγονς που κατακρθηκε ντονα– το ως ττε ενιαο Υπουργεο Δημοσας Εκπαιδε#σεως και Εκκλησιαστικν σε δ#ο: τη διε#θυνση του Υπουργεου
Εκπαιδε#σεως ανλαβε ο Επαμειννδας Δεληγεργης, εν τη διε#θυνση του Υπουργεου
Εκκλησιαστικν ανλαβε ο Βασλειος Νικολπουλος, γαμπρς του Δημτριου Βο#λγαρη.
Η διαρεση αυτ, ωστσο, δεν διατηρθηκε για πολ# και τσσερις περπου μνες αργτερα
(αρχς Φεβρουαρου 1863) η εντητα του Υπουργεου αποκαταστθηκε με σχετικ Ψφισμα της Εθνοσυνλευσης.
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ρα, για 15 ημρες αυτ τη φορ. ?μως και πλι αναγκστηκε να παραιτηθε
μετ την καταψφιση απ τη Βουλ της πρτασς του για διακοπ των
εργασιν της.
Στις εκλογς της 16ης ΜαNου 1869 το κμμα του, το Εθνικν Κομιττο,
χι μνο δεν κατφερε να υπερισχ#σει, αλλ ουσιαστικ κατατροπθηκε. Η
αποτυχα αυτ μπορε να ερμηνευτε, εν λβει κανες υπψη του τη δυσαρσκεια που εχε προκαλσει ο Δεληγεργης στους υποστηρικτς του με τη
στση του απναντι στην Κρητικ επανσταση, πως και με ορισμνες φιλομοναρχικς κινσεις του.
Στις αρχς Ιουλου του 1870 διορστηκε, χρη στη βασιλικ ε#νοια και
ελλεψει υποστριξης απ το Kοινοβο#λιο, κυβρνηση με πρωθυπουργ το
Δεληγεργη. Επρκειτο για κυβρνηση μειοψηφας, εφσον ο πρεδρς της
χι μνο δεν εχε την πλειοψηφα στη Βουλ, αλλ διθετε και την πιο μικρ
κοινοβουλευτικ δ#ναμη απ τα κμματα της αντιπολτευσης. Στη θση αυτ
ο Δεληγεργης θτευσε για πντε περπου μνες, εν το 1872 ανλαβε για
τταρτη φορ –ξαν με βασιλικ πρωτοβουλα– πρωθυπουργς επικεφαλς
μιας κυβρνησης μειοψηφας και πλι, παραμνοντας στο αξωμα για 19
μνες.
Το 1871 ανκυψε το Λαυρεωτικ ζτημα, το οποο απασχλησε τη χρα
για περπου δ#ο χρνια και με το οποο συνδθηκε και το νομα του Δεληγεργη.8
Η πμπτη πρωθυπουργα του λαβε χρα το Νομβριο του 1876 και ταν
διρκειας πντε ημερν. Το Φεβρουριο 1877 ο Δεληγεργης σχημτισε κυβρνηση για κτη φορ, η οποα διρκεσε δυμιση μνες.
Εκτς απ πρωθυπουργς, ο Δεληγεργης θτευσε οκτ φορς και ως
υπουργς Εξωτερικν σε διστημα περπου δ#ο δεκαετιν. Διετλεσε, επσης, υπουργς Εσωτερικν στις βραχ#βιες κυβερνσεις του Δημτριου
Βο#λγαρη και του Αλξανδρου Κουμουνδο#ρου το 1865 αλλ και στις
κυβερνσεις, την προεδρα των οποων ανλαβε ο διος το 1872 και το 1877.
Χρημτισε ακμη υπουργς Δικαιοσ#νης το 1865 (κυβερνσεις Βο#λγαρη
και Κουμουνδο#ρου), στην κυβρνηση Βο#λγαρη το 1866 (προσωριν) και
8. Πρκειται για το πρβλημα που προκυψε, ταν η γαλλοϊταλικ εταιρεα, στην
οποα εχε παραχωρηθε το δικαωμα εξρυξης μεταλλευμτων σε ορισμνη περιοχ του
Λαυρου, θλησε να οικειοποιηθε και την εκμετλλευση του επιφανειακο# ορυκτο#
πλο#του της περιοχς, προκαλντας την αντδραση της κοινς γνμης. Xστερα απ σειρ
ενεργειν απ την ελληνικ πλευρ και παρ τις ντονες διπλωματικς πισεις απ την
πλευρ της Γαλλας και της Ιταλας, η λ#ση δθηκε με την εξαγορ της εταιρεας απ
ομδα Ελλνων κεφαλαιο#χων. Η απτομη ανατμηση των μετοχν της νας Εταιρεας
Μεταλλουργεων Λαυρου οδγησε εκατοντδες πολιτν να επενδ#σουν σε αυτν.
Ακολο#θησε, ωστσο, ξαφνικ πτση στις τιμς των μετοχν της, με αποτλεσμα μικρο
και μεσαοι επενδυτς να χσουν την περιουσα τους.
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στις κυβερνσεις του ιδου το 1870 και το 1872. Τλος, στην πρτη “οικουμενικ κυβρνηση” υπ την προεδρα του Kωνσταντνου Κανρη απ το Μιο
1877 και εξς, ανλαβε το Υπουργεο Οικονομικν.
Xστερα απ σχεδν εικοσαετ παρουσα στα πολιτικ πργματα της
χρας, η πολιτικ ακτινοβολα του νου και δυναμικο# πολιτικο# εχε αρχσει να δ#ει, προκαλντας στον διο αισθματα πικρας και θλψης, τα οποα
εντθηκαν μετ το λιθοβολισμ του σπιτιο# του – αντδραση απναντι στην
ουδτερη στση που κρτησε στο Pωσοτουρκικ πλεμο του 1877. Μετ την
πτση της “οικουμενικς κυβρνησης” ο Δεληγεργης καταλφθηκε απ
μεγαλ#τερη απογοτευση. Για το λγο αυτν, μλιστα, ταν στις 17 Οκτωβρου 1878 ο βασιλις τον κλεσε να σχηματσει κυβρνηση, εκενος αρνθηκε. Τελικ πθανε στην Αθνα στις 14 ΜαNου 1879 σε ηλικα μλις 50 ετν.
Ο Επαμειννδας Δεληγεργης υπρξε νας απ τους κυριτερους εκφραστς και εκπροσπους της πρτης μετα-ηρωικς γενις, που ακολο#θησε αυτ των αγωνιστν της Eπανστασης. Η πολιτικ του σταδιοδρομα
συνδθηκε με σημαντικς στιγμς της ελληνικς ιστορας, πως η ξωση του
?θωνα και η καθιρωση του κοινοβουλευτισμο#. Yπρξε νας απ τους κορυφαους ρτορες της Βουλς αλλ και νας απ τους τολμηρτερους πολιτικο#ς, αφο# δεν δστασε να υποστηρξει ριζοσπαστικς απψεις (λ.χ. στριξη ελληνοτουρκικς φιλας), αναλαμβνοντας ββαια και το σχετικ πολιτικ κστος.
?ταν στις 10/11 Απριλου 1864 εξελγη πρεδρος της BH εν Αθναις
Εθνοσυνλευσης ανφερε τα εξς:
GΑναλαμβνων τ καθκοντα, τ >πο0α ε9ηρεστθητε ν μο <ναθσητε, διαβεβαιL KμHς, Iτι θλω διευθ/νει τς συνεδρισεις τ&ς Συνελε/σεως Iλως <μερολπτως κα Iτι θλω <ντιπροσωπε/σει α9τν μετ τ&ς
<ξιοπρεπεας, , >ποα προσκει ε7ς Κοινοβο/λιον, Iπερ 'λαβε παρ το5
'θνους τν *ντολν ν συντξJη τν πολιτεαν προσκει, ν =δραι"σJη τς
συνταγματικς *λευθερας, ν *ξασφαλσJη α9τς κατ τLν *πιδρομLν
το5 παρελθ ντος, κα οTτω ν καταστσJη Uφθονον τν πηγν τ&ς ε9τυχας κα τ&ς δ ξης το5 τ 'θνους κα το5 Βασιλως.
Ε9χαριστL το/ς <ξιοτμους συναδλφους, δι τι μ Vξωσαν τ&ς τιμ&ς
τα/της.
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33. Eυθμιος Kεχαγις
1865-1866

Γεννθηκε το 1819 στη Σεγδτσα (σημεριν Προσλιο) Παρνασσδος. Ο

αδελφς του πατρα του και κηδεμνας του, Αναγνστης Κεχαγις, τον
στειλε να μαθητε#σει στην πρτη ελληνικ σχολ που δρυσε ο Κυβερντης
Ιωννης Καποδστριας, στην Αγινα. Η σχολ αργτερα μετονομστηκε σε
ΑH Γυμνσιο και μεταφρθηκε στην Αθνα.
Αρχικ εργστηκε στο χρο του εμπορου και στη συνχεια προσελφθη
ως υπλληλος στην Εθνικ Τρπεζα επ διοικσεως Γεωργου Στα#ρου.
?ταν η διοκηση της Τρπεζας φερε στην Ελλδα Γλλους συμβο#λους
προκειμνου να την οργανσουν με σ#γχρονες για την εποχ μεθδους, ο
Κεχαγις διετλεσε βασικς τους συνεργτης, με αποτλεσμα να γνωρσει
ριστα την οργανωσιακ της διρθρωση και τη λειτουργα της.
Το 1851 εστλη αρχικ στο Παρσι και στο Λονδνο κατπιν, προκειμνου να μελετσει το τραπεζικ σ#στημα των χωρν αυτν. Με αυτ την
ευκαιρα, μαζ με τα τραπεζικ μελτησε και τις νες ιδες περ δημοσιονομικν θεμτων. Με την επιστροφ του στην Ελλδα αφοσιθηκε στη διοκηση
της Τρπεζας και, ταν αυτ συγκρο#στηκε με την κυβρνηση (25 Oκτωβρου 1853), λγω παρεμβσεων στη διοκηση του ιδρ#ματος, ο Κεχαγις αποφσισε να πολιτευτε. Στχος ταν να εκπροσωπεται η Τρπεζα και τα συμφροντ της στη Βουλ.
Εξελγη κατ’ επανληψη βουλευτς Παρνασσδος μεταξ# των ετν 18531881. Κατ την πρτη του βουλευτικ θητεα εκλχθηκε πρτος γραμματας της Βουλς, καθς και αντιπρεδρος (1855-1856) επ προεδρας Αλξανδρου Κουμουνδο#ρου. Εκλχθηκε εκ νου αντιπρεδρος κατ την ΒH εν Aθναις Eθνοσυνλευση (Ιανουριος-Φεβρουριος 1863) επ προεδρας Ζηνβιου Βλβη.
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Λγω των οικονομικν του γνσεων και της στσης του υπρ της ελευθερας του εμπορου και της σ#γχρονης οργνωσης της οικονομας, διετλεσε υπουργς Οικονομικν τρεις φορς. Η πρτη ταν ολιγομερη, απ τις 8
ως τις 11 Φεβρουαρου 1863 στην κυβρνηση Δημτριου Βο#λγαρη. Η δε#τερη ταν μεγαλ#τερη, απ τις 2 Iουλου 1863 ως τις 25 Oκτωβρου 1863,
στην κυβρνηση Μπενιζλου Ρο#φου. Η τρτη φορ ταν και η πιο παραγωγικ, απ τις 18 Δεκεμβρου 1866 ως τις 20 Δεκεμβρου 1867. Τα δημσια
οικονομικ, επ των ημερν του, διγραψαν πορεα νθησης και συνχισαν
να βελτινονται τα επμενα χρνια, ως αποτλεσμα ρυθμσεων και αποφσεων που ελφθησαν επ των ημερν του.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε δ#ο φορς. Την πρτη, στη συνεδραση
της 8ης Ιουλου 1865, κατ την πρτη περοδο, αφο# επικρτησε του συνυποψηφου του Επαμειννδα Δεληγεργη με ψφους 96 ναντι 31. Τη δε#τερη φορ, εκλχθηκε στην κτακτη σ#νοδο της διας περιδου (απ 10 Iανουαρου 1866 ως 14 Δεκεμβρου 1866).
Απ το 1861 ταν υποδιοικητς της Εθνικς Τραπζης, τα συμφροντα
της οποας εξακολουθο#σε να προωθε με ζλο. Το 1868 ανανεθηκε η
θητεα του στη θση του υποδιοικητ, κτι που συνχισε να γνεται επ επτ
χρνια. Χαρακτηριστικ της αφοσωσς του στο δρυμα αποτελε το γεγονς
τι ο θνατος τον βρκε εργαζμενο στο γραφεο του στο κατστημα της
Τρπεζας, στις 25 Μαρτου 1885.
Κατ την εκλογ του για πρτη φορ στο αξωμα του προδρου της
Βουλς, ο Κεχαγις ανφερε προς το Σμα τα εξς:
Πντες, κ/ριοι συνδελφοι, κατανοο5μεν, Iτι , πορεα τ&ς παρο/σης
Βουλ&ς θλει *ξασκσει τν σπουδαιοτραν *πιXYον *π τ&ς τ/χης τ&ς
φλης ,μLν πατρδος.
Μ λησμονLμεν, Iτι , καταγωγ τ&ς Βουλ&ς Zφελεται ε7ς τν πολιτικν μεταβολν τ&ς 11 GΟκτωβρου. @Η μεταβολ αTτη παργαγε κυρως
δ/ω μγιστα [φελματα ε7ς τ DΕθνος [...] @H *πανστασις τ&ς 11 GΟκτωβρου, ;ς βιαα πολιτικ μεταβολ κα ;ς συνοδευθε0σα μλιστα μ
παρατεταμνον χρ νον μεσοβασιλεας, *πφερεν, ;ς ]τον =π μενον,
χαλρωσν τινα ε7ς τς <παραιττους δι τν ε^ρυθμον διοκησιν *θνικς δυνμεις ;ς *κ το/του τ 'ργον ,μLν <ποβανει _δη σπουδαι τερον,
καθ σον Zφελομεν ν *ργασθLμεν πρ ς θεραπεαν τLν <ναγκLν,
α`τινες κα πρ τ&ς μεταβολ&ς κα μετ’ α9τν *γεννθησαν [...]
DAς *ργασθLμεν λοιπ ν μετ ζλου κα περισκψεως πρ ς *κπλρωσιν τ&ς σπουδαας <ποστολ&ς μας.
ΟTτω δ πρττοντες, θλομεν <ποδεξει ε7ς τ ν 'ξω κ σμον, Iτι γνωρζομεν καλLς ο9 μ νον ν προσκτLμεν κα προασπζωμεν τς συνταγ-
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ματικς *λευθερας <λλ κα ν τς μεταχειριζ"μεθα πρ ς πραγματοποησιν το5 κυρου σκοπο5 των, _τοι τ&ς *θνικ&ς ε9ημερας. Συνμα δ
θλομεν Kπηρετσει τ καλLς *ννοο/μενα συμφροντα τLν *ντολων
μας, ο`τινες ε7ς τα5τα κα μ να <ποβλποντες *ξελξαντο ,μHς <ντιπροσ"πους των [...]
Περανων, K/ριοι συνδελφοι, τ ν λ γον *πικαλο5μαι τν <δελφικν συνδρομν σας.
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34. Λυκοργος Kρεστεντης
1866-1867

Γ

εννθηκε στον Π#ργο Ηλεας το 1793. Η οικογνει του ταν μα απ
τις τσσερις επιφανστερες οικογνειες της περιοχς (Στεφανπουλοι, Σισνηδες, Αυγερινο). Ο μικρς Λυκο#ργος στλθηκε στη Ζκυνθο αρχικ και
στην Ιονικ Aκαδημα στην Kρκυρα στη συνχεια, προκειμνου να αποκτσει μια συγκροτημνη γενικ παιδεα. Την εποχ που σπο#δαζε στην Κρκυρα δσκαλος, μυθηκε στη Φιλικ Εταιρεα.
Επιστρφοντας στην κατεχμενη Ελλδα, σκησε το επγγελμα του δασκλου στον Π#ργο και παρλληλα εργαζταν με ενθουσιασμ για την προθηση
των σκοπν της Εταιρεας. Στους μαθητς του μαζ με τα γρμματα δδασκε και
την πολεμικ τχνη. Οι δραστηριτητς του αυτς υππεσαν στην αντληψη των
Το#ρκων και, για να αποφ#γει την αιχμαλωσα, φυγαδε#τηκε απ φλους του
στη γειτονικ Ολυμπα, που τον βρκε η κρηξη της Επανστασης.
Κατ την περοδο της εθνεγερσας, συμμετεχε ενεργ στις πολεμικς επιχειρσεις, λαμβνοντας μρος σε πολλς μχες. Συμμετεχε ενεργ και κατ
τις εμφ#λιες συγκρο#σεις, χοντας ταχθε με την παρταξη του ΖαNμη κατ
του Κολοκοτρνη. ?ταν μως κπασαν οι εμφ#λιες διαμχες, λγω της φιξης του Ιμπραμ, ανλαβε τη διοικητικ υποστριξη των δυνμεων του
πρην αντιπλου του Θεδωρου Κολοκοτρνη, ργο που επιτλεσε με συνπεια και αποτελεσματικτητα.
Στη μετεπαναστατικ Ελλδα ανλαβε διφορες κυβερνητικς θσεις.
Συγκεκριμνα, διετλεσε αρκετς φορς υπουργς Εσωτερικν, Δικαιοσ#νης
και Οικονομικν στις κυβερνσεις Ιωννη Κωλττη (1846), Γεργιου Κουντουριτη (1848), Κωνσταντνου Κανρη (1849), Αλξανδρου Μαυροκορ-
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δτου (1855), Αθανσιου Μιαο#λη (1860). Επιπλον, διορστηκε γερουσιαστς δ#ο φορς και το 1834 χρημτισε παρχος Ολυμπας.
Επσης εκλχθηκε βουλευτς Ηλεας και εκπροσπησε την ιδιατερη
πατρδα του στην εθνικ αντιπροσωπεα τσσερις φορς μεταξ# των ετν
1844-1871.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε κατ τη δε#τερη σ#νοδο (συνεδραση
της 14ης Δεκεμβρου 1866) της πρτης περιδου της Βουλς, μετ την εφαρμογ του Συντγματος του 1864.
Στο λγο που εκφνησε αμσως μετ την εκλογ του ανφερε τα εξς:
ΣHς ε9χαριστL δι τν >ποαν μο *χαρσατε *μπιστοσ/νη τιμσαντς με δι τ&ς πολυτμου ψφου σας ;ς πρ εδρον το5 Σ"ματ ς μας. Ε^χομαι ν δικαι"σω τς προσδοκας Σαςd ;ς <ντλλαγμα δ α9τ&ς ΣHς
Kπ σχομαι ε7λικριν& κα <μερ ληπτον διεξαγωγν τLν καθηκ ντων μου.
GΕπικαλο/μενος δ τν *πιεκειν Σας, *πειδ , ν μιμος 'ναρξις τLν
*ργασιLν μας παρετθη Kπρ τ δον δι λ γους Uγνωστους, ΣHς παρακαλL ν διπλασισωμεν τν *πιμλειν μας, μ φειδ μενοι περισσοτρου
χρ νου κα κ που, Iπως δυνηθLμεν ν <ποπερατ"σωμεν ταχως, <λλ’
*σκεμμνως κα eχι *πιπολαως, τς σπουδαας τ&ς παρο/σης Συν δου
*ργασας.
GΕν <δελφικf& >μονοRα κα <γπJη *ργαζ μενοι δεξωμεν, Iτι εgμεθα
Uξιοι το5 θεου Συνταγματικο5 πολιτε/ματος.
Πθανε το 1873 σε ηλικα 80 ετν.
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35. Iκωβος Παξιμδης
1867

Γεννθηκε στην Τνο το 1789 απ ε#πορη οικογνεια. Η μητρα του

Φλρα Μαυρογνους ταν αδελφ του ηγεμνα της Μολδοβλαχας. Τη βασικ του εκπαδευση ολοκλρωσε στο γνωστ την εποχ εκενη σχολεο των
Ιησουϊτν.
Αρχικ ασχολθηκε με τις εμπορικς επιχειρσεις της οικογνεις του,
στην Τεργστη και στην Αλεξνδρεια. Σ#ντομα μως επστρεψε στην Τνο,
χοντας αποκτσει ικαν περιουσα, και ασχολθηκε με τα τοπικ θματα.
Xστερα απ να ταξδι του στην Κωνσταντινο#πολη που μυθηκε στη Φιλικ Εταιρεα αφοσιθηκε στον εθνικ σκοπ στην Τνο.
Με την ναρξη της Eπανστασης συγκρτησε σμα Τνιων πολεμιστν,
που χρηματοδοτο#σε ο διος. Οι αγωνιστς αυτο πολμησαν σε διφορες
μχες στην Πελοπννησο και διακρθηκαν για τη γενναιτητ τους. Χαρακτηριστικ του θους του ταν το γεγονς τι προσττευσε Οθωμανο#ς αιχμαλτους απ τη μνη των συμπατριωτν του.
Συνεργστηκε με πολλο#ς οπλαρχηγο#ς, καθς και με τον κυβερντη
Ιωννη Καποδστρια. Σε λες τις εθνικς συνελε#σεις της επαναστατικς
περιδου αντιπροσπευε την Τνο.
Επ της βασιλεας του ?θωνα διορστηκε πρεδρος του Εμποροδικεου
Πτρας. Κατ την ΑH εν Aθναις Εθνοσυνλευση (1843) ταν και πλι εκλεγμνος πληρεξο#σιος Τνου.
?ταν, με το Σ#νταγμα του 1844, συστθηκε η Γερουσα, διορστηκε γερουσιαστς.
Στη συνχεια, την περοδο της ισχ#ος του νου Συντγματος του 1864,
εκλχθηκε κατ’ επανληψη βουλευτς και εκπροσπησε την ιδιατερη πατρδα του στην εθνικ αντιπροσωπεα σχεδν αδιαλεπτως τη δεκαετα 1865-1875.
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Στη συνεδραση της 25ης Σεπτεμβρου 1867 εκλχθηκε πρεδρος της Βουλς. Αμσως μετ απευθ#νθηκε προς τους βουλευτς ως εξς:
GΕπιτρψατ μοι ν σHς *κφρσω Iλην μου τν ε9γνωμοσ/νην, δι’ iν
μο <πενεματε τιμν *κλξαντς με πρ εδρον τ&ς Βουλ&ς, Uν κα τ
βρος, Iπερ μο *πιβλλει , ψ&φος σας, ]ναι πολ/ <ν"τερον τLν δυνμε"ν μου, δι τι, ;ς γνωρζετε, Iσον τ 'ργα το5 προδρου εjναι σοβαρ,
τ σον εjναι κα δυσχερ&, κα μ νη, κ/ριοι, , ψ&φ ς σας, μ νη , γενναι φρων συγκαταβατικ της σας δ/ναται ν τ καταστσJη kττον δυσχερ&,
Iπερ *λπζω, ;ς *κ τ&ς σημεριν&ς ψφου σας.
@Ο κανονισμ ς μας, κ/ριοι, θλει εjσθαι > >δηγ ς μου πρ ς *κπλρωσιν τLν καθηκ ντων μου, Iστις <φ’ =ν ς *γγυHται τν *λευθεραν το5
λ γου κα <φ’ =τρου *ξασφαλζει τν τξιν κα ,συχαν, Uνευ τLν >ποων τ πντα προσκ πτουσι, τ πντα ματαιο5νται.
Δν 'χω ν προσθσω τι Uλλο , κ/ριοι, _ ν ε9χηθL >λοψ/χως Iπως
> Θε ς ε9λογσJη τ πργματ μας, μHς φωτσJη ε7ς τ καλ ν, κα <ναλψωσι, μετ τοσα5τα δεινοπαθματα ,μραι ε9τυχε0ς δι τν <ναξιοπαθο5σαν πατρδα μας.
Το 1875, σε ηλικα 86 ετν, αποχρησε απ την ενεργ πολιτικ δρση
και πθανε πλρης ημερν το 1884.
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36. Tριαντφυλλος Λαζαρ!τος
1868

Γεννθηκε στην Κα το 1800. ^λαβε μρος στην Eπανσταση συμμετ-

χοντας σε πολλς επιχειρσεις, που διακρθηκε για τον ηρωισμ του. Μετ
την απελευθρωση, κατατχθηκε στον τακτικ στρατ ως αξιωματικς και
φτασε μχρι το βαθμ του υποστρατγου. ?ταν το 1865 αποστρατε#θηκε,
αναμχθηκε στην πολιτικ.
Αρχικ εκλχθηκε βουλευτς Κας στην πρτη Βουλ, μετ την ναρξη της ισχ#ος του Συντγματος του 1864, απ το 1865 ως το 1868. Την ιδιατερη πατρδα του εκπροσπησε και στην επμενη σ#νοδο της Βουλς
(1868-1869).
Την περοδο Σεπτεμβρου-Νοεμβρου 1865 ανλαβε υπουργικ αξιματα στα υπουργεα Στρατιωτικν και Ναυτικν στις κυβερνσεις του Αλξανδρου Κουμουνδο#ρου.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στη συνεδραση της 24ης Ιουνου 1868
με την υποστριξη βουλευτν της κοινοβουλευτικς ομδας χι του Κουμουνδο#ρου αλλ του Δημτριου Βο#λγαρη, που ττε εχε αναλβει την
πρωθυπουργα.
Σε λγο που εκφνησε αμσως μετ την εκλογ του ανφερε τα εξς:
Κ/ριοι συνδελφοι,
T <ξωμα το5 προδρου, ε7ς I ε9ηρεστθητε ν με <νυψ"σητε, εjνε
μγα, α) δ δυνμεις μου <σθενε0ςd θαXYLν Iμως ε7ς τν ε7λικριν& κα πεφωτισμνην KμLν συνδρομν, <ναδχομαι ε9γνωμ νως τν *ντολν σας.
@Η Βουλ αTτη προ"ρισται ν <ποκαταστσJη τ ν γνσιον κοινοβουλευτικ ν βον κα ν =δραι"σJη *π τLν <ρχLν τ&ς *λευθερας τν τξιν
κατ τς προσδοκας το5 'θνους.
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Ε9τυχς θλω λογισθ& *ν δυνηθL ε7ς τοια/την ,λικαν προεδρε/ων
το5 μεγλου το/του *θνικο5 συνεδρου ν gδω τν ε9δαιμοναν τ&ς
πατρδος προαγομνην Kπ τ συνταγματικ ν σκ&πτρον το5 Γεωργου.
Πθανε σε βαθ# γρας το 1884.
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37. Δημ"τριος Δρ#σος
1868-1869

Γεννθηκε στην Τνο το 1806. Πολ# νεαρς, συμμετεχε στην Eπαν-

σταση. Κατατχθηκε στο σμα που εχε σχηματσει στην Τνο ο δεσπτης
Καρ#στου Νεφυτος και πολμησε στην εκστρατεα κατ της τουρκοκρατο#μενης Καρ#στου (1822), κατ την οποα και τραυματστηκε. Μετ τη
διλυση του σματος του Nεοφ#του, κατατχθηκε στο σμα του Φραντζσκου Παξιμδη και λαβε μρος στον αποκλεισμ της Τρπολης και του
Ναυπλου.
Κατ τα επμενα χρνια, που η Eπανσταση εχε προσωριν επικρατσει και το νεοσ#στατο κρτος προσπαθο#σε να οργανωθε, τοποθετθηκε
στο στρατ ως οικονομικς υπλληλος. Φανεται πως συμμετεχε στην κρσιμη μχη των Μ#λων της Λρνης κατ του Ιμπραμ πασ (1825). Στη συνχεια, διορστηκε υπλληλος του Υπουργεου Πολμου, στο οποο υπηρτησε
ως το τλος της Επανστασης. Για τις σημαντικς υπηρεσες του, του απονεμθηκε το αριστεο του εθνικοαπελευθερωτικο# αγνα.
Κατ την καποδιστριακ περοδο, ιδιτευσε στην πατρδα του Τνο.
Τα χρνια της βασιλεας του ?θωνα δραστηριοποιθηκε στις διφορες
οικονομικς υπηρεσες, συμβλλοντας ιδιατερα στην ανπτυξ τους. Υπηρτησε διαδοχικ ως ταμας, μλος του νεοϊδρυθντος Ελεγκτικο# Συνεδρου,
σ#μβουλος στο Υπουργεο Οικονομικν και, τλος, ως γενικς γραμματας
του υπουργεου αυτο# για 12 τη (1850-1862).
Λγο πριν αναλβει τη θση του γενικο# γραμματα, εχε εκλεγε βουλευτς στην πρτη, μετ την ναρξη της ισχ#ος του Συντγματος του 1844,
Βουλ (1844-1847). Εκλχθηκε δε#τερη φορ λγα χρνια αργτερα (18501853), εκπροσωπντας και πλι την ιδιατερη πατρδα του.
Στην ΒH εν Aθναις Εθνοσυνλευση διετλεσε πληρεξο#σιος της επαρχας
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Τνου (1862-1864) και στη συνχεια εκλχθηκε βουλευτς τσσερις φορς
(1868-1869, 1872, 1873-1874, 1875).
Το διο διστημα ανλαβε κατ’ επανληψη τη διε#θυνση διφορων υπουργεων (Εσωτερικν, Ναυτικν, Οικονομικν και Δημοσας Εκπαιδε#σεως) στις κυβερνσεις Eπαμειννδα Δεληγεργη και Δημτριου Βο#λγαρη.
Κατ την κτακτη σ#νοδο της δε#τερης περιδου της Βουλς (Απρλιος
1868 - Mρτιος 1869) εκλχθηκε πρεδρς της στη συνεδραση της 18ης
Νοεμβρου 1868 με την υποστριξη της κοινοβουλευτικς ομδας του Δημτριου Βο#λγαρη.
Σε λγο που εκφνησε αμσως μετ την εκλογ του ανφερε προς το
Σμα τα εξς:
Κ/ριοι συνδελφοι! ε9γνωμονL πρ ς KμHς δι τν *μπιστοσ/νην, μ
τν >ποα μ *τιμσατεd <ναλαμβνων τν Kπηρεσαν το5 προδρου, συναισθνομαι Iτι <ναλαμβνω 'ργον δ/σκολον, καθ&κον βαρ/. Θ προσπαθσω ν τ *κπληρ"σω, θ προσπαθσω ν φανL Uξιος της *μπιστοσ/νης σας, τηρLν <κριβLς τ ν κανονισμ ν κα διευθ/νων *ν <μεροληψJα
τς συζητσεις. GΕλπζω, Iτι θλω 'χει <π Iλους τν συνδρομν ε7ς τν
*κπλρωσιν το5 καθκοντ ς μου.
Πθανε στην Αθνα στις 28 Νοεμβρου 1877.
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38. Δημ"τριος Xρηστδης
1869-1870

Γεννθηκε το 1799. O πατρας του ταν ψαρς, με καταγωγ απ την

Κωνσταντινο#πολη. Ο νεαρς Δημτριος επιδωξε τη μρφωση και σπο#δασε οικονομικ αρχικ στο Ισιο της Μολδαβας και στη συνχεια σε πανεπιστμια της δυτικς Ευρπης. Μετ τις σπουδς του, προσελφθη στην υπηρεσα του ηγεμνα των Παραδουνβιων Hγεμονιν Mιχαλ Σο#τσου.
Xστερα απ την κρηξη της Eπανστασης προσλθε στην Ελλδα και
λαβε μρος σε διφορες πολεμικς επιχειρσεις, εν δεν απφυγε να αναμιχθε και στη δημσια ζω, αναλαμβνοντας διφορα καθκοντα πολιτικς διοκησης.
Αρχικ συντασσταν με τις δυνμεις του Αλξανδρου Μαυροκορδτου,
αλλ, ταν επστρεψε απ την Κρτη, που εχε μεταβε με τον Ικωβο
Τομπζη ως γενικς γραμματας της Αρμοστεας, ρθε σε σ#γκρουση μαζ
του και συνεργστηκε με τον Ιωννη Κωλττη, του οποου διετλεσε γραμματας. Με την υποστριξη μλιστα του Κωλττη ανλαβε για τρεις μνες
(Μρτιος-Μιος 1825) καθκοντα προσωρινο# γενικο# γραμματα του Εκτελεστικο# αντικαθιστντας τον Αλξανδρο Μαυροκορδτο.
Αργτερα, ακολο#θησε ως γραμματας το στρατηγ Γεργιο Καραϊσκκη, κατ τις εκστρατεες του στην ανατολικ και κεντρικ Στερε (18261827). Στη συνχεια, μετ το θνατο του ηρωικο# στρατηγο# (Απρλιος
1827), ακολο#θησε το Δημτριο Υψηλντη, ως γενικς ταμας του στρατοπδου του (1828).
Επ Καποδστρια, διετλεσε πρεδρος της εφορας της Στερες Ελλδας
και συνβαλε ιδιατερα στην οργνωση των νων μονδων του τακτικο#
στρατο#, των χιλιαρχιν. Την περοδο 1829-1830 τοποθετθηκε διοικητς Σμου και στη συνχεια (1830-1831) πρεδρος του Εκκλτου (δηλαδ του Εφε-
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τεου) Σπρτης. Το 1831 συμμετεχε στην κυβρνηση των Γραμματων, κατχοντας τη γραμματεα των Εσωτερικν.
Μετ τη δολοφονα του Καποδστρια στα τλη Σεπτεμβρου 1831 συντχθηκε με την κυβερνητικ πλευρ των συνταγματικν. Συμμετεχε στη Διοικητικ Επιτροπ που σχηματστηκε στο Να#πλιο (1832), αναλαμβνοντας τη
Γραμματεα Επικρατεας. Αργτερα, επ πρωθυπουργας Σπυρδωνα Τρικο#πη, ανλαβε πλι Γραμματε#ς Επικρατεας, για μικρ χρονικ διστημα (25
Iανουαρου - 3 Aπριλου 1833). Το 1833 ανλαβε καθκοντα νομρχη, πρτα
στη Μεσσηνα και #στερα στην Ε#βοια. Απ το 1835 ως το 1840 διετλεσε
διοικητς Σ#ρου.
Το 1840 στλθηκε ως πρεσβευτς στην Κωνσταντινο#πολη, αλλ ανακλθηκε τον επμενο χρνο (1841), προκειμνου να λβει μρος στην κυβρνηση Aλξανδρου Μαυροκορδτου. Ανλαβε αρχικ υπουργς Εξωτερικν
(27 Iουνου - 10 Aυγο#στου 1841), πειτα αντιπρεδρος και τλος πρεδρος
της Kυβρνησης, θση την οποα κρτησε για δ#ο χρνια (10 Aυγο#στου
1841 - 30 Σεπτεμβρου 1843). Επ των ημερν του ξσπασε η επανσταση της
3ης Σεπτεμβρου 1843.
Αργτερα και αφο# εχε αναδειχθε σε μα απ τις σημαντικτερες φυσιογνωμες του «γαλλικο#» κμματος, ανλαβε το Yπουργεο Εσωτερικν
στην κυβρνηση Κωνσταντνου Κανρη (Απρλιος-Ιο#λιος 1849). Την επμενη χρονι, στην κυβρνηση Aντνιου Κριεζ ανλαβε το Υπουργεο Οικονομικν (1850-1853). Παραμνοντας πνω απ τρα χρνια στο υπουργεο
αυτ, λαβε σειρ μτρων για τον περιορισμ των κρατικν δαπανν, οπτε
οι ασχολο#μενοι με την πολιτικ Αθηναοι, του δωσαν σκωπτικ το νομα
“ψαλλδας”.
Μετ την ξωση του ?θωνα και την καθιρωση της βασιλευμενης δημοκρατας (1864), συνχισε να πολιτε#εται και ανλαβε πλι το Υπουργεο
Οικονομικν, αρχικ στην κυβρνηση Κανρη (1864) και στη συνχεια στις
κυβερνσεις του Επαμειννδα Δεληγεργη (1865) και του Δημτριου Βο#λγαρη (1866, 1870, 1872-1874). Ενδιαμσως, ανλαβε προσωριν (8-29 Iουλου
1872) πρωθυπουργς και υπουργς Δικαιοσ#νης, μχρι να διοριστε τελικ ο
Αλξανδρος Κουμουνδο#ρος.
Πολιτε#τηκε λο αυτ το διστημα ως αντιπρσωπος της Σ#ρου, εκλχθηκε κατ’ επανληψη βουλευτς κατ την τριακονταετα 1847-1877 και γερουσιαστς (1851-1853).
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στη συνεδραση της 12ης Ιουλου 1869.
Αμσως μετ την εκλογ του ανφερε προς το Σμα τα εξς:
Πρν _ καταλβω τν rδραν, ε7ς τν >ποαν , ψ&φ ς σας μ <νεββασεν, Zφελω ν σHς *κφρσω δημοσRα τν ε9γνωμοσ/νην μου δι τν
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Kψηλν *μπιστοσ/νην, μ τν >ποαν με περιεβλατε. Θλω <φσει ε7ς τ
πργματα, *γκαρως, ν μαρτυρσωσι περ τ&ς σημεριν&ς ψφου σας.
(Eν μ νον Zφελω κα δ/ναμαι <π τ&ς στιγμ&ς τα/της ν βεβαι"σω πανδμως, Iτι θλω τηρσει Uκραν <μεροληψαν ε7ς τν *κπλρωσιν τLν
νων καθηκ ντων μου.
Πρεσβε/ων, Iτι μοναδικ ς Iρος συγκρο/σεως μεταξ/ *λευθρων
πολιτευμτων κα δεσποτικLν εjναι , δημοσα συζτησις, κα Iτι *ν τJ&
ε9ρεRα κα *λευθρRα συζητσει <ποκαλ/πτεται , δικαιοσ/νη, , <λθεια
κα > Zρθ ς λ γος, θλω σεβασθ& *ν πHσι κα Kπρ παντ ς τν 7σ τητα
το5 δικαι"ματος, τ >πο0ον rκαστος βουλευτς, =δρε/ων *ντ ς το5 περιβ λου το/του, <πκτησεν *π τ&ς *λευθερας το5 λ γου. Θ με συγχωρσητε Iμως <π το5δε ν παρακαλσω το/ς <γορε/οντας ν tσι λαν φειδωλο του χρ νου, μ’ Uλλας λξεις ν μ γνεται κατχρησις α9το5, ;ς
πργματος )ερο5, ;ς πργματος πολυτμου ε7ς πντα καιρ ν κα 7δως
ε7ς τ ν παρ ντα.
Α9τ πτης μρτυς τLν σκληροττων δοκιμασιLν, δι τLν >ποων
δι&λθεν , Πατρς, <π τς πρ"τας ,μρας το5 )ερο5 <γLνος μχρι σμερον, συνεθισα ν μ <πελπζωμαι, >σκις α) περιπλοκα παρστανται
λαν δυσχερε0ςd πιστε/ω Uλλως τε, κα πιστε/ω <διστκτως, Iτι , @Ελλς
δν ]λθεν *κ νου ε7ς τν ζων δι ν <ποθνJη, ο9δ δι ν ζσJη <δ ξως, ]λθε δι ν *κπληρ"σJη τ ν μγαν της προορισμ ν. GΑλλ ο9δες θ
<ρνηθJ&, Iτι , παρτασις καχεκτικ&ς καταστσεως πραγμτων, Uν δν
συνεπγεται <μσως μεγλους κα *σχτους κινδ/νους, τουλχιστον
Yπτει τ 'θνη ε7ς μαρασμ ν, *κ το5 >ποου Uνευ μεγλων θυσιLν δυσκ λως <νακ/πτουσιν. Εjναι καιρ ς ν μεριμνσωμεν σπουδαως κα *ν
>μονοJα περ τ&ς βελτι"σεως τLν κοινLν πραγμτων.
Ο Δημτριος Χρηστδης πθανε στην Αθνα στις 20 ΜαNου 1877. Το ημερολγιο που κρατο#σε δημοσιε#τηκε απ τον Ι. Βλαχογιννη στο Αθηναϊκ ν
Αρχεον, αναδεικν#οντας πολλς πτυχς του δημσιου βου της χρας και
παρχοντας χρσιμες πληροφορες.
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39. Kωνσταντνος Λομβρδος
1870-1871

Γεννθηκε στη Ζκυνθο το 1820. @ταν γνος επιφανο#ς οικογνειας

του νησιο#, η οποα διαδραμτιζε σημαντικ ρλο στα τοπικ θματα. Σπο#δασε ιατρικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και συμπλρωσε τις σπουδς του
στην Ιταλα και τη Γαλλα. Επστρεψε στην ιδιατερη πατρδα του (που ττε
υπαγταν στην αυτνομη Ινιο Πολιτεα, υπ την επικυριαρχα των _γγλων)
και ασχολθηκε με το ιατρικ επγγελμα.
Αναμχθηκε, μως, γργορα στην ενεργ πολιτικ δρση, συμμετχοντας
στους αγνες για νωση των Eπτανσων με τη μητρα Ελλδα. Εκλχθηκε το
1852 στη Βουλ της Ιονου Πολιτεας (στην Κρκυρα) και εκε πρωτοσττησε
στον αγνα κατ της βρετανικς κυριαρχας. Προκειμνου να διαδδονται οι
πολιτικο σκοπο του, εξδιδε δ#ο εφημερδες, την Παλιγγενεσα στην Κρκυρα και τη Φων του Ιονου στη Ζκυνθο. Στις δικς του προσπθειες οφελεται το Ψφισμα της Ιονου Βουλς «περ ενσεως», της 20ς Ιουλου 1857.
?ταν ενθηκαν τα Επτνησα με τον εθνικ κορμ το 1864, εκλχθηκε
απ τους συμπατριτες του πληρεξο#σιος στη ΒH Εθνικ Συνλευση (18621864). Απ τα δρανα της Βουλς των Ελλνων συνχισε τις προσπθεις
του για μεταρρυθμσεις, αρχικ συντασσμενος με τον Αλξανδρο Κουμουνδο#ρο και στη συνχεια με το Χαρλαο Τρικο#πη.
Βουλευτς εκλεγταν σχεδν συνεχς απ το 1865 ως το θνατ του, εκπροσωπντας την ιδιατερη πατρδα του στην εθνικ αντιπροσωπεα. Ανλαβε,
επσης, κατ’ επανληψη υπουργικ αξιματα (Εσωτερικν, Ναυτικν, Δικαιοσ#νης και Εκπαιδε#σεως) στις κυβερνσεις Κουμουνδο#ρου και Τρικο#πη.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στη συνεδραση της 17ης Δεκεμβρου
1870. Αμσως μετ απευθυνμενος στο Σμα ανφερε τα εξς:

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 9:03 AM ™ÂÏ›‰·240

240

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

GΕπιτρψατ μοι ν σHς *κφρσω τν βαθεαν ε9γνωμοσ/νην μου δι
τ δε0γμα το5το τ&ς πρ ς *μ ε9νοας κα *μπιστοσ/νης Σας. Προσρχομαι μετ συγκινσεως ε7ς τν δι το5 τρ που το/του προσφερομνην μοι
rδραν, <λλ’ ο9χ Uνευ θXYους, καθ τι ;ς πρ ς τν διεξαγωγν τLν <νατιθεμνων μοι καθηκ ντων βασζομαι ο9χ *π τς <σθενε0ς μου δυνμεις, <λλ’ ε7ς τν <δελφικν σ/μπραξιν Iλων KμLν, iν *πικαλο5μαι, κα
iν μο *γγυHται , πρ μικρο5 ψηφοφορα, δι’ kς ε9ηρεστθητε ν μ τιμσετε Kπρ <ξαν.
Μενατε ββαιοι, κ/ριοι, Iτι ποτ δν θλω παρεννοσει τν 'ννοιαν
τ&ς ψηφοφορας τα/τηςd μενατε ββαιοι, Iτι, κα ;ς Uτομον, κα ;ς βουλευτν, εgτε δι τ&ς ψφου μου, εgτε δι τ&ς φων&ς μου *π το5 βματος
*κενου, θ μ gδητε κα τ"ρα ;ς κα Uλλοτε, ;ς κα πντοτε, <νκοντα
ε7ς τς πεποιθσεις μου, ε7ς τς <ρχς μου, τς 7δας μουd *π τ&ς rδρας
Iμως τα/της δν θ με gδητε <νκοντα ε7μ ε7ς rνα rκαστον *ξ KμLν κα
ε7ς Iλους KμHς <νεξαιρτως, Uνευ διακρσεως.
Ππεισμαι, Iτι τν διεξαγωγν τLν καθηκ ντων τ&ς Προεδρεας
θλει διευκολ/νει κα εxς rτερος λ γος, > =π μενος.
GΕλπζω, Iτι *γνετο _δη ε7λικρινς, 'ντιμος 'ναρξις <ναγνωρσεως
τ&ς μεγλης <ρχ&ς, Iτι > τ πος πρπει ν κυβερνηθJ& δι το5 τ που. Α9τ
εjναι , θλησς του, α9τ *πιβλλουσιν ο) θεσμο του, το/ς >ποους [ρκσθημεν κα ν τηρσωμεν κα ν KπερασπισθLμεν.
GΕλπζω, Iτι χρις ε7ς τ ν πεφωτισμνον πατριωτισμ ν το5 @Ηγεμ νος
ε7σερχ μεθα _δη >ριστικLς ε7ς τν <ρχν τ&ς λξεως το5 συστματος
*κενου, τ >πο0ον <π τ&ς παρελθο/σης δυναστεας *δημιο/ργησε τοσα/τας κα τοιο/τας δεινς δυσκολας εgς τε τ ν T πον κα τ ν Θρ νονd
*ννοL τ σ/στημ του ν κυβερνHται > τ πος Uνευ <ληθο5ς συμπρξεως, Uνευ <ληθο5ς *πιτηρσεως, Uνευ <ληθο5ς *ξελγξεως τ&ς <ντιπροσωπεας του.
Ππεισμαι =πομνως, Iτι κατ τν <ρχομνη Σ/νοδον ,μLν δν θ
μHς διαιρσωσι, δν θ μHς δαπανσωσι τ ν καιρ ν μικρ λογα ζητματα, <λλ’ yπαντες θ συνεν"σωμεν Iλην τν *νργειν μας, Iπως καθιερωθJ& πλρης κα σταθερ , *φαρμογ το5 κοινοβουλευτικο5 συστματος, `να μ *π πλον παρσιτα _ ξνα στοιχε0α διαταρττωσι τν
ε7λικριν& κα *γκρδιον συνενν ησιν κα <π κοινο5 σ/μπραξιν τLν δ/ω
<νωττων του Kρτους <ρχLν, το5 @Ηγεμ νος κα τ&ς *θνικ&ς GAντιπροσωπεας.
@Υπ τν τερπνν τα/την πεποθησιν, τν >ποαν, φρονL, συμμεριζ μεθα τν στιγμν τα/την yπαντες, Kπ ο7ωνο/ς τοσο5τον α7σους <ρχ μενοι τLν *ργασιLν μας, Uς προχωρσωμεν κα θ προχωρσωμεν βεβαως μετ πατριωτικ&ς σταθερ τητος ε7ς α9τς κα Uς _μεθα ββαιοι, Iτι
δ/ναμις δν θλει εKρεθ&, , >ποα ν VμπορσJη ν παρεμποδσJη _ στα-
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ματσJη τν *κπλρωσιν τ&ς Kπρ το5 πσχοντος κα συκοφαντουμνου
@Ελληνισμο5 <ποστολ&ς μας.
Πθανε τον Α#γουστο 1888 κατ τη διρκεια της δκατης βουλευτικς
θητεας του.
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40. Σπυρδων M"λιος
(Σπυρομλιος)
1872

Γ

εννθηκε το 1800 στη Χειμρρα της Βορεου Ηπερου. Kαταγταν απ
μεγλη οικογνεια, με παρδοση στη στρατιωτικ δρση. Kαθς ο παππο#ς
του εχε υπηρετσει στο στρατ του βασιλι της Νπολης, ο νεαρς Σπ#ρος
πγε στην Ιταλα και σπο#δασε στη στρατιωτικ σχολ της Νπολης. Επστρεψε στην Ελλδα το 1818 και λγο αργτερα στρατε#τηκε στην υπηρεσα
του Αλ πασ. Μετ το θνατο του τελευταου, πως καναν πολλο λλοι
οπλαρχηγο, κατβηκε στην επαναστατημνη χρα και αγωνστηκε στο πλευρ των επαναστατημνων.
Διακρθηκε κατ τη διρκεια της δε#τερης πολιορκας του Μεσολογγου,
οπτε και προχθη σε στρατηγ. Πριν απ την ξοδο διασθηκε, γιατ εχε
μεταβε στη Ζκυνθο, προκειμνου να εξασφαλσει ενισχ#σεις για την πιεζμενη φρουρ. Στη συνχεια, πολμησε υπ το Γεργιο Καραϊσκκη στις
εκστρατεες στην Aνατολικ Στερε και, λγο αργτερα, συμμετεχε ως πληρεξο#σιος των στρατευμτων στην ΓH Εθνοσυνλευση της Τροιζνας (1826-1827).
Με την ανληψη της εξουσας απ τον Iωννη Καποδστρια (Ιανουριος
1828), του απονεμθηκε ο βαθμς του πεντακοσαρχου και το Δεκμβριο του
διου χρνου ανλαβε τη διοκηση της φρουρς του Δημτριου Υψηλντη.
Απ αυτν τη θση λαβε μρος στην τελευταα μχη του εθνικοαπελευθερωτικο# αγνα, στην Πτρα της Βοιωτας (Σεπτμβριος 1829), οπτε του απονεμθηκε ο βαθμς του χιλιρχου.
Κατ τη βασιλεα του ?θωνα, εγκαταστθηκε στη Θβα αλλ θεωρθηκε #ποπτος αντικαθεστωτικς δρσης και φυλακστηκε στην Ακροναυπλα.
Απελευθερθηκε αργτερα και αποκαταστθηκε στο νο τακτικ στρατ,
που διορστηκε αντισυνταγματρχης-διοικητς τγματος και αργτερα συ-
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νταγματρχης. Συμμετεχε στην επανσταση της 3ης Σεπτεμβρου του 1843
και παιξε σημαντικ ρλο ως διοικητς της Σχολς Ευελπδων.
Στη συνχεια, η δρση του προσλαβε περισστερο πολιτικ χαρακτρα
και εκλχθηκε ως πληρεξο#σιος στην ΑH Εθνοσυνλευση και κατπιν βουλευτς (1850-1853).
^χοντας την εμπιστοσ#νη του βασιλι, τοποθετθηκε αρχικ γενικς
γραμματας του Υπουργεου Στρατιωτικν και στη συνχεια υπασπιστς του
?θωνα. Προχθη στο βαθμ του υποστρατγου και ανλαβε το Υπουργεο
Στρατιωτικν (1850-1853) στην κυβρνηση Αντνιου Κριεζ και κατπιν
στις κυβερνσεις Αθανσιου Μιαο#λη (1859), Γενναου Κολοκοτρνη (1862)
και Αριστεδη Μωραϊτνη (1867-1869).
Απ το 1851 εχε διοριστε γερουσιαστς, αλλ διχθηκε επειδ συγκντρωσε χρματα που προορζονταν για την ενσχυση πατριωτικς δρσης
στις αλ#τρωτες ακμα περιοχς. Προφυλακστηκε στη Μονεμβασι, αλλ
τελικ απαλλχθηκε το 1856.
Mε την ψφιση του Συντγματος του 1864 συμμετεχε στις εκλογς και
εκλχθηκε δ#ο φορς βουλευτς (1868-1869, 1872).
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στη συνεδραση της 7ης Ιουνου 1872.
Αμσως μετ απευθυνμενος στο Σμα ανφερε επιγραμματικ τα ακλουθα:
Λ γον τετορνευμνον <π *μ δν περιμνετε. Ε9γνωμονL δι τν
πρHξιν τα/την τLν κυρων βουλευτLνd , ε9γνωμοσ/νη μου αTτη μο
*μπνει καθκοντα, τ >πο0α *στ πεπεισμνοι Iτι θλω τ *κπληρ"σει
κατ γρμμα. Πλει τερα δν 'χω ν σHς εgπω.
^γραψε στρατιωτικ απομνημονε#ματα, που αναφρονταν κυρως στην
πολιορκα του Μεσολογγου. Αυτ εκδθηκαν το 1926 στην 100 επτειο της
Eξδου με φροντδα του Γιννη Βλαχογιννη.
Πθανε το 1880.
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41. Iωννης Δεληγιννης
1873-1874

Γνος της γνωστς οικογνειας προκρτων της Πελοποννσου, με σημα-

ντικ παρουσα κατ τον εθνικοαπελευθερωτικ αγνα. Γεννθηκε το 1815.
Σπο#δασε νομικ στο Παρσι και στη συνχεια σταδιοδρμησε στη διπλωματικ υπηρεσα.
Mετ την κπτωση της δυναστεας του ?θωνα, εξελγη πληρεξο#σιος
στην ΒH εν Aθναις Εθνοσυνλευση (1862) και μετπειτα βουλευτς Γορτυνας επ σειρ ετν την περοδο 1869-1892.
Κατ τη δε#τερη θητεα του εκλχθηκε πρεδρος της Βουλς, στη συνεδραση της 11ης ΜαNου 1873, αλλ σκησε τα καθκοντ του για μικρ διστημα.
Αμσως μετ την εκλογ του ανφερε στο Σμα τα εξς:
Καταλαμβνων τν rδραν, ε7ς iν μ’ *κλεσεν , ψ&φος KμLν, σHς
*κφρζω τν βαθε0αν κα *γκρδιον ε9γνωμοσ/νην μου δι τν >ποαν
μο <πενεματε τιμν.
DΑν κα <ναγνωρζω τν <δυναμαν μου περ τν μετ’ ε9χερεας διεξαγωγν τLν <νατεθντων μοι σοβαρLν καθηκ ντων, στηριζ μενος Iμως ε7ς τν Kμετραν ε9μεν& συνδρομν, πιστε/ω, Iτι θ’ <νταποκριθL ε7ς
τς προσδοκας σας, κα θαXYLν <ναλαμβνω τ καθκοντ μου.
Πιστ ς κα Uγρυπνος φ/λαξ το5 κανονισμο5 το5 Σ"ματος, Iστις εjναι > ν μος α9το5, θλω καταβλει πσαν προσπθειαν, ~στε ν τηρηθJ& οτος <παραβαστος.
@Η *λευθερα τLν συζητσεων *ν τRL νομοθετικRL Σ"ματι εjναι τ κ/ριον γν"ρισμα παντ ς ε9νομουμνου 'θνους. Τν <ρχν Iθεν τα/την
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φαρμζων μετ’ ε λαβεας, θ καταγνω πσαις δυνμεσιν, στε ατη
ν συμβαδζη μετ τς τξεως. Πρς το$το πικαλο$μαι κα πλιν τ%ν
&μετ'ραν συνδρομ%ν, (νευ τς )ποας δυσχερ%ς +σετα μοι - /κριβ%ς
κπλ%ρωσις το$ καθ%κοντος το0του.
Λαν σπουδα2αι κα σοβαρα προμην0ονται α3 συζητ%σεις το$ Κοινοβουλου το0του, καθσον ε6σαχθ%σονται νομοθετ%ματα πλε2στα 7σα,
/φορ8ντα μεγλα κα ζωτικ ζητ%ματα το$ τπου. Π'ποιθα 7θεν, 7τι
τς συζητ%σεις μας τα0τας θ διακρνωσι μνον ) πατριωτισμς, - φρνησις κα - μετριοπθεια, 7πως οτω δικαως /νυψ:σωμεν τ φρνημα
το$ +θνους περ τ8ν /ντιπροσ:πων του.
Γνωρζετε, κ0ριοι, 7τι ) φορολογο0μενος λας, κατοι, /ναλγως τ8ν
&λικ8ν του δυνμεων, &π'ρογκα βρη φ'ρει, μολατα$τα, φ0σει φιλνομος κα <παδς το$ καθεστ8τος, /γογγ0στως καταβλλει, μαν κα
μνην /πατησιν παρ’ -μ8ν +χων ν’ /πολα0η πλ%ρη /σφλειαν κα πιστ%ν τ8ν νμων φαρμογ%ν. =Η τσον δικαα ατη /πατησις τ8ν ντολ'ων μας δ'ον παντ σθ'νει ν φροντσωμεν στε ν πραγματοποιηθ.
Σεβμενοι, κ0ριοι, τ δικαι:ματα τ8ν (λλων κα &ποστηρζοντες τ
-μ'τερα μ' πσαν θυσαν, π'ποιθα, 7τι θ δι'λθωμεν τς συζητ%σεις
/ξιοπρεπ8ς κα θ περαι:σωμεν τς ργασας μας πρς τ συμφ'ρον
κα τ%ν δξαν τς φλης Πατρδος.
Στη συνχεια ανλαβε τη διεθυνση του Υπουργεου Εξωτερικν στη
διρκεια της θητεας της κυβρνησης Δημ!τριου Βολγαρη (1874-1875). Τον
επ$μενο χρ$νο πθανε.
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42. Στυλιαν ς Kασιμ της
1875

Γενν!θηκε στα Κθηρα το 1818, καταγ$μενος απ$ μεγλη και ονομαστ!

οικογνεια του νησιο. Σποδασε νομικ και εργστηκε αρχικ ως δικηγ$ρος και στη συνχεια ως δικαστ!ς.
+λαβε μρος για πρτη φορ στις εκλογς του 1874, οπ$τε και εκλχθηκε
βουλευτ!ς (1874-1875). Κατ τη σνοδο της Bουλ!ς δημιουργ!θηκαν προβλ!ματα, λ$γω της ανθεσης της πρωθυπουργας στο Δημ!τριο Βολγαρη που εχε μειοψηφ!σει στις εκλογς. Η κρση οξνθηκε, $ταν η κυβρνηση εισ!γαγε
τον προϋπολογισμ$ του προηγομενου τους για ψ!φιση στη Βουλ!, εν ταυτ$χρονα κατβαλε προσπθειες δημιουργας ευνοϊκ!ς γι’ αυτ!ν πλειοψηφας.
Σε κτακτη σνοδο (20 Μαρτου 1875) η Βουλ!, στερα απ$ πρ$ταση και
υποστ!ριξη του Βολγαρη, εξλεξε πρ$εδρ$ της το νεοεκλεγντα Στυλιαν$
Κασιμτη, σε προφαν! αντθεση με την παρδοση του αξιματος.
Αμσως μετ ο νεοεκλεγες πρ$εδρος ανφερε στο Σμα τα εξ!ς:
Ε γνωμον8, κ0ριοι, π τ &ψηλ τιμ, τ%ν )ποαν μο /πενεματε δι
τς &μετ'ρας ψ%φου, θ'λω δ' προσπαθ%σει ν φανG8 (ξιος της =Hμετ'ρας
μπιστοσ0νης.
Βλ'πων ν τG8 βουλευτηρGω το0τGω πρσωπα πολ0 /ν:τερα κα κρεσσονα μο$ νομζω, 7τι <φελω ν /ποδ:σω τ%ν κλογ%ν ε6ς τς /ρχς,
τς )ποας πρεσβε0ω πρ πολλο$, 7τι - μνη δυσχ'ρεια ε6ς τ%ν ντελ
κα πωφελ φαρμογ%ν το$ πολιτε0ματος εJναι μικρ τις /τ'λεια τ8ν
<ργανικ8ν νμων. ΕKχομαι, κ0ριοι, Lνα - /τ'λεια ατη κλεψη, διτι
ττε τ /γαθν τς πατρδος εJναι β'βαιον.
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Ο Στυλιαν$ς Κασιμτης με αυτ! του την συμπ$ρευση με την κυβρνηση
μειοψηφας του Δημ!τριου Βολγαρη, η οποα οτε τσι κατφερε να διασφαλσει την πλειοψηφα, συμμετεχε σε διαδικασα που ερχ$ταν σε αντθεση
με το δημοκρατικ$ χαρακτ!ρα του συντγματος και νομιμοποιοσε τις βασιλικς ακροβασες. Γι’ αυτ$ συμπεριλ!φθη στην ομδα εκενη των πολιτικν
που κατηγορ!θηκαν ως «Στηλται»9 και σντομα, λ$γω της κτασης που προσλαβε η εναντον τους αντδραση, αναγκστηκαν να παραδσουν την εξουσα.
Η προεδρικ! θητεα του ληξε, τσι, δοξα στερα απ$ δο περπου
μ!νες, στις 19 Mα@ου 1875.
Στις επ$μενες εκλογς δεν θεσε υποψηφι$τητα, αλλ προσπθησε να
δικαιολογ!σει τη στση του και εξδωσε (1876), στην Ερμοπολη, να φυλλδιο με ττλο Mκθεσις ητιολογημ'νη περ της νομιμτητος των κατ την
30%ν Νοεμβρου 1874 και 19ην Μαρτου 1875 συμβντων εν τη Βουλ%. Ωστ$σο, οι απ$ψεις που καταγρφονται σε αυτ$ δσκολα δικαιολογον τη στση
του στα δυσρεστα γεγον$τα της περι$δου εκενης.
Στη συνχεια, με την υποστ!ριξη των πολιτν των Κυθ!ρων, εκλχθηκε
λλες δο φορς βουλευτ!ς (1879-1881 και 1882-1885).
Πθανε το 1895 στη Νπολη της Ιταλας και ενταφιστηκε στα Κθηρα.

9. Τα ον$ματα των βουλευτν που εχαν συμπαραταχθε με το Δημ!τριο Βολγαρη
καταγρφηκαν στις εφημερδες της εποχ!ς σε στ!λη, με αναφορ στην ανλογη συν!θεια
των χρ$νων της αρχαι$τητας, $ταν επρ$κειτο να καταγγελθον κνομες ενργειες.
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43. Σωτριος Σωτηρ πουλος
1878-1879
1879-1880

Γ

ενν!θηκε στο Ναπλιο το 1831, $που και πρασε τα παιδικ του χρ$νια. Αργ$τερα, π!γε στην Αθ!να για να σπουδσει νομικ, αλλ δικοψε τη
φοτησ! του λ$γω ασθνειας. Παρλληλα ασχολ!θηκε με τα οικονομικ, τα
οποα και μελετοσε διαρκς σε πρακτικ$ εππεδο.
Το 1853 ανλαβε θση οικονομικο εφ$ρου και θ!τευσε σε διφορες
επαρχιακς π$λεις. Το 1856 γινε τμηματρχης (αJ τξεως) και στη συνχεια
γενικ$ς γραμματας του Τμ!ματος Τελωνεων. Στη θση αυτ! διακρθηκε ιδιατερα, μια και συνταξε νο τελωνειακ$ κανονισμ$ και αναδιοργνωσε την
υπηρεσα. Μα απ$ τις σημαντικ$τερες δημ$σιες τοποθετ!σεις του εκενη την
περοδο !ταν η κριτικ! που σκησε στο ισχον τ$τε σστημα της δεκτης.
Με δικ! του εισ!γηση προωθ!θηκε και τελικ ψηφστηκε ο ν$μος που αφοροσε τα οικ$πεδα της Πτρας. Για τις υπηρεσες του στις θσεις αυτς λαβε
ως τιμητικ! δικριση τον Αργυρ$ Σταυρ$ του Σωτ!ρος. Ο βασιλις Kθωνας
τον εκτιμοσε πολ για τις ικαν$τητς του στα οικονομικ.
Με την ενεργ$ πολιτικ! ασχολ!θηκε μετ την ξωση του Kθωνα, $ταν
εξελγη πληρεξοσιος Τριφυλλας κατ την ΒJ εν Aθ!ναις Εθνοσυνλευση
(1862-1864).
Χρημτισε υπουργ$ς Οικονομικν στη βραχβια κυβρνηση του ναυρχου Κωνσταντνου Κανρη (1864-1865). Μετ την παρατηση της κυβρνησης Κανρη, διορστηκε πρ$εδρος του Ελεγκτικο Συνεδρου, αλλ δεν αποδχθηκε τη θση αυτ!, αφο προτμησε να θσει υποψηφι$τητα για βουλευτ!ς. Πργματι, στις εκλογς της 14ης Μα@ου 1865 εκλχθηκε με νετη πλειοψηφα στην περιοχ! καταγωγ!ς του, την οποα εκπροσπησε κατ’ επανληψη στην εθνικ! αντιπροσωπεα την τριακονταετα 1865-1895.
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Κατ τη διρκεια της πρτης βουλευτικ!ς του θητεας, το 1866, εχε τη
μοναδικ! εμπειρα να απαχθε απ$ ληστς και να ζ!σει μαζ τους 36 ημρες.
Απελευθερθηκε τελικ μετ την καταβολ! λτρων ψους 60.000 δραχμν.
Την εμπειρα του αυτ! την εξθεσε σε βιβλο με ττλο Τριντα Uξ -μερ8ν
α6χμαλωσα κα συμβωσις μετ ληστ8ν, το οποο κανε ιδιατερη εντπωση.
Πρ$εδρος της Βουλ!ς εκλχθηκε συνολικ δο φορς. Την πρτη φορ
στη συνεδραση της 18ης Οκτωβρου 1878 και τη δετερη στη συνεδραση της
29ης Νοεμβρου 1879.
Αμσως μετ την εκλογ! του για δετερη φορ στην προεδρα του Σματος απευθνθηκε προς αυτ$ ως εξ!ς:
Καταλαμβνων τ%ν Uδραν το$ Προ'δρου, ε6ς τ%ν )ποαν - ψφος Σας
μ' /νεββασε, Σς κφρζω, κ0ριοι συνδελφοι, τ%ν βαθε2αν ε γνωμοσ0νην μου δι τ%ν &ψηλ%ν τιμ%ν, μ' τ%ν )ποαν με περιεβλατε /ναθ'σαντ'ς
μοι τ%ν διε0θυνσιν τ8ν ργασι8ν το$ μεγλου το0του πολιτικο$ Σ:ματος.
VΕν, /ξιωθε2ς κα (λλοτε τς τιμς τα0της, Wδυν%θην ν δικαι:σω
κατ τι τ%ν κλογ%ν μου, το$το <φελεται κυρως ε6ς τ%ν συνδρομ%ν, τ%ν
)ποαν ο3 ττε συνδελφο μου μο χορ%γησαν, κα τ%ν προσοχ%ν, μεθ’
Xς εJχον τ%ν καλωσ0νην ν /κο0ωσι τς παρατηρ%σεις μου.
Μηδλως /μφιβλλων, 7τι θ'λω τ0χει κα κατ τ%ν παρο$σαν Σ0νοδον τς α τς προσοχς κα &ποστηρξεως κ μ'ρους πντων &μ8ν, θ'λω
καταβλει τ π’ μο πσαν προσπθειαν, 7πως κπληρ:σω 7σον +νεστι /κριβ8ς κα /μερολ%πτως τ καθ%κοντα τς θ'σεως, τ%ν )ποαν μο
νεπιστε0θητε.
Πολλ κα σπουδα2α εJναι, κ0ριοι, τ +ργα, Yτινα κατ τ%ν δοθε2σαν
δι το$ Bασιλικο$ λγου παγγελαν, πρκειται ν &ποβληθ8σιν &π τς
κυβερν%σεως ε6ς τ%ν κρσιν &μ8ν[ ο κ <λγα δ' τοια$τα θ'λουσι βεβαως
προταθ κα παρ βουλευτ8ν. \Οπως δ' πντα τα$τα μελετηθ8σι κα
συζητηθ8σι προσηκντως, πιτρ'ψατ' μοι ν σς &πομν%σω, 7τι <φελομεν ν ργαζ:μεθα /διαλεπτως κα νδελεχ8ς καθ’ 7λην τ%ν διρκειαν
τς Συνδου, /γορε0οντες δ' φειδ:μεθα το$ χρνου, ^ς πργματος
σπουδαου κα πολυτμου.
VΑποτεινμενος πρς (νδρας, οLτινες πρ μικρο$ κατ'λιπον τς παρχας κα διατελο$σιν ν πλ%ρει γν:σει τ8ν ε χ8ν κα τ8ν πολλ8ν κα ποικλων /ναγκ8ν το$ λαο$, θεωρ8 περιττν ν προσθ'σω, 7τι +χομεν καθκον Yπαντες ν μεριμν%σωμεν σπουδαως κα ν )μονοα περ τς
κπληρ:σεως τ8ν ε χ8ν κα περ θεραπεας τ8ν /ναγκ8ν το0των, διτι
ο3 συμπολ2τα μας, οLτινες μς /π'στειλαν ντα$θα, θ'λουσιν μς κρνει
α στηρ8ς, ν δεξωμεν κατ το$το τ%ν λαχστην /διαφοραν.
VΕπικαλο0μενος τ%ν /δερφικ%ν συνδρομ%ν σας, /ναλμβω μετ θρρους τ καθ%κοντ μου.
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Συντασσ$ταν πολιτικ με τον Αλξανδρο Κουμουνδορο, του οποου
!ταν και προσωπικ$ς φλος, αναλαμβνοντας σχεδ$ν σε $λες τις κυβερν!σεις του το Υπουργεο Οικονομικν (1865, 1870-1871, 1875-1876, 1880-1882).
Διετλεσε, επσης, υπουργ$ς Δικαιοσνης (1880).
Κατ τα χρ$νια της θητεας του στο Υπουργεο Οικονομικν υπ!ρξε αυστηρ$ς και ακραιος. Προσπθησε να περιορσει τις δημ$σιες δαπνες και
να αυξ!σει τα σοδα του κρτους χωρς να επιβλει πρ$σθετη φορολογικ!
επιβρυνση στους πολτες. Πτυχε τη μερικ! στω επλυση του μεγλου προβλ!ματος (απ$ τα πρτα μετεπαναστατικ χρ$νια) της διανομ!ς της εθνικ!ς
γης σε εκενους που την καλλιεργοσαν. Επιπλον, καταπολμησε τα φαιν$μενα των καταχρ!σεων και της διαφθορς στη διαχεριση του δημοσου χρ!ματος. Ενδεικτικ αναφρεται η απ$ μρους του αποκλυψη του ελλεμματος στο δημ$σιο ταμεο της Θ!βας και η παραπομπ! των υπευθνων στη
δικαιοσνη.
Μετ το θνατο του Κουμουνδορου πολιτετηκε ως ανεξρτητος, μη
δεχ$μενος να συμπαραταχθε με λλες πολιτικς δυνμεις που επιδωκαν τη
συνεργασα μαζ του. Στις εκλογς του 1887 συμμετεχε επικεφαλ!ς δικ!ς του
κοινοβουλευτικ!ς ομδας, που εξλεξε μλιστα εννα βουλευτς. Αντιπολιτετηκε το Χαρλαο Τρικοπη και στ!ριξε αρχικ το Θε$δωρο Δηλιγιννη,
$ταν $μως ο δετερος ανλαβε την Κυβρνηση, διαφνησε με την πολιτικ!
του και διαχρισε τη θση του, ιδροντας το “τρτο κ$μμα”.
Στις επ$μενες εκλογς, υπ$ την πεση των δο μεγλων κομμτων, απτυχε να εκλεγε. Kταν $μως, αργ$τερα, η κυβρνηση Τρικοπη παραιτ!θηκε
κτω απ$ το βρος της οικονομικ!ς χρεωκοπας, ο βασιλις του ανθεσε το
σχηματισμ$ κυβρνησης (Μιος-Οκτβριος 1893) σε συνεργασα με το Δημ!τριο Ρλλη, στην οποα κρτησε και τη διεθυνση του Υπουργεου Οικονομικν. Η κατσταση, ωστ$σο, !ταν εξαιρετικ δσκολη και γινε ακ$μα
δυσκολ$τερη με την παρατηση πολλν δυσαρεστημνων κρατικν λειτουργν. Μην καταφρνοντας ο διος να ελγξει τη δυσχερ! οικονομικ! κατσταση, παραιτ!θηκε και αποσρθηκε απ$ τη δημ$σια ζω! του τ$που.
Πθανε στην Αθ!να το 1897, χοντας αναγνωριστε απ$ φλους και εχθρος ως «πατριρχης των οικονομολ$γων».
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44. Nικ λαος Παπαμιχαλ πουλος
1879

Γενν!θηκε το 1827 στο χωρι$ Χρακας της επαρχας Επιδαρου Λιμη-

ρς. Δεν πραγματοποησε συστηματικς σπουδς σε πανεπιστ!μιο, αλλ
!ταν αυτοδδακτος με μφυτη ρητορικ! ικαν$τητα στο γρψιμο.
Απ$ νεαρ! ηλικα (μ$λις 21 ετν) αναμχθηκε ενεργ στην πολιτικ!
δραστηρι$τητα, πολιτευ$μενος στην επαρχα του. +πειτα απ$ προσπθειες οκτ ετν, εκλχθηκε βουλευτ!ς το 1856 και, λ$γω του νεαρο της ηλικας του, εκλχθηκε γραμματας της Βουλ!ς επ προεδρας Αλξανδρου
Κοντ$σταυλου.
Εκλχθηκε πλι πληρεξοσιος της ιδιατερης πατρδας του στις εκλογς
του 1859, υιοθετντας μια αντιδυναστικ! πολιτικ! κατεθυνση και επιλογ!,
με συνπεια να δχεται ντονη κριτικ! απ$ την κυβρνηση. Ως αντιοθωνικ$ς
συμμετεχε στην επανσταση του 1862, πολιτετηκε $μως με μετριοπθεια
και σεβασμ$ προς τους θεσμος. Wταν πντοτε αντθετος προς κθε μορφ!ς
βιαι$τητες.
Εξελγη πληρεξοσιος στην BJ εν Aθ!ναις Εθνοσυνλευση (1862-1864)
και διετλεσε αντιπρ$εδρος του Σματος (Οκτβριος 1863 - Ιανουριος
1864) επ προεδρας Ιωννη Μεσσηνζη.
Το 1865 επανεξελγη βουλευτ!ς και τχθηκε στην αντιπολτευση, μην
κνοντας αποδεκτ! πρ$ταση για υπουργοποησ! του. Παρμεινε στα βουλευτικ δρανα επ μακρ$ν ως το 1888, εν στη συνεδραση της 6ης Ιουλου
1879 εκλχθηκε στη θση του προδρου της Βουλ!ς, για μικρ$ χρονικ$ διστημα ως τη λ!ξη της ZJ περι$δου.
Αμσως μετ, απευθυν$μενος στους βουλευτς ανφερε τα ακ$λουθα:
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Σς ε χαριστ8, κ0ριοι συνδελφοι, δι τ%ν τιμ%ν κα τ%ν μπιστοσ0νην, μ' τ%ν )ποαν ε ηρεστ%θητε ν μ' περιβλητε. Κατ τ βραχυχρνιον διστημα τ8ν ργασι8ν τς Βουλς θ'λω προσπαθ%σει ν κτελ'σω
τ καθ%κοντα το$ Προ'δρου α τς μετ’ /μεροληψας κα ε θ0τητος, Yμα
δ' κα α στηρτητος[ /λλ πρς το$το +χω /νγκην τς &μετ'ρας συνδρομς κα &ποστηρξεως, τ%ν )ποαν π'ποιθα 7τι θ'λετε μο χορηγ%σει.
Συνεργαζ$ταν με το Δημ!τριο Βολγαρη και συμμετεχε σε δο κυβερν!σεις υπ$ την πρωθυπουργα του, αναλαμβνοντας τη διεθυνση του Υπουργεου Οικονομικν (1871-1872, 1874-1875). Επ πρωθυπουργας Αλξανδρου
Κουμουνδορου, ανλαβε υπουργ$ς Εσωτερικν (1877), Οικονομικν
(1878) και προσωριν Δικαιοσνης. Λγο αργ$τερα, το 1880, ανλαβε ταυτ$χρονα τα χαρτοφυλκια των υπουργεων Οικονομικν, Εσωτερικν και Εκκλησιαστικν και Δημοσας Εκπαιδεσεως, στη να κυβρνηση Κουμουνδορου, εν το 1881 ανλαβε ξαν υπουργ$ς Εσωτερικν και προσωριν
Εκκλησιαστικν και Δημοσας Εκπαιδεσεως σε κυβρνηση του ιδου. Λγο
αργ$τερα, διετλεσε και πλι υπουργ$ς Εσωτερικν (1885-1886) σε κυβρνηση του Θε$δωρου Δηλιγιννη, τη φορ αυτ!.
Το 1886 λαβε απ$ το Γεργιο ΑJ την εντολ! σχηματισμο κυβρνησης
(29 Aπριλου 1886) υπ$ την προεδρα του, αλλ σντομα κατθεσε την εντολ! αυτ! στερα απ$ διαφωνα του με το Στμμα.
Θεωρεται πως με πρωτοβουλα του ξεκνησε η κατασκευ! του Ισθμο
της Κορνθου.
Πθανε στις 18 Αυγοστου 1888 στην Κηφισι σε ηλικα 61 ετν.
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45. Σπυρδων Bαλαωρτης
1882-1883

Γ$νος της γνωστ!ς οικογνειας των Ιονων ν!σων, εξδελφος του ποιη-

τ! Αριστοτλη Βαλαωρτη, γενν!θηκε στη Λευκδα το 1819 και σποδασε
νομικ στην Ι$νιο Ακαδημα και στο Παρσι. Επιστρφοντας στην ιδιατερη
πατρδα του ασχολ!θηκε με τα κοιν και εκπροσπησε τη Λευκδα στην
Ι$νιο Βουλ!. Mετ την 23η Σεπτεμβρου 1863 συμμετεχε ως πληρεξοσιος
Λευκδος στις εργασες της BJ εν Aθ!ναις Eθνοσυνλευσης.
Μετ την νωση των Ιονων ν!σων με τον εθνικ$ κορμ$ (1864), εκλχθηκε βουλευτ!ς Λευκδος, εκπροσωπντας την ιδιατερη πατρδα του στην
εθνικ! αντιπροσωπεα σχεδ$ν αδιαλλεπτως ως το 1885.
Στην κυβρνηση Μπενιζλου Ροφου ανλαβε το Υπουργεο Εξωτερικν
(1866) και στη συνχεια για σντομο διστημα το Υπουργεο Οικονομικν
(1868-1869) στην κυβρνηση Δημ!τριου Βολγαρη. Το Δεκμβριο 1869 επαν!λθε στο Υπουργεο Εξωτερικν, συμμετχοντας στην κυβρνηση Θρασβουλου Ζα@μη (1869-1870).
Απ$ το 1875 υπηρτησε ως πρσβης της Ελλδας στο Λονδνο, στη Στοκχ$λμη και στην Κοπεγχγη.
Tο 1881 επανεξελγη βουλευτ!ς, συντασσ$μενος με το Χαρλαο Τρικοπη, ο οποος !ταν και ο νικητ!ς των εκλογν. Διαθτοντας σημαντικ$ κρος,
εκλχθηκε πρ$εδρος της Βουλ!ς δο φορς και σκησε τα καθ!κοντ του
για ναν περπου χρ$νο συνολικ. Πρτη φορ εκλχθηκε στη συνεδραση
της 26ης Φεβρουαρου 1882.
Αμσως μετ ανφερε απευθυν$μενος στο Σμα:
Καταλαμβνων, κ0ριοι, τ%ν Uδραν το$ προ'δρου, ε6ς τ%ν )ποαν -
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ψφς σας μ' /ν0ψωσε, πρ'πει ν κφρσω τ%ν ε γνωμοσ0νην μου δι
τ%ν τιμ%ν, μ' τ%ν )ποαν μ' περιεβλετε[ στ' δ' β'βαιοι, 7τι θ'λω καταβλει πσαν προσπθειαν, Lνα /μερολ%πτως )δηγ%σω τς ργασας τς
Βουλς. Παρακαλ8 δ’ πσης το0ς κ.κ. βουλευτς ν μ' &ποστηρξωσιν
ε6ς τ%ν κτ'λεσιν τ8ν καθηκντων μου, πειδ% ν τα2ς δεινα2ς, περιστσεσιν, ε6ς τς )ποας ε&ρισκμεθα, λπζω, 7τι - Βουλ% θ'λει /καμτως ργασθ πρς βελτωσιν τ8ν κοιν8ν. VΕστ' β'βαιοι, 7τι θ'λω πρξει 7,τι
εJναι δυνατν[ /λλ, νομζω, 7τι δυσκλως θ φθσωμεν (νευ τς συμπρξε:ς σας.
Επανεξελγη πρ$εδρος της Βουλ!ς στη συνεδραση της 25ης Οκτωβρου
1882.
Πθανε στις 30 Ιουλου 1887 στην Αθ!να και ενταφιστηκε στην ιδιατερη πατρδα του τη Λευκδα.
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46. Παλος Kαλλιγ ς
1883-1885

Πολιτικ$ς και λ$γιος. Γενν!θηκε στη Σμρνη το 1814 και σποδασε νομι-

κ σε πανεπιστ!μια της Γερμανας. Wρθε στην Ελλδα και $ταν ιδρθηκε η
Νομικ! Σχολ! στο Πανεπιστ!μιο Αθηνν το 1837, διορστηκε υφηγητ!ς του
Φυσικο Δικαου και αργ$τερα καθηγητ!ς του Ρωμαϊκο Δικαου. Συγκροστηκε $μως με την κυβρνηση Iωννη Κωλττη και απολθηκε απ$ το
Πανεπιστ!μιο το 1845.
Υπηρτησε για να διστημα στο δικαστικ$ σμα (1851-1859), εν λαβε
μρος ως πληρεξοσιος Αττικ!ς στην ΒJ εν Aθ!ναις Εθνοσυνλευση (1862). Στη
συνχεια, διετλεσε τρεις φορς υπουργ$ς Εξωτερικν (1863-1864) και απ$ μα
φορ Δικαιοσνης και Εκκλησιαστικν (1865). Αργ$τερα, συντασσ$μενος με
το κ$μμα του Χαρλαου Τρικοπη εκλχθηκε βουλευτ!ς Aττικ!ς το 1879 και το
1883 διετλεσε υπουργ$ς Oικονομικν. Ωστ$σο, το Mιο του 1883 παραιτ!θηκε απ$ τη θση του υπουργο Οικονομικν, μη ανεχ$μενος τον τρ$πο με τον
οποο ο πρωθυπουργ$ς Χαρλαος Τρικοπης αντιμετπιζε τα υπ$λοιπα μλη
της κυβρνησ!ς του. Το νομοθετικ$ ργο του υπουργεου αυτο, κατ την περοδο που ο Καλλιγς !ταν υπουργ$ς, υπ!ρξε αξιολογ$τατο. Μεταξ των λλων επβαλε φ$ρο στην κατανλωση ζθου και οινοπνευματωδν ποτν.
Διαθτοντας μεγλο κρος, εκλχθηκε δο φορς πρ$εδρος της Βουλ!ς.
Πρτη φορ εκλχθηκε στη συνεδραση της 4ης Νοεμβρου 1883.
Αμσως μετ την εκλογ! του αναφρθηκε ως εξ!ς προς τους βουλευτς:
VΕνG8 πεγομαι ν κφρσω τ%ν βαθε2αν ε γνωμοσ0νην μου πρς
κενους, ο3 )πο2οι μ' τμησαν δι τς ψ%φου των, /ναβιβσαντ'ς με ε6ς
τ &ψηλν το$ προ'δρου /ξωμα, ξ (λλου λυπο$μαι, 7τι μο /νετ'θησαν
καθ%κοντα /ν:τερα τ8ν δυνμε:ν μου. VΕν τ συναισθ%σει τς /δυνα-
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μας μου ζ%τησα ν’ /ποτρ'ψω τ δυσβστακτον το$το δι’ μ' φορτον
/λλ’ /π'τυχον. Δι τς /νοχς κα τς συνδρομς 7λων &μ8ν λπζω
cσως ν δυνηθ8 ν διεξαγγω τ δυσχερ'ς +ργον τς διευθ0νσεως τ8ν
συζητ%σεων. VΕν τ φ0σει τ8ν πολιτικ8ν σωμτων +γκειται - διστασις
τ8ν γνωμ8ν[ - δικαα /ξωσις dκστης α τ8ν εJνε ν’ /κουσθ, ν κθ'ση
τς 6δ'ας της κα ν ξελξη 7λα τ πιχειρ%ματα, 7σα +χει &π'ρ dαυτς,
στε δι τς πειθο$ς ν νικ%ση. VΕν τ ε γενε2 τα0τη πλη ) μνος /μερληπτος διαιτητ%ς εJνε ) -μ'τερος κανονισμς, 7στις προστατε0ει τν
λγον κα τ%ν λευθεραν τ8ν συζητ%σεων. VΕλπζω, 7τι θ'λετε συμπρξει μετ’ μο$, στε δι τς /κριβο$ς κα πιστς τηρ%σεως το$ κανονισμο$ ν διεξ'λθωμεν πρεπντως τ δυσχερ'ς +ργον, τ )πο2ον ε6ς -μς
πκειται.
Για δετερη φορ εκλχθηκε στο αξωμα του προδρου της Βουλ!ς στη
συνεδραση της 8ης Νοεμβρου 1884, οπ$τε και απευθνθηκε προς το Σμα
ως εξ!ς:
Διττ8ς ε γνωμον8 δι τ%ν /πονεμηθε2σν μοι τιμ%ν τς προεδρεας
το$ νομοθετικο$ το0του σ:ματος. Τ κατ’ πανληψιν δε2γμα τς ξαιρ'του &μ8ν μπιστοσ0νης μ' νθαρρ0νει ν πιστε0ω, 7τι δ'ν /πεδοκιμσθη ) τρπος καθ’ 7ν Wδυν%θην ν κπληρ:σω ν τ ληξση συνδGω τ
δυσχερ καθ%κοντα το$ προ'δρου. VΕλπζω κα πλιν ν τ0χω τς συμπρξεως 7λων &μ8ν πρς πλ%ρη φαρμογ%ν το$ κανονισμο$. Τ +θνος
+χει /νγκην ν φωτισθ περ τ8ν μεγλων α το$ συμφερντων. VΕκ τς
πλης τ8ν γνωμ8ν κα κ τς λευθερας το$ λγου θ'λει /ντλ%σει τ%ν
πεποθησιν περ τς <ρθοτ'ρας γν:μης, πο$ κε2ται - /λ%θεια. eΕτι μλλον +χομεν /νγκην ε ρυτ'ρων συζητ%σεων κατ τ%ν σ0νοδον τα0την,
διτι σ0ν α τ λ%γει κα - -μετ'ρα ντολ%[ μ'λλοντες δ' ν καταθ'σωμεν
α τ%ν, +χομεν συμφ'ρον ν πεσωμεν, 7τι ε ρκως ξεπληρ:σαμεν τ
-μ'τερον καθκον.
Στη συνχεια, ολοκλ!ρωσε την επαγγελματικ! του σταδιοδρομα ως υποδιοικητ!ς της Εθνικ!ς Τραπζης της Ελλδος αρχικ και ως διοικητ!ς της
κατ$πιν (1890-1896).
Σε φυλλδιο με ττλο =H ξντλησις τ8ν κομμτων, fτοι Wθικ γεγοντα
τς κοινωνας μας, ανλυσε την κατσταση και υπδειξε αυτ που κατ τη
γνμη του πρεπε να συμβον για να προοδεσει η χρα. Το κεμενο εκενο
συμπεριλαμβνει ουσιαστικ ολ$κληρο πρ$γραμμα κοινωνικν και πολιτικν θσεων του συντκτη του. Σε λλη σχετικ! αρθρογραφα του θιγε την
τυραννα των κοινοβουλευτικν πλειοψηφιν σε βρος των μειοψηφιν και
καυτηραζε τον τρ$πο διεξαγωγ!ς των βουλευτικν εκλογν.
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Πθανε το 1896 αφ!νοντας πλοσιο επιστημονικ$ αλλ και λογοτεχνικ$
ργο. Το μυθιστ$ρημ του Θνος Βλ'κας θεωρεται το πρτο νεοελληνικ$
μυθιστ$ρημα.
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47. Aντνιος Pικ κης
1885-1886

Γεννθηκε το 1824 στα αγγλοκρατομενα Κθηρα, κατ τη διρκεια του α-

πελευθερωτικο αγνα, απ Κρητικος που εχαν καταφγει στο νησ. Στη συνχεια σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν. Αφο σκησε για να διστημα τη δικηγορα, εντχθηκε στο δικαστικ σμα ως εισαγγελικς λειτουργς
στην Πτρα. Στη συνχεια παραιτθηκε για να επανλθει στη δικηγορα.
Απ το 1861 ρχισε να πολιτεεται και εξελγη βουλευτς Πατρν, καθς και γραμματας της Βουλς επ προεδρας Ανργυρου Χατζηαναργρου. Tην περοδο απ το 1875 ως το 1902 επανεξελγη αρκετς φορς βουλευτς Αχα(ας και )λιδος.
Ανλαβε καθκοντα στα υπουργεα Δικαιοσνης και Εξωτερικν στις
κυβερνσεις Αλξανδρου Κουμουνδορου της περιδου 1881-1882.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στη συνεδραση της 12ης Οκτωβρου
1885. Αμσως μετ την εκλογ του ανφερε προς τους βουλευτς τα εξς:
Εκφρζω πρ ς μς τν βαθεαν εγνωμοσνην μου π τ!" τιμ!!", $ς
μ% &ξι(σατε, )ναβιβσαντ%ς με ε*ς τ ψηλ ν του Προ%δρου )ξωμα.
Α9 κατ τν παρο:σαν ;κτακτον σνοδον ργασαι <μ=ν )ναγγ%λλονται >ς )ποβλ%πουσαι ε*ς μεγλα το: ;θνους συμφ%ροντα? π%πεισμαι
δ%, @τι κατ τς παροσας τ"ς πατρδος περιστσεις, θ%λει πικρατσει
ν τA= θνικA= τοτAω συνεδρAω πνε:μα συμπνοας, φ’ B
A )εποτε ν παρομοοις καιρος ο9 Cλληνες διακρθημεν, κα @τι τ χορηγηθησ μενα π
τ"ς Βουλ"ς μ%σα θ%λουσιν νισχσει τν κυβ%ρνησιν, @πως ξακολουθσ!η τ πατριωτικ ν ;ργον το: ν προστατεσ!η )ποτελεσματικ=ς τ διακινδυνεοντα δικαι(ματα το: FΕλληνισμο:.
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Τ π’ μο, κριοι συνδελφοι, θ%λω προσπαθσει ν δικαι(σω τν
μετ%ραν κλογν, τηρ=ν )κριβ=ς τς διατξεις το: κανονισμο: κα
κτελ=ν πιστ=ς τς μετ%ρας )ποφσεις? πρ ς το:το πικαλο:μαι τν
τ σον δι’ μ% πολτιμον συνδρομν μ=ν.
Πθανε στην Αθνα στις 16 Ιουλου 1909.
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48. Στ φανος Στεφανπουλος
1886

Γεννθηκε στο χωρι Δβρη της Ηλεας το 1820. )ταν γνος της μεγ-

λης οικογνειας των Στεφανπουλων, η οποα εχε αναδεξει πολλος σημαντικος νδρες ετε ως οπλαρχηγος ετε ως προχοντες της περιοχς.
Πολιτετηκε πολ νος, σε ηλικα 24 ετν και εκλεγταν συνεχς απ το
1844 ως το θνατ του. Κατ την Β= εν Aθναις Εθνοσυνλευση (1862-1864)
ταν πληρεξοσιος Ηλεας, την οποα εκπροσπησε στη Βουλ σχεδν αδιαλεπτως ως το 1890.
Αρχικ συνπραττε με τον Ιωννη Κωλττη. Aργτερα μως συνδθηκε
με το Χαρλαο Τρικοπη, ο οποος και τον υπδειξε για τη θση του προδρου
της Βουλς. Προηγουμνως εχε εκλεγε τρεις φορς αντιπρεδρος του Σματος (1861, 1865, 1866).
Στο αξωμα του προδρου της Βουλς εξελγη στη συνεδραση της 8ης
Μα(ου 1886. Αμσως μετ την εκλογ του ανφερε στο Σμα τα εξς:
Μετ βαθυττης συγκινσεως κφρζω πρ ς τν Βουλν τν γκρδι ν μου εγνωμοσνην π τ!" ψστ!η τιμ!", δι’ $ς πιεικ=ς κρνουσα
περι%βαλ% με. Πασγνωστον εJνε @τι < παρο:σα τ"ς Βουλ"ς σνοδος κ τ"ς
κλσεως ατ"ς εJνε ντεταλμ%νη καθ"κον Kπατον, σεμννομαι δ% @τι &ξι(θην, Lνα κα τοιοτου καθκοντος τν κπλρωσιν ξυπηρετσ!η < μ κλογ. Γηρσας ν τ!" )ντιπροσωπεAα το: ;θνους, διαβεβαι= τν Βουλν @τι
;χω πλρη τν συνασθησιν τ=ν σπουδαιοττων καθηκ ντων, Nτινα <
μετ%ρα ψ"φος μο πιβλλει. Παρακαλ= δ% πντας μς, κριοι συνδελφοι, ν παρσχητε μο τν μετ%ραν συνδρομν, @πως δυνηθ= ν’ )νταποκριθ= ε*ς ατ παρκ=ς.
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Την περοδο που διετλεσε πρεδρος της Βουλς, οι συζητσεις ταν
ντονες λγω των διαφωνιν επ της εξωτερικς πολιτικς και των δυσμενν
διεθνν εξελξεων (προσρτηση της Ανατολικς Ρωμυλας στη Βουλγαρα).
Με αυτ τα δεδομνα, θεωρθηκε τι μπρεσε να διευθνει με επιτυχα τις
δσκολες και φορτισμνες συζητσεις.
Πθανε λγο αργτερα, το 1887.
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49. Kωνσταντνος Kωνσταντπουλος
1890-1891

Γεννθηκε στη Μαντνεια της Αρκαδας το 1832 και μετ τις γυμνασιακς

σπουδς του στην Τρπολη, πγε στην Αθνα που φοτησε στη Νομικ Σχολ
του Πανεπιστημου Αθηνν. Συνχισε τις σπουδς του, λαμβνοντας μεταπτυχιακ και διδακτορικ ττλο. Στη συνχεια, διορστηκε και σταδιοδρμησε στο
δικαστικ σμα, φτνοντας μχρι το βαθμ του εισαγγελα εφετν.
Jλαβε μροςστην ενεργ πολιτικ δρση στην Β= εν Aθναις Eθνοσυνλευση ως πληρεξοσιος Μαντινεας. Απχοντας απ τις πολιτικς εξελξεις
για το διστημα 1864-1881, επανλθε στην πολιτικ σκην, εκλεγμενος κατ
την επμενη δεκαετα βουλευτς Μαντινεας με το κμμα του Θεδωρου
Δηλιγιννη.
Lστερα απ πρταση του Θεδωρου Δηλιγιννη, εκλχθηκε στη συνεδραση της 15ης Δεκεμβρου 1890 πρεδρος της Βουλς.
Αμσως μετ ανφερε προς τους βουλευτς τα εξς:
Εκφρζω τν βαθεαν εγνωμοσνην μου δι τ ψηλ ν )ξωμα ε*ς
@ μ% )νγαγεν < μετ%ρα ψ"φος. Τ ;ργα τ"ς παροσης Βουλ"ς εJνε λαν
δυσχερ" κα κτκτως σπουδαα Cνεκα τ"ς κτκτου χρησιμ τητος τ=ν
περιστσεων π τς Sποας διατελο:μεν. FΟ Uλληνικ ς λα ς δι τ=ν
τελευταων κλογ=ν πανηγυρικ=ς ξεδλωσε τν )ποδοκιμασαν ατο:
κατ τ"ς πορεας τ"ς τ%ως κυβερνσεως κα τν σταθερν ατο: θ%λησιν πρ ς καθι%ρωσιν Uτ%ρας πορεας μλλον συναδοσης πρ ς τν ;ννομον τξιν κα πρ ς τν λικν κα &θικν εημεραν τ"ς πολιτεας. FΕπομ%νως Vφελομεν <μες, ο9 κλεκτο το: λαο:, ν ργασθ=μεν πσ!η δυνμει κα μετ πσης πιμελεας ε*ς τν 9κανοποησιν τ"ς θελσεως το:
;θνους.
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Πολλ κα ποικλα μ%τρα δνανται ν συντελ%σωσι πρ ς τ ν σκοπ ν
το:τον πλεστα τ=ν Sποων π%δειξεν Xδη < κυβ%ρνησις ν τA= BασιλικA=
λ γAω. Αλλ κα ε*ς τν βουλευτικν πρωτοβουλαν ερ παρ%χεται στδιον ργασας πρ ς συμπλρωσιν ατ=ν π’ )γαθA= τ"ς πατρδος.
Τν ταχεαν κα Vρθν διεκπεραωσιν τ=ν ;ργων το: κοινοβουλου
διευκολνει βεβαως < προσκουσα κα σμφωνος πρ ς τ ν κανονισμ ν
διεθυνσις τ=ν συζητσεων ατο:. Αλλ’ ε*ς τατην συμβλλει μεγλως
κα < μπιστοσνη ν ς Uκστου τ=ν κυρων Βουλευτ=ν πρ ς τ ν διευθνοντα τς συζητσεις. Τν μπιστοσνην Zπντων <μ=ν )νεξαιρ%τως
πικαλο:μαι, κριοι Βουλευτα, κ τ=ν προτ%ρων, ν τ!" Zγν!" πεποιθσει,
@τι θ%λω δικαι(σει ατν πληρ%στατα δι τ=ν ;ργων.
Κα πλιν κφρζων πρ ς μς τν βαθεν μου εγνωμοσνην ε\χομαι ν κατορθ(σωμεν ν )νταποκριθ=μεν ε*ς τς μεγλας προσδοκας, τς Sποας στριξε κα στηρζει φ’ <μς τ Uλληνικ ν ;θνος.
Mταν ανκυψε διαφωνα του βασιλι Γεργιου Α= με τον πρωθυπουργ
Θεδωρο Δηλιγιννη και παρ την κοινοβουλευτικ ψογη στση του τελευταου, ο Κωνσταντπουλος τχθηκε με το μρος του Στμματος, αποχωρντας απ το δηλιγιαννικ κμμα. Παρμεινε μως πρεδρος της Βουλς,
αφο υποστηρχθηκε απ τα δο κμματα της αντιπολτευσης (τρικουπικ
και “τρτο κμμα” του Δημτριου Ρλλη). Στο αποκορφωμα της διαφωνας
Γεωργου - Δηλιγιννη (17 Φεβρουαρου 1892) ο βασιλις παυσε το Δηλιγιννη και δωσε εντολ σχηματισμο Kυβρνησης στον Κωνσταντπουλο.
Aυτς, αν και δεν ηγετο κποιου σχηματισμο, χοντας τη βασιλικ ενοια
(και κατακρινμενος ντονα γι’ αυτ) σχημτισε Kυβρνηση στις 18 Φεβρουαρου 1892, η οποα παρμεινε στην εξουσα ως τις 10 Iουνου 1892. Στην κυβρνησ του διατρησε παρλληλα και τα υπουργεα Εσωτερικν και Οικονομικν.
Στις εκλογς που ακολοθησαν, η κυβρνηση Κωνσταντπουλου καταψηφστηκε. Ο διος μως κατφερε να εκλεγε βουλευτς, μαζ με μερικ
ακμη μλη της πολιτικς του ομδας. Στις επμενες εκλογς (1895) απτυχε
να εκλεγε και η ομδα του διαλθηκε. Eπανλθε, την περοδο 1902-1904,
χωρς μως να γνει αισθητ η παρουσα του.
Πθανε το 1910 στην Αθνα.
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50. Nικλαος Γεωργι δης
1891-1892

Γεννθηκε το 1830 στην Μακρυντσα του Πηλου και μεγλωσε στη γει-

τονικ Πορταρι, τπο καταγωγς της μητρας του, της οποας πρε το επθετο. Kαθς η περιοχ του Πηλου δεν ανκε ττε στο ελληνικ κρτος, πγε
στην Aθνα που φοτησε στο Γυμνσιο με συμμαθητ το Χαρλαο Τρικοπη. Στη συνχεια, με υποτροφα της αυλς της Βαυαρας, σποδασε ιατρικ
στο Μναχο, που αναγορετηκε διδκτορας. Κατπιν επστρεψε στην ιδιατερη πατρδα του και εγκαταστθηκε στο Βλο.
H δρση του για την απελευθρωση της Θεσσαλας ανγκασε την τουρκικ
εξουσα να τον εξορσει στη Θεσσαλονκη το 1867. Eπστρεψε το 1869 και σκησε την ιατρικ ως το 1877. Εξακολοθησε, ωστσο, να μετχει σε εθνικς οργανσεις, συστνοντας μαζ με λλους την Εταιρεα της Θεσσαλικς Επαναστσεως με σκοπ την νωση με την Ελλδα. Το 1880 συνγραψε και εξδωσε το βιβλο
Θεσσαλα, που καταγρφεται η εικνα της ζως στην περιοχ.
Με την νωση της Θεσσαλας με τον εθνικ κορμ το 1881 ωρμασαν οι
συνθκες για την ανμειξη του Γεωργιδη στην ενεργ πολιτικ ζω του τπου. Aρχικ συντχθηκε με το Χαρλαο Τρικοπη (1882), αργτερα προσχρησε στην παρταξη του Θεδωρου Δηλιγιννη (1886) και τλος συντχθηκε
με το Δημτριο Ρλλη (1895).
Βουλευτς Μαγνησας εξελγη κατ τις περιδους 1882-1885, 1890-1892
και τλος στη Β= Αναθεωρητικ Βουλ το 1911.
Κατ την πρτη του βουλευτικ θητεα εκλχθηκε αντιπρεδρος της Βουλς
στη συνεδραση της 1ης Μαρτου 1882 επ προεδρας Σπυρδωνα Βαλαωρτη.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε στη συνεδραση της 15ης Νοεμβρου 1891.
Αμσως μετ απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
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Μετ’ ελ γου συγκινσεως, φλτατοι συνδελφοι, κφρζω μν τν
βαθεαν εγνωμοσνην μου δι τν ;ξοχον τιμν τν Sποαν μο )πενεματε, κλ%ξαντ%ς με Πρ εδρον τ"ς )ντιπροσωπεας το: _Εθνους. FΗ τιμ
αKτη εJνε τοσο:τον )νωτ%ρα κα πολτιμος δι’ μ% καθ’ @σον φρον= @τι
μο δ θη >ς )ντιπροσ(πAω τ"ς Θεσσαλας κα @τι ν τA= μA= ταπεινA=
προσ(πAω &θελσατε ν τιμσητε τν πατρδα μου Θεσσαλαν, τν νεωτ%ραν τ=ν παρχι=ν το: FEλληνικο: Bασιλεου.
Δεχθ"τε λοιπ ν τν βαθυττην εγνωμοσνην μου π τοτAω κα τν
διαβεβαωσιν @τι θ καταβλω πσαν προσπθειαν @πως φαν= )ντξιος της μπιστοσνης μ=ν, διευθνων μετ’ cκρας )μεροληψας κα μετ’
cκρας δικαιοσνης τς συνεδρισεις τ"ς Βουλ"ς. Π%ποιθα δ%, κριοι
Bουλευτα, @τι κα πντες μες θ%λετε μ% συντρ%ξει ε*ς τ δυσχερ%ς το:το ;ργον, καθ’ @σον ν τ!" προκειμ%ν!η σπουδαιοττ!η συν δAω θ ποβληθ=σι νομοθετματα, τ Sποα θ ;χωσι σπουδααν πιρρον π το: μ%λλοντος το: τ που.
Mταν απτυχε να εκλεγε βουλευτς στις εκλογς του 1895, αφοσιθηκε
στην τοπικ αυτοδιοκηση. Jτσι, το 1899 εξελγη δμαρχος Παγασσν με τη
στριξη και των δο αντπαλων κομμτων. Το 1900, ως δμαρχος Παγασσν
και πρεδρος της Φιλελεμονος Αδελφτητος Βλου, θεμελωσε το Αχιλλοπολειο Νοσοκομεο Βλου, το μεγαλτερο επαρχιακ νοσοκομεο της
χρας εκενη την εποχ. Ανπτυξε ντονη δραστηριτητα σε πολλος τομες
(οδοποια, εκπαδευση, απασχληση κ..) αφνοντας σημαντικ ργο. Επανεξελγη στις εκλογς του 1903 και συνχισε το δημιουργικ ργο του.
Με την ανδειξη του Ελευθριου Βενιζλου στην πολιτικ ζω της χρας, συντχθηκε μαζ του και επανλθε στον κεντρικ πολιτικ στβο. Συμμετεχε στη Β= Αναθεωρητικ Βουλ το 1911, ως πληρεξοσιος Λαρσης. Κατ τις εργασες της, ανπτυξε προοδευτικς ιδες για την επλυση των αγροτικν προβλημτων και πρτεινε την απαλλοτρωση των τσιφλικιν του θεσσαλικο κμπου.
Πθανε το 1923 σε ηλικα 93 ετν.
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51. Bασλειος Bουδο ρης
1892-1895

Γεννθηκε το 1840 στη Χαλκδα απ επορη οικογνεια που εχε συμ-

βλει πολλαπλ στην επιτυχ κβαση του εθνικοαπελευθερωτικο αγνα. Ο
πατρας του, Νικλαος, εχε διατελσει υπουργς Ναυτικν (το 1863 και το
1865) και εχε εκλεγε πολλς φορς βουλευτς Ευβοας. Η οικογνει του
ταν απ τις πλουσιτερες του τπου, διαθτοντας κτματα, μεταλλεα και
επιχειρσεις.
Η οικονομικ του νεση και η καταγωγ του συντεινε στε να στραφε
νωρς στην πολιτικ. Aρχικ συμμετεχε στις εκλογς της τοπικς αυτοδιοκησης και πολ σντομα, σε ηλικα μλις 26 ετν, εκλχθηκε δημαρχιακς
πρεδρος στη Χαλκδα, επ δημαρχας Ζση Ιατρο (1866-1870). Στη συνχεια, χοντας γνει πλον γνωστς στην τοπικ κοινωνα, εκλχθηκε εκολα,
αν και νετατος (28 ετν), βουλευτς με το κμμα του Δημτριου Βολγαρη.
/κτοτε εκλεγταν σχεδν συνεχς. Εκπροσπησε την εκλογικ του περιφρεια επ μακρν στην εθνικ αντιπροσωπεα απ το 1868 ως το 1910.
Αν και αρχικ συνεργστηκε με το Δημτριο Βολγαρη, στη συνχεια
προσχρησε στο κμμα του Επαμειννδα Δεληγεργη, κνηση που χαρακτηρστηκε ως προδοσα απ τους πρην συνεργτες του. Με το νο αρχηγ
συνεργστηκαν αρμονικ και απκτησαν και συγγενικς σχσεις, καθς ο
Δεληγεργης παντρετηκε την εξαδλφη του Ξανθ Γιουρδ.
Κατ την πρτη βουλευτικ του θητεα εκλχθηκε γραμματας της Βουλς, θση την οποα κατλαβε συνολικ τρεις φορς: το 1868 επ προεδρας
Δημτριου Δρσου, το 1872 επ προεδρας Σπυρδωνα Μλιου και το 1875
επ προεδρας Αλξανδρου Κουμουνδορου.
Μετ το θνατο του Επαμειννδα Δεληγεργη, το 1879, ο Βουδορης
μετακινθηκε στο κμμα του Χαρλαου Τρικοπη, του οποου υπρξε πιστς
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συνεργτης. Ο Τρικοπης τον εκτιμοσε ιδιατερα και τον πρτεινε αρχικ
για τη θση του αντιπροδρου και στη συνχεια του προδρου της Βουλς.
/τσι, το 1882 επ προεδρας Σπυρδωνα Βαλαωρτη ο Βουδορης εξελγη
αντιπρεδρος της Βουλς και στη συνχεια πρεδρς της.
Η πρτη εκλογ του στο αξωμα αυτ πραγματοποιθηκε στη συνεδραση της 8ης Ιουνου 1892. Αμσως μετ, παρνοντας το λγο, απευθνθηκε
προς το Σμα ως εξς:
Εχαριστ μς, κ ριοι συναδλφοι, δι τν τιμν, τν ποαν μο
κματε. Αναγνωρζων τν σοβαρ&τητα τ'ς θσεως το) προδρου το)
σ*ματος, ε+ς /ν δι τ'ς ψφου σας μ 3ναβιβσατε, θλω προσπαθσει
ν 3νταποκριθ ε+ς τν κλογν σας, τηρν αστηρς τ&ν Κανονισμ&ν.
Ιδως, κ ριοι Bουλευτα, πικαλο)μαι τν συνδρομν 7πσης τ'ς
Βουλ'ς, ;πως δυνηθ<' τ& Προεδρε>ον ν διατηρσ<η τν τξιν κα εκοσμαν ν τ<' α+θο σ<η τα τ<η κα μ πιτρψωμεν ν λβωσι χ*ραν 3τακτματα, τ πο>α δ νανται ν κατα@Aψωσι τ& γ&ητρον τ'ς Βουλ'ς
ν*πιον το) CEθνους.
Επανεξελγη στη συνεδραση της 12ης Νοεμβρου 1892, καθς και σε
αυτν της 28ης Οκτωβρου 1893. Την δια βουλευτικ περοδο εξελγη για
τταρτη φορ πρεδρος στη συνεδραση της 31ης Οκτωβρου 1894.
Οι τσσερις προεδρες του Βουδορη θεωρθηκαν γενικ επιτυχες και ο
διος κρδισε την εκτμηση τσο των συμπολιτευομνων σο και των αντιπολιτευομνων, λγω της αμεροληψας με την οποα σκησε τα καθκοντ του.
Μετ το θνατο του Χαρλαου Τρικοπη παρμεινε για να διστημα
στο τρικουπικ κμμα συνεργαζμενος με το νο αρχηγ Γεργιο Θεοτκη.
Ανλαβε δο φορς καθκοντα υπουργο Ναυτικν: την πρτη (1899-1901)
επ πρωθυπουργας Γεργιου Θεοτκη και τη δετερη για διστημα λγων
ημερν το 1905 επ πρωθυπουργας Δημτριου Ρλλη. Κατ την πρτη
υπουργικ του θητεα προθησε πολλ μτρα για τη βελτωση της κατστασης του πολεμικο ναυτικο, μεταξ των οποων συγκαταλγεται η δρυση
Tαμεου για τον Eθνικ Στλο.
Πθανε στην Αθνα το Νομβριο του 1910.
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52. Aλξανδρος Zαμης
1895-1897

O Αλξανδρος ΖαLμης, δευτερτοκος γιος του Θρασβουλου ΖαLμη και

απγονος της γνωστς οικογνειας αγωνιστν και πολιτικν των Καλαβρτων, γεννθηκε στην Αθνα το 1855. Σποδασε νομικ και πολιτικς επιστμες στην Ελλδα, τη Γαλλα και τη Γερμανα.
Το 1885 –σε ηλικα 30 ετν– εκλχθηκε για πρτη φορ βουλευτς Καλαβρτων συντασσμενος με το κμμα του Θεδωρου Δηλιγιννη, εν εχε
εμπλακε στα πολιτικ πργματα δη απ το 1864, ταν εξελγη αντιπρεδρος της ΒM εν Aθναις Eθνοσυνλευσης επ προεδρας Επαμειννδα Δεληγεργη.
Το 1890 ανλαβε το Υπουργεο Δικαιοσνης στη διρκεια της κυβρνησης Δηλιγιννη, θση την οποα διατρησε για ενμισι περπου τος.
Με την επνοδο του Δηλιγιννη στην εξουσα μετ τις εκλογς του 1895
ο ΖαLμης εξελγη πρεδρος της Βουλς στη συνεδραση της 29ης ΜαLου
1895. Ττε εκφνησε τον ακλουθο λγο:
Επιτρψατ μοι, κ ριοι συνδελφοι, πρν F καταλβω τν Gδραν μου,
ν κφρσω πρ&ς μς τν εγνωμοσ νην μου π τ<' μετρHα ψφHω κα
ν διαβεβαι*σω μς, ;τι θλω προσπαθσει, διευθ νων μετ’ αστηρς
3μεροληψας τς συζητσεις, ν 3ποδεξω μαυτ&ν οχ 3νξι&ν του
ψηλο) 3ξι*ματος, δι’ οI πρ& μικρο) μ περιεβλετε.
Αλλ’ J μ προθυμα δν δ ναται ν παρκσ<η, Kστε τ Lργα τ'ς
Βουλ'ς ν διεξγωνται μετ 3παιτουμνης τξεως κα σοβαρ&τητοςM δι
το)το θ πικαλεσθ τν μετραν συνδρομν, τν ποαν, Lχω δι’ λπδος, ;τι προθ μως θλετε μο χορηγσει.
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Κα πντοτε μν τ Lργα τ'ς Βουλ'ς εNναι σπουδα>α, δι&τι πρ&κειται
περ τν συμφερ&ντων τ'ς χ*ρας, +δως ;μως κατ τν περοδον τα την
τ& Lργον τ'ς Βουλ'ς περιβλλεται δι’ +διαιτρας σοβαρ&τητος, δι&τι
οδνα δ ναται ν διαλθ<η τ& γεγον&ς, ;τι J Βουλ ατ Lχει ε+δικν,
οOτως ε+πε>ν, 3ποστολν, τν 3ν&ρθωσιν τ'ς πστεως το) Κρτους κα
τν διαρρ θμισιν τν ο+κονομικν ατο).
Εξελγη για δετερη φορ την δια περοδο στη συνεδραση της 24ης
Ιανουαρου 1896 και ακμα μια φορ στη συνεδραση της 7ης Νοεμβρου
1896 (κτακτη σνοδος).
Ανλαβε για πρτη φορ πρωθυπουργς και συγχρνως υπουργς Εξωτερικν το Σεπτμβριο 1897. Κατ τη διρκεια της θητεας του στο πρωθυπουργικ αξωμα επικυρθηκε η συνθκη ειρνης με την Oθωμανικ αυτοκρατορα στην Κωνσταντινοπολη (22 Νοεμβρου 1898) και επιβλθηκε ο
σχετικς διακανονισμς για τους ρους λειτουργας του διεθνος οικονομικο ελγχου, ο οποος επιβλθηκε στην Ελλδα ως συνπεια του Eλληνοτουρκικο πολμου. Στις εκλογς του 1899 ο ΖαLμης, στις οποες συμμετεχε
για πρτη φορ ως αρχηγς κμματος, ηττθηκε και παραιτθηκε απ το
πρωθυπουργικ αξωμα.
Επανλθε στα παραπνω δο αξιματα το 1901 μετ τα Eυαγγελικ
επεισδια10 και την αιφνδια παρατηση της κυβρνησης Γεργιου Θεοτκη,
μολοντι διθετε μνο 14 βουλευτς. Παρμεινε στην πρωθυπουργα ως τις
εκλογς του Νοεμβρου του 1902, οπτε και ηττθηκε απ το Δηλιγιννη, τον
πλαι ποτ υποστηρικτ του.
Tο Σεπτμβριο του 1906 διορστηκε πατος αρμοστς στην Κρητικ
Πολιτεα, μετ την παρατηση του πργκιπα Γεωργου της Ελλδας. Στη θση
αυτ παρμεινε περπου δο χρνια ως την οριστικ κατργηση της αρμοστεας στην Κρτη.
Το 1914 συμμετεχε στις διαπραγματεσεις με τους εκπροσπους των
Τορκων στο Βουκουρστι για τη διευθτηση του ακανθδους ζητματος
της τχης των νησιν του Αιγαου. Εν απ το 1914 ως το 1920 διετλεσε
διοικητς της Εθνικς Τραπζης.
Την κρσιμη περοδο του Eθνικο Διχασμο διορστηκε τρεις φορς πρωθυπουργς και υπουργς Εξωτερικν συγχρνως. Επρκειτο για βραχβιες
μεταβατικς κυβερνσεις, οι οποες κλθηκαν να προσφρουν συμβιβαστικς
λσεις, αλλ δεν τελεσφρησαν.
Το 1922 –με την κατρρευση του μικρασιατικο μετπου– προτθηκε
στο ΖαLμη ο σχηματισμς κυβρνησης, χωρς αυτς να ανταποκριθε. Ανλα10. Πρκειται για τις αιματηρς ταραχς που σημειθηκαν με αφορμ τη μετφραση
των Eυαγγελων στη δημοτικ γλσσα.
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βε τελικ –ως κοινς εμπιστοσνης πολιτικς αρχηγς– για κτη και τελευταα φορ στις 4 Δεκεμβρου 1926 την προεδρα της “οικουμενικς κυβρνησης”, η οποα ανασχηματστηκε λγους μνες αργτερα και μετατρπηκε σε
κυβρνηση “ευρος συνασπισμο”. Στη διρκεια αυτς της κυβερνητικς
θητεας, η οποα ολοκληρθηκε τον Ιολιο 1928, ψηφστηκε το Σνταγμα του
1927.
Στις 20 Μαρτου 1929 ο ΖαLμης γινε αριστνδην γερουσιαστς και δο
ημρες μετ πρεδρος της Γερουσας. Με αυτ του την ιδιτητα διαδχθηκε
προσωριν το παραιτηθντα νααρχο Παλο Κουντουριτη. Στις 14 Δεκεμβρου 1929 εξελγη και απ τα δο νομοθετικ σματα (Βουλ και Γερουσα) σε κοιν συνεδρα στο αξωμα του Προδρου της Δημοκρατας. Επ
προεδρας του, ο Παναγς Τσαλδρης, αρχηγς του Λαϊκο Kμματος, αναγνρισε ως πολτευμα την αβασλευτη δημοκρατα. Αφο επανεξελγη το
1934, ο ΖαLμης παρμεινε στο αξωμα του Προδρου της Δημοκρατας ως
τις 10 Οκτωβρου 1935, οπτε και καταλθηκε το πολτευμα της αβασλευτης
δημοκρατας απ τη δικτατορικ κυβρνηση του Γεργιου Κονδλη.
Ο Αλξανδρος ΖαLμης διακρθηκε για τον πιο χαρακτρα του, τη νηφαλιτητα και τη διαλλακτικτητ του, καθς και τη μετριοπθεια που επδειξε
κατ τη διρκεια κρσεων. Για το λγο αυτ χαρακτηρστηκε ως ο πρωθυπουργς των εκτκτων περιστσεων.
Πθανε στη Βιννη στις 15 Σεπτεμβρου 1936 σε ηλικα περπου 80 ετν.
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53. Aλξανδρος Pμας
1897-1898
1905
1909-1910

Γ

εννθηκε στη Ζκυνθο το 1863. Πατρας του ταν ο Σπυρδων Ρμας,
γνος επιφανος οικογνειας, η οποα απ το 1821 εχε αναπτξει σπουδαα
και ποικιλμορφη δραστηριτητα στο νησ. Σποδασε νομικ στην Αθνα
και πολιτικς επιστμες στο Παρσι.
Απ το 1895 εκλχθηκε αρκετς φορς βουλευτς Ζακνθου. Το 1902
γινε υπουργς Παιδεας (24 Nοεμβρου 1902 - 14 Iουνου 1903) στην κυβρνηση Θεδωρου Δηλιγιννη και το 1909 υπουργς Δικαιοσνης στην κυβρνηση Κυριακολη Μαυρομιχλη (17 Aυγοστου - 25 Σεπτεμβρου).
Επ προεδρας Αλξανδρου ΖαLμη, εκλχθηκε αντιπρεδρος της Βουλς,
στη συνεδραση της 24ης Ιανουαρου 1896.
Κατ την επανσταση της Κρτης, που ξσπασε εκενη την εποχ, και
εν βρισκταν σε κρατικ αποστολ συνελφθη απ ναυτικ μορα των
Μεγλων Δυνμεων και κρατθηκε για μικρ διστημα. Αμσως μετ, κατ
τον Eλληνοτουρκικ πλεμο του 1897, συμμετεχε ως εθελοντς στο σμα
του Ιταλο Pιτσιτι Γαριβλδι. Πολμησε στη μχη του Δομοκο, που και
διακρθηκε. Για τη στρατιωτικ του προσφορ λαβε το βαθμ του ταγματρχη.
Με τη λξη του πολμου, χοντας τη σημαντικ εμπειρα της θσης του
αντιπροδρου, εκλχθηκε την δια χρονι (1897), σε ηλικα 34 ετν, πρεδρος
της Βουλς (3 Nοεμβρου 1897 - 9 Δεκεμβρου 1898).
Αμσως μετ απευθνθηκε στο Σμα με τον ακλουθο τρπο:
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Κ ριοι BουλευταM Aναλαμβνων τ καθκοντα το) Προδρου τ'ς
Βουλ'ς τν UΕλλνων σπε δω ν πρ*τοις ν εχαριστσω μς π τ<'
μπιστοσ ν<η, /ν μο κατεδηλ*σατε κα ν σς βεβαι*σω ;τι θλω καταβλ<η πσαν προσπθειαν, Vνα αW ργασαι το) μεγλου το του πολιτικο)
Σ*ματος διεξγωνται μετ’ 3κριβεας κα εθ τητος, φαρμοζομνων πιστς τν διατξεων το) Κανονισμο). Μγισται ε+σν αW πρ& Jμν δυσχρειαι, τς ποας δημιο ργησαν πολιτικα 3νωμαλαι κα τς ποας
μεγθυνε κα πολλαπλασασεν  3τυχς π&λεμος. Βαρε>αι δ Gνεκα
ατν νσκηψαν π τν χ*ραν ποχρε*σεις, αVτινες κατστησαν σοβαρ*τατα τ Jμτερα καθκοντα. Δν εNναι ;μως ε+ς Jμς πιτετραμμνον
ν 3μφιβλλωμεν ;τι π& τν ε\ορκον κα ε\ρυθμον λειτουργαν το)
κρατο)ντος κοινοβουλευτικο) πολιτε ματος, π& τν 3δυσ*πητον κα
αστηρν τν ν&μων φαρμογν, J γκρτεια κα J φιλοπονα το) UEλληνικο) λαο) θλουσι κρατ ν<η τν τξιν, θλουσι παρασκευσ<η τν εημεραν τ'ς χ*ρας κα θλουσιν πιτ χ<η τν βαθμιααν βελτωσιν κα 3ν&ρθωσιν τν θνικν συμφερ&ντων, ν ]
< πρχει 3ποτεθειμνη J τιμ
τ'ς UΕλλδος. CΕμβλημα Wερ&ν κα σημε>ον 3τενς πντων Jμν Lστω J τιμ κα τ& συμφρον τ'ς πατρδος. UΥπρ τ'ς τιμ'ς κα πρ τν συμφερ&ντων τ'ς πατρδος προμαχο)σα J Βουλ 3νταποκρνεται πληρστερα
ε+ς τ&ν προορισμ&ν της κα τ& θνικ&ν φρ&νημα γνησως διερμηνε ει. Εν
τH σημεHω το τHω 3κλ&νητοι Wστμενοι κα σκιαζ&μενοι π& τς πτυχς
τ'ς σημαας τν πατρων μας, οVτινες μας παρδωκαν UΕλλδα λευθραν κα 3νεξρτητον, μετ θρρους δυνμεθα ν 3τενσωμεν ε+ς τς
εγενε>ς κα Wερς λπδας, αVτινες θρμαναν τς καρδας ατν.
Στο αξωμα του προδρου της Βουλς εκλχθηκε για δετερη φορ λγα
χρνια αργτερα (1905), κατ την ΙΖM περοδο (7 Aπριλου - 28 Nοεμβρου 1905)
και πλι το 1909 (24 Σεπτεμβρου 1909 - 4 Φεβρουαρου 1910).
Κατ τους Bαλκανικος πολμους, η φλγα του πολεμιστ τον κυρευσε
και πλι. Σχημτισε σμα γαριβαλδινν και πολμησε στο μτωπο της Ηπερου (μχες Δρσκου, Μπιζανου κ.λπ.).
Πθανε, στερα απ μακροχρνια ασθνεια, το 1914.
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54. Nικλαος Tσαμαδς
1899-1900
1910

Γεννθηκε στην Vδρα το 1839 απ οικογνεια που εχε προσφρει πολ-

λ στην Eπανσταση.
Ακολουθντας την οικογενειακ παρδοση, εισχθη στη Στρατιωτικ
Σχολ Ευελπδων απ την οποα αποφοτησε ως ανθυπολοχαγς Μηχανικο.
Σταδιοδρμησε με επιτυχα στο στρατ και φτασε μχρι το βαθμ του υποστρατγου. Κατ τα χρνια αυτ, γραψε εγχειρδιο πολεμικς τχνης με ττλο
Τακτικ και δδαξε στη Σχολ Ευελπδων το μθημα της αρχιτεκτονικς.
Ο Χαρλαος Τρικοπης, εκτιμντας την πολπλευρη στρατιωτικ του
κατρτιση, τον τοποθτησε προσωπρχη στο Υπουργεο Στρατιωτικν. Λγο
αργτερα ξεκνησε την ενεργ πολιτικ του σταδιοδρομα, εκλεγμενος κατ’
επανληψη βουλευτς Vδρας (1890-1898, 1899-1904, 1905-1910).
Συντχθηκε με τις εκσυγχρονιστικς πολιτικς δυνμεις του τπου, τις
οποες εκπροσωποσε ττε ο Χαρλαος Τρικοπης. Επ πρωθυπουργας του
τελευταου ανλαβε επανειλημμνα το Υπουργεο Στρατιωτικν (1890, 18921895). Ανλαβε ξαν το διο υπουργεο, επ πρωθυπουργας Δημτριου
Ρλλη, τις τελευταες ημρες του ατυχος Eλληνοτουρκικο πολμου (1897).
Το διο υπουργεο ανλαβε και πλι, λγο αργτερα (1899-1901) επ πρωθυπουργας Γεργιου Θεοτκη.
Eξελγη πρεδρος της Βουλς, για πρτη φορ, στη συνεδραση της 2ας
Απριλου 1899. Αμσως μετ την εκλογ του αναφρθηκε ως εξς στο Σμα:
Αναλαμβνων τν προεδραν τ'ς Βουλ'ς, θεωρ καθ'κ&ν μου ν
εχαριστσω μς, κ ριοι Bουλευτα, δι τν τιμν, ]ς μ κρνατε bξιον.

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 9:09 AM ™ÂÏ›‰·289

Nικ&λαος Tσαμαδ&ς

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 9:09 AM ™ÂÏ›‰·290

290

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

CΑν κα 3ναγνωρζω τς δυσχερεας το) Lργου, ;περ καλο)μαι ν κπληρ*σω, οχ ]ττον θλω καταβλει πσαν προσπθειαν, ;πως δικαι*σω
τς προσδοκας σας. Πρ&ς το)το, κ ριοι, Lχω 3νγκην τ'ς συνδρομ'ς
πντων μν, κα εελπιστ ;τι προθ μως θλετε μο τν παρσχει.
Επανεκλχθηκε στη θση του προδρου στη συνεδραση της 4ης Φεβρουαρου 1910, λαμβνοντας μλιστα τον εντυπωσιακ αριθμ των 109 ψφων
επ συνλου 112 ψηφισντων.
Χαρακτηριστικ της ακεραιτητας του χαρακτρα του υπρξε η στση
του κατ τη συζτηση στη Βουλ σχετικ με τη συμμετοχ των στρατιωτικν
στην ενεργ πολιτικ. Το νομοσχδιο πρτεινε την απαγρευση της συμμετοχς μχρι το βαθμ του αντισυνταγματρχη, εν την επτρεπε στους αντερους βαθμος (συνταγματρχη, υποστρατγου κ..). Ο Νικλαος Τσαμαδς,
αν και συνταγματρχης ττε, ρα μη θιγμενος, πρτεινε την πλρη απαγρευση, για λους τους βαθμος, προκειμνου να μην υπρχουν διακρσεις.
Πθανε το 1910.

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 9:09 AM ™ÂÏ›‰·291

55. Nικλαος Mπουφδης
1900-1901
1904
1905-1906

Γ

εννθηκε στη Λιβαδει το 1845, προερχμενος απ οικογνεια που
εχε διακριθε κατ την Eπανσταση. Σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο
Αθηνν και σκησε με επιτυχα τη δικηγορα στην Αθνα. Διακρθηκε ως
δεινς ρτορας στο επγγελμ του σο και στην πολιτικ.
/λαβε μρος στους πολιτικος αγνες συντασσμενος με το ανανεωτικ
πργραμμα του Χαρλαου Τρικοπη, του οποου υπρξε σταθερς συνεργτης.
Εκλεγταν βουλευτς Βοιωτας σχεδν αδιαλεπτως απ το 1874 ως το 1910.
Διετλεσε μα φορ υπουργς Εσωτερικν (1893-1895) επ κυβρνησης Χαρλαου Τρικοπη.
Αναδεχτηκε πολλς φορς στο αξωμα του προδρου της Βουλς (19001901, 1904, 1905-1906).
Μετ την τρτη εκλογ του στο αξωμα αυτ στη συνεδραση της 2ας Δεκεμβρου 1904 απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
UΗ εμπιστοσ νη μν, κ ριοι συνδελφοι, μ 3ναβιβζει τ& τρτον
Fδη π το) ψηλο) 3ξι*ματος το) Προδρου τ'ς Βουλ'ς κα δι το)το
κφρζω τν βαθυττην εγνωμοσ νην μου. UΗ κατ το παρελθ&ν δρσς μου 3πδειξεν ;τι Lχω πλρη την συνασθησιν το) 3ξι*ματος κα το)
μεγθους τν εθυνν, τς ποας 3ναλαμβνω δι τ'ς ψφου μν.
CΕχω τν πεποθησιν ;τι κα Fδη, gς κα ε+ς τ& παρελθ&ν, θλω τ χει τ'ς
πολυτμου μν συνδρομ'ς 3μερστου πρ&ς πιτλεσιν τν ψηλν μου
καθηκ&ντων.
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CΕχομεν συμφρον 3λλ κα καθ'κον πντες οW φλοι τν κοινοβουλευτικν 3ρχν ν ργαζ*μεθα κατ τρ&πον διαπιστο)ντα παρ τH
hλληνικH λαH τν πεποθησιν ;τι μ&νον δι τ'ς ε+λικρινο)ς φαρμογ'ς
τν 3ρχν το των δ νανται τ πργματα τ'ς Πατρδος iμν ν προκ&ψωσιν.
Πιστε ω 3κραδντως ;τι η κυριωτρα βσις, π τ'ς ποας δον ν
στηρζηται J εημερα το) ελληνικο) λαο), εNναι J ε+λικρινς φαρμογ
τν κοινοβουλευτικν 3ρχν.
Πρ&ς τν τοια την ε+λικριν' ργασαν κα φαρμογν τν 3ρχν
το των προσκαλ πντας μς, κ ριοι, 3νεξαρττως κομματικ'ς 3ποχρ*σεως, κα κφρζω πλιν τν βαθυττην εγνωμοσ νην μου δι τν
τιμν /ν μο 3πενεματε.
Παλαιτερα εχε διατελσει και γραμματας της Βουλς επ προεδρας
Ιωννη Ζρκου.
Μετ την αποχρηση του Τρικοπη απ την πολιτικ δρση, ο Μπουφδης υποστριξε νθερμα την ανδειξη του Γεργιου Θεοτκη στην αρχηγα
του κμματος και μετ την πραγματοποησ της γινε στενς συνεργτης του.
Πθανε το 1912 στην Αθνα.
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56. Θεδωρος Pετσνας
1901-1902

Γεννθηκε στον Πειραι το 1836 με οικογενειακ καταγωγ απ το

Wργος. Μαζ με τον αδελφ του ανπτυξαν πολυσχιδ επιχειρηματικ δραστηριτητα στον τομα της κλωστοϋφαντουργας με δρα τον Πειραι, του
οποου διετλεσε δμαρχος για δο τετραετες (1887 και 1891). Απ τη θση
αυτ συνβαλε στην ανδειξη του Πειραι ως να απ τα σημαντικτερα
λιμνια της Ανατολς.
Στην πολιτικ συντχθηκε με την παρταξη του Χαρλαου Τρικοπη, του
οποου υπρξε συνεργτης. Εκλχθηκε βουλευτς απ το 1899 ως το 1902
και, στη συνχεια, απ το 1906 ως το 1910, λαμβνοντας μρος και στην
Αναθεωρητικ Βουλ του τους εκενου (1910).
Κατ την πρτη βουλευτικ του θητεα, εκλχθηκε πρεδρος της Βουλς στη
συνεδραση της 8ης Νοεμβρου 1901 με την υποστριξη του θεοτοκικο κμματος.
Αμσως μετ ανφερε προς τη Βουλ τα εξς:
Κ ριοι συνδελφοι,
πρν F καταλβω τν Lδραν το) Προδρου, ε+ς /ν J εμνει σας μ 3νεββασεν, κφρζω μ>ν τν βαθε>αν μου εγνωμοσ νην. Αναγνωρζω, ;τι
τ δι τ'ς ψφου μν 3νατεθντα μοι καθκοντα εNναι πρτερα τν
δυνμε*ν μου, 3λλ δι τ'ς πολυτμου πντων μν συνδρομ'ς εελπιστ, ;τι θλω δυνηθ' ν διεξαγγω τ& δυσχερς το)το Lργον κα ν’
3νταποκριθ ε+ς τς προσδοκας σας. Επ τ<' πεποιθσει τα τ<η 3ναλαμβνων τν διε θυνσιν τν ργασιν τ'ς Βουλ'ς διαβεβαι μς, ;τι θλω
καταβλει πσαν προσπθειαν, Vνα κπληρ*σω 3μερολπτως τ σοβαρ
καθκοντα τ'ς ψηλ'ς τα της θσεως.
Πθανε πλρης ημερν το 1930.
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57. Δημτριος Pλλης
1903

Γεννθηκε στην Αθνα το 1844. Σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο

Αθηνν και στο Παρσι. Δικηγρησε για να διστημα και δδαξε, ως υφηγητς του Εμπορικο Δικαου, στη Νομικ Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν, στην οποα καθηγητς υπρξε και ο πατρας του.
Το 1872 εκλχθηκε για πρτη φορ βουλευτς Αττικς και στη συνχεια
εκλεγταν διαρκς ως το θνατ του (το 1921). Συντχθηκε με τις εκσυγχρονιστικς απψεις του Χαρλαου Τρικοπη και το 1875 λαβε μρος στην
πρτη κυβρνησ του, ως υπουργς Εκκλησιαστικν και Δημοσας Εκπαιδεσεως. Το 1882 στην τταρτη κυβρνηση του Χαρλαου Τρικοπη συμμετεχε ως υπουργς Δικαιοσνης.
Tον επμενο χρνο (1883), μως, διαφνησε με τον Τρικοπη και σχημτισε δικ του κμμα («Tρτο Kμμα»), που φιλοδξησε να αποτελσει
τον τρτο παργοντα, ανμεσα στα υφιστμενα δο (τρικουπικ και δηλιγιαννικ). Το 1893 σκησε καθκοντα υπουργο Εσωτερικν στην κυβρνηση Σωτριου Σωτηρπουλου.
Τον Απρλιο 1897 ανλαβε για πρτη φορ την πρωθυπουργα, σε μια
εξαιρετικ δσκολη στιγμ για το κρτος. Ο ελληνικς στρατς εχε ηττηθε
απ τον οθωμανικ στη Θεσσαλα και υποχωροσε προς τη Λαμα. Ως νος
πρωθυπουργς σπευσε στην πρτη γραμμ για να εμψυχσει τους μαχητς.
Σντομα μως υπογρφηκε ανακωχ με την παρμβαση της Ρωσας. Ως
πρωθυπουργς διατρησε και τη διεθυνση του Υπουργεου Ναυτικν.
Τον Ιονιο 1903 ανλαβε εκ νου την πρωθυπουργα με την ψφο των
δηλιγιαννικν βουλευτν. Παρλληλα, κρτησε και τα υπουργεα Εξωτερικν και Οικονομικν. Δο χρνια αργτερα, στερα απ τη δολοφονα του
Θεδωρου Δηλιγιννη, γινε τρτη φορ πρωθυπουργς. Τον Ιολιο 1909
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ξαναβρθηκε στην πρωθυπουργα, αλλ εναντον του ξσπασε το στρατιωτικ κνημα στο Γουδ, το οποο απτυχε να αντιμετωπσει, με συνπεια να
ανατραπε.
Κατ την εποχ του Eθνικο Διχασμο, αν και υποστριζε τη βασικ
θση του Eλευθριου Βενιζλου για συμπαρταξη με την Αντντ, λαβε μρος στις κυβερνσεις Aλξανδρου ΖαLμη και Στφανου Σκουλοδη, ως υπουργς Συγκοινωνας και προσωριν Δικαιοσνης και Οικονομικν.
/γινε πρωθυπουργς για πμπτη φορ το Νομβριο 1920, στερα απ
την απρσμενη ττα των Φιλελευθρων του Βενιζλου (σε βουλευτικς δρες
και χι σε ψφους). Η διαφωνα του μως με το Δημτριο Γοναρη, η πολιτικ παρταξη του οποου διθετε και τους περισστερους βουλευτς, τον
οδγησε σντομα σε παρατηση.
Γενικτερα, παρτι διετλεσε πντε φορς πρωθυπουργς, η συνολικ διρκεια της θητεας του στην αντερη αυτ κυβερνητικ θση ταν μλις 20 μνες.
Κατ τη συνεδραση της 5ης Φεβρουαρου 1903 εκλχθηκε πρεδρος της
Βουλς. Αμσως μετ την εκλογ του απευθνθηκε προς το Σμα ως εξς:
Εγνωμον μς π τ<' ψστ<η τν τιμν, /ν εηρεστθητε ν μο
3πονεμητε, 3ναδεξαντς με Πρ&εδρον τ'ς Βουλ'ς δι τ'ς μετρας ψφου. Αλλ’ J περβλεπτος αOτη τιμ πγεται καθκοντα σοβαρ, πγεται εθ νας 3ληθς iθικς, 3λλ βαρυττας δι τ&ν Lχοντα συνεδησιν
ατν. Μ&νον δ δι τ'ς μετρας συνδρομ'ς δ ναται ν πρξ<η 3νακο φισις τν εθυνν το των κα τα την πικαλο)μαι 3κερααν. UΟ Kανονισμ&ς Jμν, hπ&μενος τH φιλελευθρHω πολιτε ματ μας iσφλισεν hν
κστHω Jμν τελεαν τν νσκησιν τν κοινοβουλευτικν καθηκ&ντων,
ν μ&νnη δ τ<' αστηρH κα ζηλοτ πHω τηρσει τν διατξεων το) Kανονισμο) παρ’ hν&ς hκστου Jμν Lγκειται J επρεπς κα τελεσφ&ρος λειτουργα τ'ς Βουλ'ς, κπροσωπο σης τν θνικν κυριαρχαν κα πρ&ς
/ν oφελει ν ξισο)ται.
Πολλ κα ποικλλα εNνε τ θματα, π τν ποων σ ντονος J θνικ
ργασα πιβλλεται, bνευ τ'ς ποας κα πλιν θ iθλομεν στερσει ε+ς
τ&ν διεθν' 3νταγωνισμ&ν, τ&ν καθ’ Jμραν π μλλον κα μλλον ξαπτ&μενον. Ε+ς τν ργασαν δ τα την τν θνικν oφελομεν πντες συντ&νως ν πιδοθμεν, μετ τν 3π*λειαν, gς μ pφειλε, τοσο του πολυτμου χρ&νου κατ τ& παρελθ&ν. Aποβλποντες ε+ς τν 3ν ψωσιν το) γοτρου το) πολιτε ματος, 3ναποσπστως συνδεδεμνου πρ&ς τν εδαιμοναν τ'ς χ*ρας, /τις 3νυπομ&νως 3λλ κα μετ πεποιθσεως 3ναμνει τν
εεργετικν της Βουλ'ς δρσιν πρ&ς τν 3νακο φισιν τν βαρν το)
λαο), πρ&ς τν 3ποκατστασιν τν ο+κονομικν του, πρ&ς μπδωσιν τ'ς
3σφαλεας κα τξεως κα πρ&ς τν σ νταξιν τν δυνμεων τ'ς πατρδος.
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Πρ&ς τν πιτλεσιν, K ριοι, τν θνικν το των σκοπν, πολ τιμον J
Πολιτεα θλει εOρει δηγ&ν ν τα>ς μετραις πεφωτισμναις συζητσεσι, ταχθες δ παρ’ μν ε+ς τν διε θυνσιν ατν, π&σχομαι τελεαν κα
3μεροληψαν κα αστηρν τν τρησιν τν διατξεων το) Kανονισμο).
Επ τ<' πανδμHω τα τ<η παγγελHα, πειθ&μενος τ<' ψφHω μν κα
θαρρν π τ<' συνδρομ<' σας καταλαμβνω τν Gδραν το) Προδρου.
Πθανε στην Αθνα το 1921, μεσοντος του πολμου στη Μικρ Ασα.
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58. Nικλαος Λεων δας
1903

Γεννθηκε στις Σπτσες το 1866 απ μεγλη οικογνεια του νησιο, με

το επνυμο Λμπρου. Το νο επθετο αποκτθηκε απ το ομνυμο, ιδικτητο πολεμικ πλοο («Λεωνδας»), που εχε χρησιμοποισει νας κλδος της
οικογνειας κατ την Eπανσταση.
Ο Νικλαος ταν δευτερτοκος γιος του Γεργιου, που εχε διατελσει
βουλευτς σε τρεις περιδους κατ τα τη 1879-1886, και εγγονς των ναυμχων και χρηματοδοτν της Eπανστασης, Δημτριου Λεωνδα, Νικλαου
Κυριακο και Χατζηγιννη Μξη. Μεγλωσε στις Σπτσες και τον Πειραι,
σποδασε στη Νομικ Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν και ακολοθησε
μεταπτυχιακς σπουδς στην Αγγλα και τη Γαλλα. Ειδικεθηκε στο εμπορικ και ναυτικ δκαιο για να εξυπηρετσει τις ανγκες των οικογενειακν
επιχειρσεων. Με αυτς ασχολθηκε μαζ με τα λλα δο αδλφια του, ταξιδεοντας συχν μεταξ Ελλδας, Ιταλας και Αιγπτου.
Παρλληλα, ασχολθηκε και με τη δικηγορα, αλλ σντομα τον κρδισε
η πολιτικ. Το 1899, σε ηλικα μλις 25 ετν, εκλχθηκε βουλευτς Σπετσν,
κτι που επαναλφθηκε και την επμενη περοδο (1902-1904). Aφο απουσασε για να διστημα, επανλθε στη Βουλ το 1912, και κτοτε εκλεγταν
συνεχς ως το 1920.
Πρεδρος της Βουλς διετλεσε (18 Iουνου - 15 Δεκεμβρου 1903) κατ
τη δετερη βουλευτικ του θητεα (1902-1904), πργμα μλλον ασυνθιστο
για νο βουλευτ.
Αμσως μλις ανακοινθηκε η ανδειξ του, ανφερε στο Σμα ως εξς:
Δι τς ψ φου μν, κριοι συνδελφοι, μ περιβλλετε δι’ ψστης
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τιμς, σν α!τ" δ μο #ναθσατε καθ κοντα, %ν τ βρος συναισθνομαι τελεως. Κα δι μν τ ν τιμ ν 'κφρζω μ)ν τς διαπρους ε!χαριστας μου, δι δ τ καθ κοντα, +περ #π το/δε καλο/μαι ν 'πιτελσω
#π τς προεδρικς 2δρας τς Βουλς, πποιθα 6τι τα/τα θλουσι κριθ
7ψογα, 'ν δν #πολεψ"η ; πρς το/το ;μετρα συνδρομ .
<Η 2δρα, ε>ς ?ν μ #νεββασεν ; ψφος τς Βουλς, δν ε@ναι ξνη
πρς 'μ. BΑπ τατης μο 'δθη ; ε!καιρα ν διδαχθ, 6τι 7νευ τς
#ρωγς τν 'ντμων μελν το/ νομοθετικο/ ΣEματος, #ποβανει #δνατος ; 'πιτλεσις τν #νατεθντων μο ψηλν καθηκντων. Τ ν #ρωγ ν
τατην 'πικαλο/μαι παρ’ μν, ε@μαι δ ββαιος 6τι ; Βουλ θ μο
παρσχ"η α!τ ν.
BΕμφορομενος π πνεματος #μερολ πτου θ καταβλω πHσαν
τ ν 'μ ν δναμιν, Iνα #νταποκριθ πρς τ ν πρ μικρο/ περ 'μο/ 'ξενεχθεσαν ε!μεν γνEμην τς Βουλς, δι’ ?ν κα αJθις 'κφρζω μ)ν τ ν
βαθυττην μου ε!γνωμοσνην.
Εκτς απ πρεδρος της Βουλς, εχε επσης διατελσει γραμματας και
αντιπρεδρος του Σματος.
Χαρακτηριζταν απ ευφρδεια και ετοιμτητα λγου σε ττοιο βαθμ
που τον αποκαλοσαν το “αηδνι της Βουλς”. Συνεργστηκε πολιτικ στις αρχς του 20ο αινα με την εκσυγχρονιστικ «ομδα των Ιαπνων» στην οποα
μετεχαν βουλευτς απ διφορα κμματα, οι οποοι επκριναν την κακ
πολιτικ κατσταση της χρας.
Πθανε ξαφνικ απ πνευμονα το 1925 στον Πειραι.
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59. Nικλαος Xατζ σκος
1903-1904

Γεννθηκε στη Λαμα το 1850, καταγμενος απ σημαντικ οικογνεια

της περιοχς. Ο πατρας του ταν αγωνιστς κατ την Eπανσταση και στη
συνχεια πολιτικς που διετλεσε βουλευτς και γερουσιαστς. Η μητρα του
ταν ανιψι του Ιωννη Κωλττη και συμπεριλαμβανταν στις κυρες επ
των τιμν της βασιλικς αυλς. Και τα δο αδλφια του, ο Ιωννης που ταν
δικηγρος και ο Κωνσταντνος που ταν γιατρς, συμμετεχαν στην ενεργ
πολιτικ ζω και εχαν εκλεγε βουλευτς.
Ο Νικλαος σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και στο Παρσι. Επστρεψε στην Ελλδα και ασχολθηκε με τη δικηγορα. Σντομα, ακολουθντας την οικογενειακ παρδοση, ασχολθηκε με την πολιτικ. Dθεσε
υποψηφιτητα για βουλευτς στην επαρχα Καλαμπκας, μως, και χι στη
Φθιτιδα που εκλεγταν ο αδελφς του. Tο 1881 και το 1885 δεν κατφερε
να εκλεγε, γι’ αυτ και για να διστημα εντχθηκε στο διπλωματικ σμα
και ανλαβε καθκοντα γενικο πρξενου στη Μασσαλα.
Επανλθε στην πολιτικ λγα χρνια αργτερα, ταν ο αδελφς του αποσρθηκε. Εκπροσπησε την εκλογικ του περιφρεια στην εθνικ αντιπροσωπεα για μεγλο διστημα απ το 1890 ως το 1910, εν υπρξε πληρεξοσιος και κατ τη διπλ Αναθεωρητικ Βουλ του 1910.
Πρεδρος της Βουλς αναδεχθηκε, κατ τη δετερη εκλογικ θητεα
του, στη συνεδραση της 15ης Δεκεμβρου 1903.
Αμσως μετ την εκλογ του ανφερε προς το Σμα τα εξς:
BΑναμετρ Kριοι Bουλευτα τ δυσχερς το/ Oργου, ε>ς 6 μ 'κλεσεν ; ε!μεν ς ψφος μν κα συναισθνομαι τς συμπαρομαρτοσας
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ε>ς α!τ ε!θνας. BΑλλ’ ; τιμ δι τς Pποας μ περιεβλετε ε@ναι τοιατη, Qστε θλω 'ντενει πHσαν τ ν προσπθειν μου, 6πως μ στερ σω
τν #γαθν πρ 'μο/ προσδοκιν σας.
Σεβασθες #φ’ Rς ε>σλθον ε>ς τ ν 'θνικ ν τατην αSθουσαν τν Κανονισμν τς Βουλς πντοτε, α!τν κα μνον θλω Oχει πογραμμν
τς π’ 'μο/ διευθνσεως τν συνεδρισεων τς Βουλς.
BΑλλ’ 6πως αTται βανουσιν #προσκπτως κα Pμαλς, Oχω #νγκην
τς μετρας συνδρομς κα δ κατ τς κρισμους τατας περιστσεις
τς χEρας, αIτινες 'πβαλον τ ν 7νευ διαταρξεως τν δημοσων ο>κονομικν παρουσαν τς Βουλς, πρς ?ν στρφει τ βλμμα κα τν νο/ν
P <Eλληνικς λας, #πεκδεχμενος μετ πεποιθ σεως παρ τν #ντιπροσEπων το/ Oθνους τ ν 'κπλ ρωσιν τν 'θνικν #ναγκν. Κα παρ’ 6λας
τς κατ το/ <Eλληνικο/ Κοινοβουλου 'νοτε 'κτοξευομνας μομφς, 7ν
'πισκοπ σ"η τις τ ν #π’ #ρχς μχρι σ μερον πορεαν α!το/, θλει κατδει, 6τι ε>ς τς κρισμους περιστσεις τς χEρας 2ν αSσθημ"α 'κυριρχησεν 'ν τV <EλληνικV ΚοινοβουλVω, τ αSσθημα το/ πατριωτισμο/ κα τς
α!ταπαρν σεως τν #ντιπροσEπων το/ WΕθνους.
BΕπ τ" πεποιθ σει, 6τι ε>ς τς συνειδ σεις πντων ;μν περχει τ
>δεδες της πατρδος, καλοσης ;μHς ε>ς τ ν κοιν ν συνεργασαν 'π’
#γαθ A!τς, καταλαμβνω τ ν 2δραν το/ Προδρου τς Βουλς, σφγγων τς χε)ρας <Yμν 'ξ α>σθ ματος ε!γνωμοσνης.
Εκλχθηκε και πλι πρεδρος της Βουλς κατ τη συνεδραση της 5ης
ΜαGου 1904.
Πραν της πολιτικς ασχολθηκε με την ποηση και την πεζογραφα,
ακμα και τη μετφραση. Διετλεσε γενικς γραμματας του φιλολογικο
συλλγου Παρνασσς, εν για μικρ διστημα εξδιδε το περιοδικ ΧελιδEν.
Πθανε στην Αθνα το Μρτιο του 1917.
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60. Nικλαος Λεβ δης
1906-1908

Γεννθηκε στην Αθνα το 1848, καταγμενος απ παλαι φαναριτικη

οικογνεια της Κωνσταντινοπολης. Ο πατρας του εχε διατελσει υπουργς Οικονομικν, εν ο διος τυχε πολ καλς μρφωσης, στη φιλολογα
και τη νομικ επιστμη, στην οποα απκτησε διδακτορικ ττλο.
Dλαβε μρος στις εκλογς του 1879 με το κμμα του Επαμειννδα Δεληγεργη, αλλ απτυχε να εκλεγε. Συμμετεχε μως στις δημοτικς εκλογς
και εκλχθηκε σμβουλος στο Δμο Αθηναων με δμαρχο το Δημτριο Σοτσο. Στις επμενες βουλευτικς εκλογς (1881) λαβε μρος ως ανεξρτητος
και εξελγη βουλευτς Αττικς, γεγονς που επαναλφθηκε και στις επμενες περιδους σχεδν αδιαλεπτως απ το 1882 ως το 1922.
Διετλεσε υπουργς Ναυτικν την περοδο 1895-1897 και υπστη και ο
διος τις αρνητικς επιπτσεις απ τον Eλληνοτουρκικ πλεμο του 1897.
Ανλαβε υπουργικ αξιματα τρεις ακμη φορς, το Υπουργεο Εσωτερικν (1903 και 1908) και το Υπουργεο Δικαιοσνης (1903) στις κυβερνσεις
του Γεργιου Θεοτκη.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε δο φορς: την πρτη, κατ τη συνεδραση της 18ης Νοεμβρου 1906. Αμσως μετ την εκλογ του απευθνθηκε
προς το Σμα ως εξς:
Ε!γνωμον 'κ μσης καρδας τ ν Βουλ ν 'π τ" πτ"η τατ"η
τιμ", Rς ^ξωσ με.
Τκνον κα 'γE το/ Kοινοβουλευτικο/ Πολιτεματος κα μακρν
πολιτικν τε κα κοινοβουλευτικν #γEνων μετασχEν, κατανο τ 'κ
το/ κανονισμο/ τς Βουλς καθ κοντ μου, +τινα ε>σ κα πρς τ
πολτευμα καθ κοντα. Τ" #ρωγ" δ πντων μν, μν τε κα μν,
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#γαπητο Συνδελφοι κα κριοι, θλω πσ"η δυνμει προσπαθ σει τ
καθ κοντα τα/τα πιστς ν 'κτελσω.
WΙσος Oσομαι πρς τε τ ν Συμπολτευσιν κα τ ν BAντιπολτευσιν κα
Πρεδρος συναμφοτρων, #κμη κα διτι #κραδντως πποιθα, 'ντιμτατοι Kριοι, 6τι 'ν KοινοβουλευτικV Κρτει μνον 'κ το/ 'πιβαλλομνου πολιτικο/ #νταγωνισμο/ κα τς ε!γενο/ς τν κομμτων `μλλης
#ναβανουσι κα ψο/νται >σαλλ λως τ Πολτευμα κα τ WEθνος, aς bνια)ος κα καλλιμρμαρος τν #ρχαων <Ελλ νων Nας, περ φανος μν
τ μγεθος, μορφ" δ’ #μμητος κα χριτι, 'ν %
V cεροφνται με)ς Kριοι,
σεμνο, ε!πρεπεσττην κα cερωττην κα 'πιβλλουσαν τελε)τε τελετ ν
πρ το/ <Ελληνισμο/ κα τς BΟρθοδοξας.
<Υπ τς τελευταας δ τατας λξεις 'κφρζω κα πλιν τ ν βαθυττην ε!γνωμοσνην μου.
Δετερη φορ εκλχθηκε πρεδρος της Βουλς στη συνεδραση της 7ης
Νοεμβρου 1907. Αμσως μετ την επανεκλογ του απευθνθηκε στο Σμα
ως εξς:
<Η 'κ δευτρου 'κλογ μου aς Προδρου τς Βουλς πληρο) τ ν καρδαν μου ε!γνωμοσνης πρς τ ν Βουλ ν 'π τ" πτ"η α!τ" τιμ", Rς κα
πλιν ^ξωσ με. Θλω προσπαθ σει, 6ση μοι δναμις, πιστς ν 'κτελσω τ καθκν μου, 'φαρμζων #κριβς τς διατξεις το/ Kανονισμο/.
<Η #κριβ ς τ ρησις τν κειμνων 'ν γνει ε@ναι τ ?μισυ τς 'πιτυχας
παντς πολιτικο/ Oργου.
<Η κατ τ ν τελευτααν δ συνεδρασιν τς ληξσης Συνδου 'πιεικ ς κρσις τς BAντιπολιτεσεως περ τς πολιτεας μου aς Προδρου τς
Βουλς #παλλσσει με, Kριοι, τς συν θους δηλEσεως, 6τι Oσομαι P
Πρεδρος συμπσης τς Βουλς.
WAς λγωσιν 6,τι θλωσι περ τν <Eλληνικν Βουλν. Κα ; παρελθο/σα Σνοδος τς Περιδου τατης #πδειξεν, 6τι οc BAντιπρσωποι
το/ WΕθνους 'μφορο/νται διαθσεων φιλοπατρδων κα ε!γενν πρ
τς προδου το/ <Eλληνικο/ Κρτους κα τς <Eλληνικς Φυλς 'ν γνει.
<Η 'πιψ φισις νομοθετικν μτρων, φιλοτμως συντελοσης κα τς
BAντιπολιτεσεως, κατ τ ν παρελθο/σαν σνοδον, #πδειξεν, 6τι οc BAντιπρσωποι το/ <Eλληνικο/ Λαο/ Iστανται ε>ς τ hψος τς 'ντολς, ε>ς 6
καλε) α!τος ; θλησις το/ <Eλληνικο/ Λαο/...
Εiχομαι κα πποιθα, 6τι ; Βουλ , τ" πρωτοβουλVα τς Κυβερν σεως κα τ" φιλοτμVω, aς κα κατ τ παρελθν, συμπρξει τς BAντιπολιτεσεως, βελτιοσης τ προβαλλμενα μτρα, πποιθα, λγω, 6τι ; Βουλ
θλει προσπαθ σει ν συμπληρEσ"η κατ τ ν Σνοδον τατην 6,τι τυχν
παρλειψεν.
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BΕντιμτατοι Kριοι κα προσφιλστατοι συνδελφοι, οc καιρο, οhς
διερχμεθα, ε@ναι τV jντι σπουδα)οι δι τ ν χραν ;μν 'ν γνει. Ο!δεμαν δ’ Oχω #μφιβολαν, 6τι ; Βουλ , 7νευ διακρσεως πολιτικν φρονημτων, #ντιλαμβανομνη τν κινδνων, οhς διερχμεθα, θλει συντελσει, κατ τ 'φικτν α!τ", ε>ς τ ν συμπλ ρωσιν τοιοτων νομοθετικν
μτρων, δι’ %ν θλομεν 'λπσει ε>ς τ ν 'πιτυχαν το/ προσδοκωμνου
παρ’ 6λων τν <Ελλ νων σκοπο/.
Καταστρφων τς kλγας τατας λξεις, +ς Oλαβον τ ν τιμ ν ν #πευθνω πρς μHς 'ντιμτατοι Kριοι, 'κφρζω κα πλιν τ ν διπυρον ε!γνωμοσνην μου τ" Βουλ" 'π τ" τιμ", Rς κα πλιν ^ξωσ με.
Ασχολθηκε επαγγελματικ με τη δημοσιογραφα.
Πθανε στην Αθνα το 1942, πλρης ημερν.
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61. Kωνσταντ νος Kουμουνδορος
1908-1909

Γ

εννθηκε στην Καλαμτα το 1846. Kαταγταν απ τη μεσσηνιακ Μνη και ταν γιος του πρωθυπουργο και κορυφαου πολιτικο Αλξανδρου
Κουμουνδορου.
Σταδιοδρμησε ως στρατιωτικς και λαβε μρος στον Eλληνοτουρκικ
πλεμο του 1897 ως διοικητς τγματος πεζικο στο μτωπο της Ηπερου,
που διακρθηκε καταλαμβνοντας με τη μονδα του τη διβαση των Πντε
Πηγαδιν. Ολοκλρωσε τη σταδιοδρομα του με επιτυχα, φτνοντας μχρι
το βαθμ του υποστρατγου.
Αρκετ νος εξελγη δμαρχος Οιτλου και στη συνχεια, εν φερε το
βαθμ του υπολοχαγο, λαβε μρος στις βουλευτικς εκλογς και εξελγη
εκπροσωπντας τη Mεσσηνα στην εθνικ αντιπροσωπεα απ το 1879 ως
το 1922.
Συνεργστηκε με την πολιτικ παρταξη του Θεδωρου Δηλιγιννη και
υπρξε σημανον στλεχος του κμματς του. Στη δετερη κυβρνηση Δηλιγιννη ανλαβε τη διεθυνση του Υπουργεου Ναυτικν (1890-1892). Διαφωνντας, μως, με την πολιτικ γραμμ του αρχηγο του, αποχρησε απ
το κμμα του, για να συνταχθε με την αντπαλη (τρικουπικ) παρταξη,
στην οποα γινταν ττε αλλαγ πολιτικς ηγεσας. Rταν νος αρχηγς αναδεχθηκε ο Γεργιος Θεοτκης, τον οποο υποστριζε και ο Κουμουνδορος,
ο τελευταος ανλαβε το Υπουργεο Στρατιωτικν (1899).
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε κατ τη συνεδραση της 12ης Οκτωβρου 1908. Αμσως μετ απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
ΣHς ε!χαριστ, κριοι #ντιπρσωποι το/ <Eλληνικο/ WΕθνους, δι τ ν
τιμ ν, μ τ ν Pποαν μ περιεβλετε σ μερον.
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<Η Πατρς ;μν διρχεται μεγλην δοκιμασαν κα 'θνικν κλονισμν.
<Η <Ελλς Oχει δικαιEματα ε!γνωμοσνης 'κ μρους τς #νθρωπτητος, #φ’ Rς δι το/ Μ. BΑλεξνδρου 'πεκρτησε κα 'πταξε τ ν βαρβαρτητα.
WΕχει δ’ 'πσης τ δικαιEματα τα/τα, διτι κατ τ ν μακρν cστορικ ν σταδιοδρομαν της, #φο/ αhτη #ποκατεστθη aς κρτος, 'πεβο θησεν ε@τα κα συνετλεσεν ε>ς τ ν’ #ποκατασταθσι κα 7λλα, 'πβαλε δ
τν πολιτισμν, τ ν >στητα κα τ ν δικαιοσνην.
WΗδη 6μως σοβαρν περοδον διατρχομεν δι τ 'θνικ ;μν συμφροντα. Ε>ς τοιατην στιγμ ν καλομεθα ν 'ργασθμεν, κα πιστεω
#κραδντως, 6τι ; πορεα ;μν Oσεται Oννομος, σοβαρ, #ξιοπρεπ ς κα
#νλογος πρς τς περιστσεις.
Ε@μαι περ φανος, διτι ε>ς τοιατην στιγμ ν Oχω τ ν τιμ ν ν προmσταμαι τν 'ργασιν το/ ΣEματος.
BΑλλ’ kφελω κα ε!γνωμοσνην πρς μHς δι τ ν δικαιοσνην, ?ν
#ποδδετε ε>ς τν υcν 'κενου, 6στις κα aς πολεμιστ ς κα aς κυβερν της ε>ργσθη δι τ ν #ποκατστασιν τς μεγαλον σου Κρ της, κα χαρω διτι μο δδεται οhτως ; ε!καιρα ν δεχθ τος #ντιπροσEπους τς
μεγαλομρτυρος ν σου, 6ταν μετ’ ο! πολ οc προαιEνιοι πθοι, οc Pπο)οι
#πετλεσαν τ >δεδες τσων γενεν, θ 'κπληρωθσι δι τς Pριστικς
α!τς #ποκαταστσεως.
Κριοιn kπαδς #φωσιωμνος το/ κοινοβουλευτικο/ πολιτεματος,
διδαχθες δ κα 'νσαρκωθες τς συνταγματικς 'λευθερας παρ’ 'κενου, 6στις oνομσθη τκνον τς Βουλς Oχω πλ ρη συνασθησιν το/ hψους τς 'ντολς, τ ν Pποαν μο #ναθσατε, κα βαθεαν 'πγνωσιν το/
καθ κοντος, τ Pπο)ον #π το/δε #ναλαμβνω.
Μ τ ν πεποθησιν, 6τι θλω τχει τς #μερστου μν συνδρομς,
μετ θρρους #ναδχομαι τ ν διεθυνσιν τν 'ργασιν το/ ΣEματος.
Πθανε στην Αθνα το 1924.
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62. Kωνσταντ νος σλιν
1910

Γεννθηκε στην Αθνα το 1844. Καταγταν απ οικογνεια Βαυαρν

που εχαν ρθει στη χρα επ Rθωνα. Σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο
Αθηνν, που εκπνησε και τη διδακτορικ του διατριβ. Συνχισε τις σπουδς του στα πανεπιστμια της Λειψας, του Μονχου, της Ζυρχης και των
Βρυξελλν.
Επιστρφοντας στην Ελλδα διορστηκε στο δικαστικ σμα πρωτοδκης. Σντομα, μως, παραιτθηκε και σκησε τη δικηγορα, αρχικ στην
Ερμοπολη της Σρου, απ’ που καταγταν η μητρα του, και στη συνχεια
στην Αθνα.
Επ κυβρνησης Δημτριου Ρλλη, κατ τη διρκεια του Eλληνοτουρκικο πολμου του 1897, διορστηκε νομρχης Φθιτιδος και Φωκδος. Απ τη
θση αυτ διαπραγματεθηκε απ’ ευθεας με τον Οθωμαν διοικητ Ετμ
πασ, πεθοντς τον να ανακψει την προλασ του προς ντο (λγο ξω απ
τη Λαμα, στη θση Ταρτσα, που και σμερα υπρχει σχετικ μνημεο για
τους τελευταους νεκρος του πολμου), μχρι να φτσει η σχετικ ειδοποηση απ την οθωμανικ ηγεσα για την υπογραφ ανακωχς, τους ρους της
οποας διαπραγματεθηκε.
Μετ τον ατυχ για την Ελλδα πλεμο, παραιτθηκε απ τη θση του
νομρχη και επανλθε στη δικηγορα, χοντας μως την πικρα της ττας,
αλλ και τη βοληση να αλλξουν τα κακς κεμενα στην ελληνικ πολιτεα.
Για να επιτχει το σκοπ αυτν, αρχικ δρυσε να σλλογο πολιτικο
προβληματισμο, που συγκντρωσε στους κλπους του αρκετ μλη, χωρς
μως να μπορσει να μακροημερεσει με συνπεια και συνοχ. Ο διος λαβε
ττε την απφαση της ενεργτερης συμμετοχς στα κοιν, δεδομνων και
των πολιτικν εξελξεων στη χρα.
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Εκλχθηκε πληρεξοσιος στην ΑL Αναθεωρητικ Βουλ του 1910, κατ
τη διρκεια της οποας αναδεχθηκε πρεδρος του Σματος στη συνεδραση
της 27ης Σεπτεμβρου 1910, λαμβνοντας 175 ψφους ναντι 103 του Κωνσταντνου Ρακτιβν και 48 του Αντνιου Μομφερτου, γεγονς που συνιστοσε κπληξη, αφο στην εν λγω θση εκλγονταν συνθως βουλευτς με
παρουσα ετν.
Αμσως μετ την εκλογ του, ο πρεδρος της Αναθεωρητικς Βουλς
ανφερε προς τους πληρεξουσους τα εξς:
Θερμς ε!χαριστ μHς δι τ ν ψστην τιμ ν, ?ν, πληρεξοσιοι
το/ WΕθνους, ε>ς 'μ #ναθσατε τ ν τιμ ν κα τ ν 'ντολ ν ν προεδρεσω το/ BEθνικο/ Συνεδρου.
ΠρEτην qδη φορν 'ξελγην μλος Κοινοβουλου, κα δν φρω μετ’
'μο/ 'φδια περας, Oχω δ #παρατητον #νγκην τς συνδρομς bκστου κα τς 'πιεκειας 6λων.
Τς σημερινς 'κλογς, φ’ οhς 6ρους 'γνετο, τ ν ο!σιEδη σημασαν 'ν τοτVω ε ρσκω, 6τι δι’ α!τς 'κδηλο/ται ; θλησις, 6πως ; συζ τησις 'π τν #ναθεωρητων διατξεων το/ Συντγματος τεθ" 'κτς
πσης κομματικς διαμχης.
Πλεστους διακρνω μεταξ μν 7νδρας, πρς οhς, λγVω περιωπς
κα #ξας, πολ περισστερον q ε>ς 'μ ?ρμοζε τ προεδρικν #ξωμα.
BΕν ; ψφος μν #νδειξεν 'μ Πρεδρον, το/το σημανει 6τι ^θελ σατε Προεδρε)ον #πηλλαγμνον κομματικο/ χρωματισμο/.
Καθ’ 6λον μου τν παρελθντα βον ο!δ πρς στιγμ ν πρξα kπαδς q #κλουθος προσωπικο/ κμματος οcουδ ποτε, το!ναντον μλιστα πρ μακρHς qδη σειρHς 'τν βαθ μ 'χEρισε χσμα #π τν κομμτων, 2νεκα τς #ρχς, ?ν κηρττω, 6τι ; #νρθωσις τς Πολιτεας
#παιτε) rιζικ ν το/ συστ ματος κα τν κυβερνητικν μεθδων μεταβολ ν, 'π τοτVω δ τ ν σγκλησιν BΕθνικς Συνελεσεως πρς ε!ρε)αν
#ναθεEρησιν κα μεταρρθμισιν τν συνταγματικν διατξεων.
BΕπ μειEσει το/ #γνος οc #ντιπρττοντες πολυτρπως 'πεπειρθησαν ν μειEσωσι τ ν πρς τς προθσεις μου πεποθησιν. Ε@μαι κεκηρυγμνος 'κ πεποιθ σεως kπαδς το/ συνταγματικο/ πολιτεματος, aς
το/ μνου ε>ς τ ν χEραν ;μν προσ κοντος, κα λογζω bμαυτν ε!τυχ,
διτι κατπιν νομιμφρονος 'ξεγρσεως κατ τ ν δωδεκτην Qραν δι
νομμων 'κλογν π τς λαϊκς θελ σεως, πρς #ναστ λωσιν το/
συνταγματικο/ πολιτεματος, τλος 'κλ θημεν.
<Υπσχομαι μ)ν, κριοι #ντιπρσωποι, πλ ρη κα #πλυτον #μεροληψαν #πναντι τν τε προσEπων κα τν ζητημτων.
<Yπσχομαι 'ξ kνματος μν κα 'μο/ 6τι θ περιφρουρ σωμεν τ ν
#νεξαρτησαν τς ;μετρας ψ φου.
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Τ WΕθνος ;μν Oχει χρεαν γαλ νης, Iνα ε>ς τ ν #νπλασιν α!το/
'πιδοθ" κα ε>ς Oργα προκοπς κα προδου.
BΑλλ’ ; #τμσφαιρα Pλονν πυκνο/ται κα ο!δν ;με)ς δυνμεθα κατ τς φορHς τν πραγμτωνn το/το μνονn λησμονο/ντες πθη κα #ντεγκλ σεις ν #ντιμετωπσωμεν τς θυλλας μ στερρν τ ν θλησιν, 6λοι
Pμο/, aς εuς #ν ρ, π τς ε!χς κα τ ν σκπην το/ Θεο/, παντοδυνμου 'ν γαλ νvη κα 'ν θυλλαις.
ΕSθε P Θες ν φωτσ"η τς καρδας ;μν κα ν ε!λογ σ"η τ Oργον.
Μετ το πρας της σντομης βουλευτικς του θητεας, το 1916 γινε ο
πρτος πρεδρος του Δικηγορικο Συλλγου της Αθνας. Με τα δραματικ
γεγοντα του Eθνικο Διχασμο, απελθηκε μαζ με λλους φιλοβασιλικος
πολιτικος στην Κορσικ. Αργτερα, μετ την επαναφορ της κυβρνησης
Βενιζλου και το τλος του ΑL Παγκοσμου πολμου (Νομβριος 1918), παραδθηκε στις ελληνικς αρχς και επανλθε στην Ελλδα. Δικστηκε απ
κτακτο στρατοδικεο και καταδικστηκε σε θνατο για συμμετοχ στα
Nοεμβριαν, παρτι ττε εχε δημσια αντιταχθε στα κτροπα. Η απφαση
ακυρθηκε στη συνχεια, αλλ στο μεταξ ο Κωνσταντνος Dσλιν ασθνησε
και πθανε στο Δημοτικ Νοσοκομεο της Αθνας (1920).
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63. Nικλαος Στρτος
1911

Γεννθηκε στην Αθνα το 1872, καταγμενος απ επιφαν οικογνεια

της Αιτωλοακαρνανας. Ο παππος του Νικλαος εχε λβει μρος στην
Eπανσταση, εν επ Καποδστρια εχε διατελσει στρατηγς και επ Rθωνα
γερουσιαστς. Ο πατρας του Ανδρας ταν υποστρτηγος και βουλευτς
στην Aιτωλοακαρνανα.
Ο Νικλαος σποδασε στη Νομικ Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν,
απ που και λαβε το διδακτορικ του δπλωμα. Εργστηκε για να διστημα ως δικηγρος στην Αθνα και δεν ργησε να αναμιχθε πιο ενεργ στην
πολιτικ ζω του τπου. Εκλεγταν για μια εικοσαετα περπου βουλευτς
της επαρχας Βλτου της Αιτωλοακαρνανας (1902-1904, 1905-1922).
Στην αρχ της πολιτικς του σταδιοδρομας συντχθηκε με το κμμα του
Γεργιου Θεοτκη, αλλ κατπιν συμμετεχε σε κυβρνηση του Δημτριου
Ρλλη. Στη συνχεια, συντχθηκε με τον Ελευθριο Βενιζλο, ταν αυτς ενεργοποιθηκε στην εθνικ πολιτικ σκην. Εκλχθηκε, μλιστα, πρεδρος στη
ΒL Αναθεωρητικ Βουλ, στη συνεδραση της 24ης Ιανουαρου 1911, εξασφαλζοντας τερστια πλειοψηφα (249 επ 276 ψφων).
Αμσως μετ απηθυνε προς τους βουλευτς τον ακλουθο λγο:
Κριοι Bουλευτα, θερμ ε@ναι ; πρς μHς ε!γνωμοσνη μου 'π τ"
τιμ", ?ν ; μετρα ψφος μο #πνειμεν σ μερον. Συναισθνομαι Oτι μHλλον τ ν τιμ ν τατην, καθσον δι τς μετρας ψ φου καλο/μαι ε>ς τ ν
διεθυνσιν τν 'ργασιν σEματος προωρισμνου Iνα σημειEσ"η σταθμν
cστορικν 'ν τV πολιτικV βVω τς ;μετρας χEρας.
Πντοτε κα πανταχο/ ; προσφυγ ε>ς τ ν ε!ρυτραν 'νσκησιν τς
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λαϊκς κυριαρχας, εSτε #νελ φθη π τατης ; 'κ βθρων #νακανισις
το/ πολιτικο/ kργανισμο/ εSτε 'ζητ θη παρ τατης ; ε!ρυτρα #ναθεEρησις το/ Συνταγματικο/ Χρτου κα ; #νακανισις τν λειτουργοντων νμων, #πετλεσεν cστορικν γεγονς. Κατ τ ν σημασαν τατην
δν πολεπεται τ Oργον το/ ;μετρου Συνεδρου κα λγVω τν α>των,
'ξ %ν προυκλ θη ; σγκλησις α!το/, κα λγVω το/ σκοπο/, 6ν ν 'πιτελσ"η καλε)ται.
Παρανησις 'ν πολλο)ς τν φιλελευθρων θεσμν, φ’ %ν διεπμεθα, #τελ ς 'φαρμογ τς κειμνης νομοθεσας, μ πλ ρης 'ξλιξις τν
kργανικν νμων, οIτινες #παρατητον #ποτελο/σι συμπλ ρωμα το/ Συνταγματικο/ ;μν Χρτου, Iνα διευκολν"η τ ν τελεαν 'φαρμογ ν τν
φιλελευθρων #ρχν, αIτινες π το/ Συντγματος ;μν ε@ναι #νεγνωρισμναι, παρ γαγον #π μακρο/ χρνου 'ν τ" ;μετρVα χEρVα 2ξεις κα
μεθδους, παρακωλυσσας τ ν #πρσκοπτον 'ξυπηρτησιν τν λαϊκν
συμφερντων, τ ν ε!δκιμον πλ ρωσιν τν 'θνικν >δεωδν [...]
Ζητε)ται παρ το/ Συνεδρου, Kριοι, ; #ναθεEρησις τν μ θεμελιωδν διατξεων το/ ;μετρου Συντγματος, ζητε)ται ; Oναρξις 'ργασας πρς δημιουργαν τν θεσμν 'κενων, %ν ; 'ξλιξις ; Pμαλ 'μπεδο) #κριβς τ ν πλ ρη 'πικρτησιν τν #ρχν το/ ;μετρου πολιτεματος, #λλ ζητε)ται πρ παντς ; κατργησις τν παλαιν μεθδων, ;
κατργησις τν παλαιν 2ξεων, ; #νακανισις νου πολιτικο/ βου 'ν τ"
;μετρVα χEρVα.
Δικαιομεθα ν #ξιEσωμεν, Kριοι, παρ το/ ψηφσαντος ;μHς <Ελληνικο/ λαο/, Iνα οTτος μεθ’ πομονς, #λλ κα μετ’ 'μμονς 'μπρεποσης ε>ς λαν ε ρισκμενον 'ν συναισθ σει τν #ξιEσεων α!το/, παρακολουθ σ"η κα στηρξ"η τ ;μτερα Oργα, δικαιο/ται 6μως κα P <Ελληνικς λας, Iνα ζητ σ"η παρ’ ;μν, 6πως 7νευ #πωλεας χρνου κα μετ
μεθοδικτητος κα 'ργατικτητος 'κτελσωμεν τν προορισμν, ε>ς 6ν
'κλεσεν ;μHς ; πνδημος ψφος α!το/.
<Υπισχνο/μαι μ)ν, Kριοι, 6τι τ 'π’ 'μο θλω καταβλει πHσαν 'πιμλειαν κα πHσαν προσπθειαν, Iνα παρσχω τ ν συμβολ ν μου τ ν μικρν ε>ς τ Oργον τς Διπλς BΑναθεωρητικς Βουλς.
Ο!δεμαν Oχω #μφιβολαν κα ππεισμαι, 6τι τ Oργον τς Διπλς
BΑναθεωρητικς Βουλς θλει στεφθ π πληρεσττης 'πιτυχας, καθσον τ ν Βουλ ν τατην #ποτελο/σιν 'πλεκτα μλη, γν σιοι #ντιπρσωποι το/ <Ελληνικο/ λαο/, #ντιπρσωποι τος Pποους συνδει πρς τν
λαν τν 'κλξαντα α!τος 2ν κα μνον συμφρον, τ συμφρον το/
λαο/ κα το/ Κρτους, κα μα κα μνη λατρεα, ; λατρεα πρς τ ν
μεγλην, τ ν #διαρετον, τ ν Πανελληνικ ν ;μν Πατρδα!
Κατ τη διακυβρνηση της χρας απ τον Eλευθριο Βενιζλο, συμμε-
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τεχε ως υπουργς Ναυτικν (1912-1913). Διαφνησε μως με τον αρχηγ
του και παραιτθηκε. Η πολιτικ του στση κατ τον Διχασμ ταν αντιφατικ: αφενς συντχθηκε με τους αντιβενιζελικος πολιτικος και διετλεσε
υπουργς στην κυβρνηση Δημτριου Γοναρη, αφετρου πστευε (πως και
ο Βενιζλος) στη νκη των δυνμεων της Aντντ. Εχε συντξει μλιστα και
σχετικ υπμνημα προς το βασιλι Κωνσταντνο AL, το οποο ββαια δεν
γινε αποδεκτ.
Μετ την αποκατσταση της συνταγματικς νομιμτητας και την επνοδο του Βενιζλου στην εξουσα, παρμεινε ως ηγετικ στλεχος στην αντιπολτευση. Rταν, μετ τις εκλογς της 1ης Νοεμβρου 1920, η κυβρνηση Βενιζλου απλεσε –παρ πσαν προσδοκα– την εξουσα, την οποα ανλαβαν
οι αντιβενιζελικο, ο Στρτος διετλεσε για μια εβδομδα περπου πρωθυπουργς (3-9 ΜαGου 1922) και ταυτχρονα υπουργς Εσωτερικν και Στρατιωτικν.
Στην επμενη κυβρνηση, με πρωθυπουργ τον Πτρο Πρωτοπαπαδκη,
διατρησε το Υπουργεο Εσωτερικν. Απ αυτ τη θση αντιμετπισε τις
μεσες συνπειες της Μικρασιατικς καταστροφς, την λευση των πρτων
προσφγων στον Πειραι.
Η να κυβρνηση, ωστσο, που προλθε απ το κνημα των στρατιωτικν (Νικλαος Πλαστρας, Στυλιανς Γονατς, Δημτριος Φωκς) αμσως
μετ τη Mικρασιατικ καταστροφ, παρπεμψε σε κτακτο στρατοδικεο
τους βασικος πολιτικος υπευθνους που εχαν ασκσει εξουσα κατ την
κρσιμη περοδο 1920-1922. Η δκη ταν σντομη και κατληξε σε θανατικς
καταδκες ξι απ τους θεωρομενους ως πρωταιτους της καταστροφς. Η
εκτλεσ τους γινε δια τουφεκισμο στο Γουδ στις 15 Νοεμβρου (28 με το
νο ημερολγιο) 1922. Aνμεσ τους ταν ο Νικλαος Στρτος.
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64. Iωννης Tσιριμκος
1911
1912
1928-1930

Γ

εννθηκε το 1866 στη Λαμα, απ γνωστ οικογνεια της περιοχς. O
πατρας του Δημτριος εχε διατελσει κατ’ επανληψη βουλευτς.
Σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και σκησε επ δεκαετα τη
δικηγορα στο Πρωτοδικεο Λαμας. Παρλληλα, ασχολθηκε με τη δημοσιογραφα και εξδωσε την εφημερδα Να Εποχ .
Δεν ργησε να αναμιχθε και ο διος στην ενεργ πολιτικ και αρχικ
συντχθηκε με το Γεργιο Θεοτκη, απ τον οποο μως απομακρνθηκε
για να προσχωρσει στο κμμα του Θεδωρου Δηλιγιννη. Αργτερα, συμμχησε με τις πολιτικς δυνμεις του Δημτριου Ρλλη, σπου να προσχωρσει στην ανερχμενη πολιτικ παρταξη του Eλευθριου Βενιζλου, ταν
ο τελευταος σχημτισε το Kμμα των Φιλελευθρων, του οποου ο Τσιριμκος υπρξε “συνιδρυτς”.
Εκπροσπησε την εκλογικ του περιφρεια κατ’ επανληψη στη Βουλ
απ το 1899 ως το 1933.
Συμμετεχε, επσης, σε διφορους κυβερνητικος σχηματισμος και ανλαβε κατ’ επανληψη υπουργικ καθκοντα. Διετλεσε υπουργς Παιδεας
στην κυβρνηση Ελευθριου Βενιζλου (1912-1915), εφρμοσε εκσυγχρονιστικ πργραμμα, το οποο μως δεν πρλαβε να ολοκληρσει λγω του
Eθνικο Διχασμο. Στη να κυβρνηση Βενιζλου ανλαβε το Υπουργεο
Δικαιοσνης (1917-1920), στο οποο επσης επδειξε σημαντικ δρση (αντιμετπιση ληστεας, προστασα κληρονομικν δικαιωμτων του κρτους,
απαγρευση μονομαχας, δρυση αγροτικν φυλακν, προστασα πορων
γυναικν σε χηρεα κ.λπ.).
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Κατπιν λαβε μρος στην κυβρνηση του στρατηγο Θεδωρου Πγκαλου ως υπουργς Παιδεας (1925) και αργτερα στην κυβρνηση Βενιζλου
ως υπουργς Εσωτερικν (1932).
Πρεδρος εκλχθηκε στη ΒL Αναθεωρητικ Βουλ στη συνεδραση της
7ης Ιουλου 1911, λαμβνοντας 174 ψφους επ 188 ψηφισντων.
Αμσως μετ απευθνθηκε προς το Σμα ως εξς:
Κριοι συνδελφοι συναισθνομαι βαθτατα τ ν τιμ ν Rς με ^ξιEσατε 'κλξαντς με δι τσης πλειονοψηφας Πρεδρον το/ ΣEματος.
Α>σθνομαι 'πσης 6λον τ βρος τν ε!θυνν κα τν ποχρεEσεων,
τς Pποας #ναλαμβνω.
<Η παρο/σα Βουλ 'πετλεσε τ μγα α!τς Oργον 7χρι το/δε, #λλ’
'ξ Sσου σοβαρν κα μγα ε@ναι τ Oργον α!τς κατ τ δετερον στδιον
τν 'ργασιν της, τ Oργον τ νομοθετικν. Κα πρς διεξαγωγ ν το/
Oργου τοτου 'πικαλο/μαι #μριστον τ ν μετραν συνδρομ ν κα ε!μνειαν, διτι πεποιθτως φρον 6τι μνον δι τς ε>λικρινο/ς συνδρομς
τν κ. Bουλευτν κα τς καλς πστεως ε@ναι δυνατν ν διεξαχθ"
#προσκπτως κα ε!οδωθ" τ Oργον τς Βουλς.
WΕχω δι’ 'λπδος 6τι 6λας τς 'λλεψεις το/ Kανονισμο/, ; καλ πστις κα ; ε>λικρνεια τν κ. συναδλφων θλουσι τς #ναπληρEσει.
BΕκφρζω κα αJθις τ ν ε!γνωμοσνην μου πρς τ ν Βουλ ν +πασαν...
Ως πρεδρος της Bουλς ανακνησε το ζτημα του Κανονισμο των
Εργασιν της Βουλς, συγκρτησε ειδικ αρμδια επιτροπ, που τον εξτασε και εισηγθηκε νο πληρστερο σστημα οργνωσης του κοινοβουλευτικο ελγχου (λ.χ. δικριση μεταξ ερωτσεων και επερωτσεων κ..).
Εξελγη δο ακμα φορς πρεδρος της Βουλς (1912 και 1928), εν
κατ την πολχρονη βουλευτικ του θητεα διετλεσε και δο φορς κοσμτορας.
Τλος, προς τη δση της πολιτικς του σταδιοδρομας, ταν το 1933 το
Kμμα των Φιλελευθρων ηττθηκε και χασε την εξουσα, ο Τσιριμκος
ρθε σε ρξη με το Βενιζλο και αποχρησε απ την πολιτικ παρταξη.
Λγο αργτερα, τον Ιανουριο 1934 πθανε στην Αθνα.
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65. Kωνσταντ νος Zαβιτσινος
1912-1915

Γεννθηκε στην Κρκυρα το 1878, καταγμενος απ παλαι γνωστ

οικογνεια του νησιο. Σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και
ασχολθηκε επαγγελματικ με τη δικηγορα στο Πρωτοδικεο Κρκυρας
(1901). Γργορα μως εγκατλειψε τη δικηγορα και εισλθε στο δικαστικ
σμα, απ το οποο ωστσο παραιτθηκε δο χρνια μετ (1907), για να
πραγματοποισει μεταπτυχιακς σπουδς στις κοινωνικς επιστμες στην
Ιταλα και τη Γαλλα.
Επηρεασμνος απ τα ευρωπαϊκ διανοητικ ρεματα, επστρεψε στην
Ελλδα και ασχολθηκε ενεργ με την πολιτικ δρση. Υπρξε απ τα ιδρυτικ
μλη του Εκπαιδευτικο Ομλου και προσπθησε να συμβλει στη διδοση εκσυγχρονιστικν ιδεν. Συντχθηκε με το κνημα στο Γουδ το 1909, εν, ταν
εισλθε ο Βενιζλος στην πολιτικ σκην της Eλλδας, υπρξε νας απ τους
“συνιδρυτς” του Kμματος των Φιλελευθρων (1910).
Εκπροσπησε την εκλογικ του περιφρεια στην εθνικ αντιπροσωπεα
επ μακρν (1910-1932), εν το 1933 διορστηκε αριστνδην γερουσιαστς.
Πρεδρος της Βουλς εκλχθηκε δο φορς. Την πρτη στη συνεδραση της
2ας Οκτωβρου 1912 και τη δετερη στη συνεδραση της 3ης Αυγοστου 1915.
Μετ την εκλογ του για πρτη φορ, εκφνησε στο Σμα τον εξς λγο:
Kριοι Bουλευτα, #περως ε!χαριστν 'π τ" τιμ", τ ν Pποαν #πνειμεν ε>ς 'μ ; μετρα ψφος, kφελω ν Pμολογ σω ε!θς #μσως, 6τι
#ναλογιζμενος τ ν #ποστολ ν τς παροσης Βουλς συναισθνομαι
Oτι μHλλον τ μγεθος τς #πονεμηθεσης μοι τιμς. Ε@ναι jντως προφανς 6τι, αc 6λως κρσιμοι περιστσεις, +ς qδη διατρχει τ ;μτερον Oθνος
κα τ 'κ τοτων συναγμενον συμπρασμα 6τι διαρκοσης τς κοινο-
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βουλευτικς τατης περιδου, πιθανEτατα θλει κριθ κα κανονισθ τ
μλλον τς ;μετρας φυλς, καθιστσιν Oτι ψηλτερον τν προορισμν
τς Βουλς τατης [...] BΑνομολογ δ’ 6τι π τς τοιατας περιστσεις,
αIτινες περιβλλουσι ν/ν τ Oργον το/ ;μετρου συνεδρου, δν θ qρκει
βεβαως, δι ν #ποδεχτ τ #πονεμηθν μοι #ξωμα, ; καλ θλησις,
π τς Pποας διαπνομαι, 'φ’ 6σον δν qθελον Oχει τυφλ ν τ ν πεποθησιν 'π τς ε!μενεας τν κυρων Bουλευτν. BΕπ τατης στηριζμενος 'πικαλο/μαι #μριστον τ ν συνδρομ ν μν, Iνα #προσκπτως διεξαχθ" κα ε!οδοθ" τς Βουλς τ Oργον. BΕπιτρψατ μοι δ ν τονσω
>διαιτρως 6τι ; 'πκλησις αhτη δν #ναφρεται μνον ε>ς τος #ποτελο/ντας τ ν πλειονοψηφαν, #λλ κα ε>ς Pλκληρον τ ν Βουλ ν, #νεξαρτ τως τς κομματικς α!τς συνθσεως. Ο!δλως δ’ περβλλω τ πργματα κα #ντλ τ δικαωμα 'κ τν διδαγμτων το/ παρελθντος, 7ν
εSπω 6τι 'ν τ" Βουλ" τν <Ελλ νων #νκαθεν π τ κρτος Pμοων περιστσεων ; Oννοια τς κομματικς συνθσεως, π τ ν φιλοπτριδα στοργ ν τν πολιτικν #ρχηγν τελεως 'ξηφανσθη. WΗδη διαβλπω ε>ς τ
βθος τς συνειδ σεως πντων μν #ρταν τ ν 'πγνωσιν, 6τι ο!δποτε
#π τς 'θνικς #ποκαταστσεως ; Πατρς κα τ Γνος ;μν Pμοας διλθον περιστσεις, κα α>σθνομαι 6τι σν τ" μεμελημν" πρακτικ" προνοVα,
6πως #νταποκριθμεν ε>ς τς περιστσεις τατας, αIτινες τοσο/τον σαφς
διεγρφησαν δι τν #π τς χθς #νεξιτ λων 'ν τα)ς καρδαις πντων
;μν λγων το/ #ξιοτμου κ. Προδρου τς Κυβερν σεως, κυριαρχε) 'ν
;μ)ν ζσα ; 'λπς, #κρδαντος δ ; πστις, 6τι διαρκοσης τς κοινοβουλευτικς τατης περιδου θ πραγματοποιηθσι τ προαιEνια >δεEδη τς
;μετρας φυλς κα θ 'πακολουθ σωσι γεγοντα, τ Pπο)α θ #ποτελσωσι σταθμν 'ν τ" cστορVα το/ πολιτισμο/.
Xαρακτηριστικ της προσωπικτητς του ταν τι τον καιρ του Eθνικο Διχασμο, αν και επιφανς μλος της βενιζελικς παρταξης, κρτησε
χι μνο μετριοπαθ, αλλ και συμφιλιωτικ στση, προσπαθντας να γεφυρσει το χσμα ανμεσα στις αντιμαχμενες παρατξεις.
Συμμετεχε σε μια απ τις τελευταες πρωθυπουργικς θητεες του Βενιζλου ως υπουργς Εσωτερικν (1928-1929), αλλ διαφνησε με την οικονομικ του πολιτικ και παραιτθηκε. Αποχρησε απ το Kμμα των Φιλελευθρων και δρυσε δικ του κμμα με την επωνυμα Πολιτικ Προοδευτικ Dνωση. Συνεργστηκε με το Γεργιο Καφαντρη κατ τις εκλογς του
1932, αλλ δεν κατρθωσε να εκλεγε, γεγονς που τον πκρανε ιδιατερα.
Dκτοτε αποσρθηκε απ την ενεργ πολιτικ.
Πθανε το 1951.
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66. Mιχαλ Θεοτκης
1916

Γνος γνωστς οικογνειας των Επτανσων, που συμμετεχε με αρκετ

μλη της στην πολιτικ ζω της χρας, γεννθηκε το 1842. Zταν ο μεγαλτερος αδελφς του πρωθυπουργο Γεργιου Θεοτκη.
Τα πρτα 22 χρνια της ζως του τα πρασε στην ανεξρτητη πολιτεα
των Επτανσων και επηρεστηκε αναλγως απ την ιταλικ πολιτιστικ
παρδοση. Εργστηκε για να διστημα στο εξωτερικ, αρχικ στο Λονδνο
και μετ στη Σαγκη, σε μεγλη εταιρεα ελληνικν συμφερντων (Ροδονκη - Πετροκκκινου).
Επιστρφοντας στην Κρκυρα, αναμχθηκε στην πολιτικ ζω του νησιο,
συμμετχοντας, πως ταν λλωστε αναμενμενο, στο θεοτοκικ κμμα. Tο
1887 εξελγη δμαρχος Κερκυραων, χρονι που ο μικρτερος αδελφς του
εκλχθηκε για πρτη φορ βουλευτς. Eπειδ ως δμαρχος φρντισε ιδιατερα τον εξωραϊσμ της πλης επανεξελγει το 1891. Κατ τη δετερη θητεα
του διταξε και γκρεμστηκε η παλαι πλη (Porta Reale, ργο του 1578), που
χριζε τη συνοικα των αστν απ εκενες των πρην δουλοπροικων και
συμβλιζε μια παρωχημνη ταξικ δικριση.
Μετ τη λξη της δετερης δημαρχιακς θητεας του, δραστηριοποιθηκε στην κεντρικ πολιτικ σκην με την παρταξη της οποας ηγετο ο αδελφς του και εκπροσπησε την Kρκυρα στην εθνικ αντιπροσωπεα απ το
1899 ως το 1917.
Rταν πθανε ο αδελφς του Γεργιος και βρισκταν στην Κρκυρα για
την κηδεα του, η (μονοπαραταξιακ) Βουλ του 1916 –απ την οποα απουσαζαν οι Φιλελεθεροι, λγω της αποχς τους απ τις εκλογς– τον εξλεξε
πρεδρ της στη συνεδραση της 22ας Ιανουαρου 1916, μολοντι ο διος
ταν απν, αποδδοντας τσι φρο τιμς και στον εκδημσαντα πολιτικ
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ηγτη. Ο Θεοτκης ανλαβε κανονικ τα καθκοντ του τρεις μνες αργτερα. Eξαιτας του πολμου και των προβλημτων που εχαν δημιουργηθε
στις συγκοινωνες, κατ τη συνεδραση της 2ας ΜαGου 1916.
Αμσως μετ απευθυνμενος στο Σμα επε τα εξς:
Κριοι Συνδελφοι!
Συγκεκινημνος 'κ το/ προσφτου θαντου το/ προσφιλο/ς μου
#δελφο/, παρακαλ ν μο 'πιτρψητε δι’ kλγων ν 'κφρσω μ)ν τ ν
7πειρον ε!γνωμοσνην μου δι τ ν τιμ ν τ ν Pποαν μο 'κματε ν μ
'κλξητε Πρεδρον τς Βουλς, ν 'κφρσω δ συνμα τς ε!χαριστ σεις μου πρς τ ν Βουλ ν, πεποιθEς, 6τι ; 'ν τ" 'κλογ" μου ; Βουλ ^θλησε ν δεξ"η νον δε)γμα 'κτιμ σεως πρς τ ν μν μην 'κενου, 6στις
τοσο/τον ^γπησεν α!τ ν: Τ φορτον ε@ναι βαρ βαρτατον, 'λπζω δ
βοηθομενος #π τν ε!γενστατον κα cκαντατον κ. BΑντιπρεδρον
βουλευτ ν 'κ Κρ της, 6τι θλω δυνηθ ν περπηδ σω τς δυσκολας
κα ν φαν #ντξιος τν μετρων προσδοκιν.
\σκησε τα καθκοντα του προδρου μνο για να μνα περπου, γιατ
προσβλθηκε απ εξανθηματικ τφο και πολ σντομα πθανε (1916).
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67. Θεμιστοκλς Σοφολης
1917-1920
1926-1928
1930-1933
1936

Γνος γνωστς οικογνειας του νησιο γεννθηκε στο Βαθ της Σμου

το 1860. Σποδασε κλασικ φιλολογα στο Πανεπιστμιο Αθηνν και μετ
ειδικετηκε στην αρχαιολογα στη Γερμανα. Επανλθε και εγκαταστθηκε
στην Ελλδα (η Σμος βρισκταν ακμα υπ οθωμανικ κυριαρχα), που
διορστηκε φορος αρχαιοττων και πραγματοποησε ανασκαφς στην Πελοπννησο.
Παρτι γινε υφηγητς στο Πανεπιστμιο, προτμησε να ασχοληθε ενεργ με την πολιτικ δρση. Το 1900 επστρεψε στη Σμο και εκλχθηκε πληρεξοσιος στην τοπικ Συνλευση, κατ τις πρτες εκλογς με καθολικ
ψηφοφορα που πραγματοποιθηκαν στην Αυτνομη Ηγεμονα των Σαμων.
Με την παρουσα του ενσχυσε τις φιλελεθερες ιδες, αλλ το 1908 η επμβαση του οθωμανικο στρατο δικοψε κθε περαιτρω προδο. Ο Σοφολης, εκτιμντας ορθ τις τουρκικς προθσεις, δραπτευσε εγκαρως και
απφυγε τη σλληψη και την εκτλεση. Επανλθε το 1912, λγο πριν ξεσπσει ο ΑL Βαλκανικς πλεμος και εκλχθηκε ομφωνα στη θση του προδρου της Συνλευσης. Mλιστα, απ τη θση αυτ εχε τη χαρ να ανακηρξει την νωση της νσου με τη μητρα Ελλδα (11 Νοεμβρου 1912).
Στα χρνια που ακολοθησαν, ο δραστριος και δυναμικς πολιτικς
εντχθηκε στο Kμμα των Φιλελευθρων και ορστηκε απ τον Ελευθριο
Βενιζλο γενικς διοικητς Μακεδονας (1914). Τον επμενο χρνο, εκλχθηκε βουλευτς Σμου, η οποα εκπροσωπθηκε για πρτη φορ στην ελληνικ Βουλ. Dχοντας συνταχθε με τις πολιτικς δυνμεις του Βενιζλου, τον
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ακολοθησε στη Θεσσαλονκη και ανλαβε τη θση του συμβολου-υπουργο Εσωτερικν στην προσωριν κυβρνηση, κατ την περοδο του Eθνικο
Διχασμο.
Rταν αποκαταστθηκε η εντητα του κρτους και ο Βενιζλος επανλθε στην εξουσα, ο Σοφολης εκλχθηκε πρεδρος της αναβισασας Βουλς
της ΚL περιδου (“Βουλ των Λαζρων”). Ατχησε στις βουλευτικς εκλογς
του 1920, αλλ επανλθε στην εθνικ αντιπροσωπεα το 1923 στην ΔL Εθνοσυνλευση. Για να μην απουσισει κτοτε σχεδν ποτ απ τη Βουλ, κατ
τις ομαλς τουλχιστον πολιτικς περιδους του τπου (1926-1933, 1936,
1946-1950).
Με την επνοδο του Eλευθριου Βενιζλου στην εξουσα, ο Σοφολης ανλαβε για λγο τη διεθυνση του Υπουργεου Εσωτερικν (Ιανουριος 1924)
και παρμεινε υπουργς, παρ την αποχρηση του αρχηγο του, στο διδοχο
κυβερνητικ σχμα του Γεργιου Καφαντρη. Την δια εποχ υποστριξε τις
πολιτικς πρωτοβουλες του Αλξανδρου Παπαναστασου, για την κατργηση
της βασιλεας και την καθιρωση της δημοκρατας (Μρτιος 1924).
Λγο αργτερα, μλιστα, μετ την πτση της κυβρνησης Παπαναστασου, σχημτισε ο διος κυβρνηση (Ιολιος 1924) που παρμεινε στην εξουσα
ως το Σεπτμβριο του διου χρνου, χωρς να μπορσει να επιβληθε στους
επδοξους κινηματες στρατιωτικος.
Με χαρακτηριστικ διορατικτητα δεν δωσε ψφο εμπιστοσνης στην
κυβρνηση του στρατηγο Θεδωρου Πγκαλου, χοντας ορθ διαγνσει
την πρθεση εκτροπς απ τη δημοκρατικ ομαλτητα απ μρους του
δυναμικο και φιλδοξου στρατιωτικο. Μετ την πτση της δικτατορας
του τελευταου, ο Σοφολης εκλχθηκε πλι πρεδρος της Βουλς σε μια
εθραυστη πολιτικ συγκυρα.
Στη να κυβρνηση Βενιζλου (Αγουστος 1928), ο Σοφολης ανλαβε το
Υπουργεο Στρατιωτικν ως το Νομβριο 1930, οπτε επανλθε στη θση
του προδρου της Βουλς για τρτη φορ. Μετ τις εκλογς του 1932 εκλχθηκε για τταρτη φορ πρεδρος της Βουλς κτι που επαναλφθηκε και
μετ τις εκλογς του 1933. Rταν κατεστλη το φιλοβενιζελικ κνημα της 1ης
Μαρτου 1935, συνελφθη, παραπμφθηκε σε κτακτο στρατοδικεο αλλ
αθωθηκε.
Μετ την αυτοεξορα του Βενιζλου, αναγνωρστηκε ως ο πραγματικς
διδοχς του στην ηγεσα του Kμματος των Φιλελευθρων. Με την ιδιτητ
του αυτ, υπγραψε με το βουλευτ του Παλλαϊκο Mετπου Στλιο Σκλβαινα το ομνυμο σμφωνο μετεκλογικς συνεργασας. Ο Σοφολης, που στο
μεταξ εχε εκλεγε για μα ακμη φορ πρεδρος της Βουλς (συνεδραση
της 6ης Μαρτου 1936, υποστηριζμενος και απ τους βουλευτς του Παλλαϊκο Mετπου) παρσχε ψφο εμπιστοσνης στη μειοψηφικ κυβρνηση Iωννη Mεταξ, η οποα προχρησε στο πραξικπημα στις 4 Aυγοστου του 1936.
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Μετ την ανληψη των καθηκντων του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Μ συγκινε) βαθτατα ; 'κδ λωσις τς 'μπιστοσνης, μ τ ν Pποαν
μ περιβαλεν ; ψφος τς Βουλς.
BΑν κων ε>ς τ κμμα τν Φιλελευθρων, το/ Pποου Oχω τ ν τιμ ν
ν προmσταμαι, kφελω ν δηλEσω 6τι, #π τς 2δρας τατης τς προεδρικς θ ε@μαι μνον P #μερληπτος ρυθμιστ ς τν 'ργασιν το/ ΣEματος, Oχων aς μνον κα #ποκλειστικν γνEμονα τ ν πιστ ν 'φαρμογ ν
το/ κανονισμο/ τς Βουλς.
Μαζ μ τ ν 'λευθεραν το/ λγου, 'λευθεραν #πλυτον, #παραβαστον, #λλ κα πειθαρχουμνην, θ προστατευθ" 'ξ Sσου κα ; 7κρα
ε!πρπεια τς κοινοβουλευτικς τξεως. Τ Oθνος ;μν πολλαχς δοκιμασθν κατ τ πρσφατον παρελθν κα μχρι τς χθς #κμη π
σκληρHς #γωνας πιεζμενον, α>σθνεται τEρα μαν ψυχικ ν #ναθρρυνσιν, διτι 'λπζει 6τι ; σημεριν κανονικ συγκρτησις τς 'θνικς
#ντιπροσωπεας, τερματζουσα τ ν περοδον τν #νωμαλιν, θ #ποτελσ"η τ ν #σφαλ #φετηραν πρς μαν ναν πολιτικ ν ζω ν, ρυθμιζομνην μνον π τς #διαταρκτου λειτουργας το/ 'λεθερου ;μν πολιτεματος. Μνον δ μα #νωτρα Oμπνευσις ;μν, καθυποτσσουσα τ
κομματικ πθη κα συμφροντα ε>ς τ ν πηρεσαν τν γενικωτρων
'θνικν #ναγκν δναται ν 'ξασφαλσ"η jχι μνον τ ν πολιτικ ν Pμαλτητα κα γαλ νην, #λλ κα τ ν #πρσκοπτον προκοπ ν κα ε!ημεραν τς χEρας.
Με την επικρτηση του αυταρχικο καθεσττος της δικτατορας της 4ης
Αυγοστου 1936, μεινε ξω απ τα πολιτικ δρμενα. Κατ την κατοχ
(1941-1944), παρτι απφυγε να πρει μρος σε αντιστασιακς οργανσεις,
συνελφθη και κρατθηκε επ ξι μνες στις φυλακς Χαϊδαρου.
Μετ την απελευθρωση, συμμετεχε και πλι στην πολιτικ σκην και
ανλαβε την πρωθυπουργα το Νομβριο 1945. Dμεινε για λγο διστημα
στην εξουσα, καταφρνοντας να διοργανσει τις πρτες βουλευτικς εκλογς της μεταπολεμικς περιδου (31 Mαρτου 1946), οι οποες μως σημαδετηκαν απ την αποχ της Αριστερς και το ουσιαστικ ξσπασμα του
αιματηρο Eμφυλου πολμου (1946-1949).
Στις εκλογς εκενες, το Kμμα των Φιλελευθρων διασπστηκε και η μερδα υπ το Σοφολη κρδισε το 14,5% των ψφων, εκλγοντας 48 βουλευτς.
Κατ την κρσιμη φση του Eμφυλου πολμου, ανλαβε πλι την πρωθυπουργα (Σεπτμβριος 1947), ηγομενος κυβρνησης συνασπισμο μαζ με
τ Λαϊκ Kμμα, υπ την ηγεσα του Κωνσταντνου Τσαλδρη. Η κυβρνηση αυτ μεινε στην εξουσα για 22 μνες δημιουργντας κλμα σταθερτητας σε μια ιδιατερα ταραγμνη περοδο.
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Λγο πριν απ το τλος του Eμφυλου πολμου, ο υπργηρος πολιτικς
αρχηγς και εν ενεργεα πρωθυπουργς φησε την τελευταα του πνο (Ιονιος 1949).
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68. Kωνσταντ νος Aργσαρης-Λομβρδος
1921-1922

Γεννθηκε στη Ζκυνθο το 1859, σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο

Αθηνν και ολοκλρωσε τις σπουδς του στη Νπολη της Ιταλας. Επανλθε στην Ελλδα και αρχικ εργστηκε ως υπλληλος στην Τρπεζα Ηπερου-Θεσσαλας.
Tο 1888 αναμχθηκε στην πολιτικ, ταν πθανε ο θεος και θετς πατρας του Κωνσταντνος Λομβρδος, ο οποος ταν ττε αρχηγς του ομνυμου κμματος. Ως εκπρσωπος της μεγλης οικογενεας, ανλαβε την αρχηγα του κμματος. Συμμετεχε στις επμενες εκλογς με επιτυχα, συνεργαζμενος με το Χαρλαο Τρικοπη. Στη συνχεια, συμπαρατχθηκε με το Γεργιο Θεοτκη και στερα με το Δημτριο Γοναρη, εκπροσωπντας την εκλογικ του περιφρεια στην εθνικ αντιπροσωπεα απ το 1888 ως το 1922.
Το 1903 ανλαβε για μικρ διστημα το Υπουργεο Εκκλησιαστικν και
Δημοσας Εκπαιδεσεως, στη δετερη κυβρνηση του Γεργιου Θεοτκη,
πργμα που συνβη και αργτερα (1904), εν το 1909 ανλαβε το Υπουργεο
Δικαιοσνης πλι σε κυβρνηση Θεοτκη.
Στη συνεδραση της 18ης Ιανουαρου 1921 εκλχθηκε πρεδρος της ΓL Εθνικς Συνλευσης, λαμβνοντας 248 ψφους ναντι 71 του Παναγιτη Δαγκλ.
Αμσως μετ απευθυνμενος στο Σμα επε τα εξς:
Βαθυττην α>σθνομαι πρς μHς, κριοι συνδελφοι, ε!γνωμοσνην 'π τ" 'ξχως τιμητικ" 'ντολ" μ τ ν Pποαν μ περιεβλετε. Ε@μαι δ
>διαιτρως ε!τυχ ς, διτι ε>ς 'μ Oλαχεν P κλρος, Iνα προεδρεσω BΕθνικς Συνελεσεως, ε>ς τ ν Pποαν δι πρEτην φορν συμπαρεδρεουσι τ
τκνα τς μεγαλυνθεσης <Ελληνικς πατρδος.
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Μετ παλμν συγκιν σεως `γας, ποδχεται ; <Ελλς ε>ς τς #γκλας α!τς τ τκνα της κα χαρει κα #γλεται πHσα bλληνικ καρδα
δι τ 'πιτευχθντα 'θνικ #ποτελσματα, τ kφειλμενα ε>ς τος ;ρωϊκος #γνας τν τκνων τς <Eλληνικς Φυλς #λλ κα ε>ς τ ν ε!μεν
#ναγνEρισιν τν #παραγρπτων του <Ελληνισμο/ δικαιωμτων, π τν
Mεγλων Δυνμεων, πρς τς Pποας ζωηρν θλει διατηρε) πντοτε
τ ν ε!γνωμοσνην Pλκληρος P <Ελληνισμς.
Κατ τ ν στιγμ ν τατην, κατ τ ν Pποαν #καταπνητος P ;ρωϊκς
;μν στρατς 'ξακολουθε) μαχμενος κα βαδζει ε>ς νους θριμβους 'ν
τ" 'κτελσει το/ προορισμο/ το/ <Ελληνισμο/, θερμν #πευθνω πρς
α!τν #π τς θσεως τατης χαιρετισμν, σν τ" πεποιθ σει 6τι ταχως
θ Oλθ"η ; ε!τυχ ς στιγμ ν Sδωμεν Pλοκληρωτικς 'κπληρουμνας τς
προσδοκας κα τς 'λπδας μ τς Pποας 'γενν θησαν, 'γαλουχ θησαν, ^νδρEθησαν κα #πθανον Pλκληροι γενεα <Ελλ νων πατριωτν.
Βαρ κα εSπερ ποτ σοβαρν, προβλλει 'νEπιον ;μν, Kριοι, τ
Oργον τς παροσης BΕθνικς Συνελεσεως, περιβεβλημνης μ Pλκληρον τ κ/ρος τς γνησιωτρας κα 'μφαντικωτρας λαϊκς προελεσεως
#π jσας Oχει ν 'πιδεξ"η ; πολιτικ cστορα μιHς Pλοκλ ρου 'κατονταετας 'λευθρου 'θνικο/ βου.
Κατ τ διστημα τς τελευταας τετραετας μα #φνταστος πολιτειακ περιπτεια, #νεπιστρεπτ ε!τυχς καταλυθε)σα δι τς λαϊκς
θελ σεως, 'δημιοργησε κατστασιν, Rς τ ν ριζικ ν διρθωσιν καλε)ται
; BΕθνικ Συνλευσις ν 'πιχειρ σ"η, #ναστηλο/σα τς λαϊκς 'λευθερας
κα τς #ρχς το/ δικαου κα το/ νομμου κα τροποποιο/σα τ το/ πολιτεματος ;μν, κατ τρπον προσαρμοζμενον ο! μνον πρς τ
πνε/μα κα τς #παιτ σεις τς 'ποχς, #λλ κα καθιστντα #δνατον
πHσαν 'ν τV μλλοντι #ππειραν πρς τ ν δι τς βας κα τς α!θαιρεσας 'πιβολ ν τς θελ σεως τν kλγων 'π τν πολλν.
BΕν τV πνεματι τοτVω #δισπαστος κα #διατρακτος προβανουσα
ε>ς τ Oργον α!τς, ; BΕθνικ Συνλευσις, θλει φαν" συνεπ ς πρς τ ν
'πιτακτικ ν 'ντολ ν, μεθ’ Rς περιεβλ θη π τς μεγλης κα #νεπηρεστου ε>ς #πειλς κα πισεις πλειονοψηφας το/ λαο/ τς <Ελλδος. Ε!γνωμον, κριοι, κα πλιν δι τ ν τιμητικ ν 'ντολ ν, μ τ ν Pποαν μ
περιεβλετε. Πρς #κριβ 'κτλεσιν το/ Oργου, τ Pπο)ον μο #νετθη,
Oχω #νγκην τς ε!μενο/ς συνδρομς πντων μν, 'λπζω δ 6τι θλετε ε!αρεστηθ ν μο χορηγ σετε τατην καθ’ 6λον τ διστημα τν
'ργασιν.
Dζησε τη Μικρασιατικ καταστροφ και τη διλυση της Εθνικς Συνλευσης απ το στρατιωτικ κνημα του Σεπτεμβρου του 1922.
Πθανε το 1925.
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69. Eλευθ"ριος Bενιζ"λος
1924

Γεννθηκε το 1864 στις Μουρνις Χανων της Κρτης απ οικογνεια με

μακριν καταγωγ απ τη Σπρτη. Δο χρνια μετ τη γννησ του, κατ τη
μεγλη επανσταση του 1866, η οικογνει του αναγκστηκε να μεταναστεσει στην Ερμοπολη της Σρου, για να επανλθει στην Κρτη ξι χρνια
αργτερα (1872). Ο Bενιζλος σποδασε στη Νομικ Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν και κατπιν σκησε τη δικηγορα στα Χανι.
Σντομα, ωστσο, αναμχθηκε στην ενεργ πολιτικ και εκλχθηκε βουλευτς Κυδωνιν στην τοπικ κρητικ Βουλ (1889), αφοσιθηκε δε στην
υπθεση της νωσης της μεγαλονσου με την Ελλδα στο πλασιο της πραγμτωσης της ιδας της εθνικς ολοκλρωσης.
Κατ την Kρητικ επανσταση του 1895 συμμετεχε ενεργ και το 1897
κρυξε την νωση της Κρτης με την Ελλδα στο Ακρωτρι, το οποο δχτηκε τον ανηλε βομβαρδισμ των συμμαχικν πλοων. Στη συνχεια, πειτα
απ την αναγνριση του καθεσττος αυτονομας στην Κρτη και την ανληψη της εξουσας απ Dλληνα αρμοστ (τον πργκιπα Γεργιο), ανλαβε
καθκοντα συμβολου (δηλαδ υπουργο) Δικαιοσνης. Rταν, μως, το
1901 ο Βενιζλος ρθε σε σγκρουση με τον πργκιπα, απομακρνθηκε απ
την αρχ, για να ηγηθε της αντιπολτευσης.
Το 1905 η κατσταση φτασε στα κρα και ο Βενιζλος κρυξε την
νωση στο Θρισο. Η πολυπθητη νωση μπορε να μην πραγματοποιθηκε
οτε αυτ τη φορ, αλλ ο πργκιπας απομακρνθηκε απ το νησ για να
αντικατασταθε απ τον Αλξανδρο ΖαGμη, εν το νομα του Βενιζλου
γινε γνωστ στο πανελλνιο. Την περοδο αυτ ανλαβε τις θσεις του συμβολου επ των Εξωτερικν και της Δικαιοσνης, εν για να διστημα διετλεσε και πρεδρος της τοπικς κυβρνησης (εκτελεστικς επιτροπς).
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Το 1909, στερα απ την επιτυχα του κινματος στο Γουδ, κλθηκε απ
τους εξεγερμνους αξιωματικος ως πολιτικς τους σμβουλος. Ανταποκρθηκε μεσα στην πρσκληση και κτοτε πρωταγωνστησε στην εθνικ πολιτικ σκην για τα επμενα 26 χρνια.
Εκλχθηκε βουλευτς Αττικοβοιωτας στην πρτη και τη δετερη Αναθεωρητικ Βουλ του 1910 και του 1911, καθς και την περοδο απ το 1912
ως το 1915.
Τον Οκτβριο του 1910 σχημτισε την πρτη του κυβρνηση, δνοντας
να πνο στο εκσυγχρονιστικ εγχερημα. Εισηγθηκε και προθησε σειρ
μεταρρυθμιστικν μτρων σε πολλος τομες της οικονομικς, κοινωνικς
και πολιτικς ζως της χρας. Στο διεθνς εππεδο και με εστοχους χειρισμος κατ τους νικηφρους Bαλκανικος πολμους κατφερε να διπλασιαστε σχεδν το ελληνικ κρτος (απ 64.000 χλμ.2 το 1912 σε 120.000 χλμ.2
το 1913).
Στη συνχεια, ρθε σε διαφωνα με το νο βασιλι Κωνσταντνο AL, σχετικ με τον προσανατολισμ της εξωτερικς πολιτικς της χρας. Αντιδρντας στην καταχρηστικ διλυση της Βουλς απ τον Κωνσταντνο το 1915,
ο Βενιζλος μαζ με το νααρχο Παλο Κουντουριτη και το στρατηγ Παναγιτη Δαγκλ, σχημτισαν στη Θεσσαλονκη λλη κυβρνηση (1916) και
ταξαν τη χρα στο πλευρ στην Aντντ (Entente). H κνηση αυτ δχασε
την ελληνικ πολιτικ κοινωνα και οδγησε τη χρα στον Eθνικ Διχασμ.
Mε την υποστριξη της Aντντ, ο Κωνσταντνος εξορστηκε και τη θση του
πρε ο γιος του Αλξανδρος, εν η κυβρνηση της Θεσσαλονκης γινε η νμιμη κυβρνηση του ενιαου κρτους (Ιονιος 1917).
Η δετερη πρωθυπουργικ θητεα του Βενιζλου (1917-1920) συνοδετηκε απ κορυφαα γεγοντα, τσο στο μτωπο των πολεμικν επιχειρσεων
(πως, η συμμετοχ της χρας στον ΑL Παγκσμιο πλεμο, η απελευθρωση
πολλν περιοχν, η αποββαση και εγκατσταση εκστρατευτικο σματος
στη Σμρνη, η σναψη των συνθηκν των Σεβρν και του Νεϊγ), σο και
στην εσωτερικ πολιτικ ζω (απαλλοτρωση των τσιφλικιν, ενσχυση βιομηχανας, δρυση της ΓΣΕΕ).
Η αναπντεχη, εντοτοις, ττα του Βενιζλου στις εκλογς του 1920 (χι
σε ψφους, αλλ σε δρες), οδγησε τους αντιπλους του στην εξουσα, το
Βενιζλο στην αυτοεξορα και στην ατυχ κβαση της μικρασιατικς εκστρατεας με την καταστροφ της Σμρνης και τον ξεριζωμ του ελληνισμο της
Μικρς Ασας (1922). Ο Βενιζλος με την ιδιτητα του εκπροσπου της
ελληνικς κυβρνησης, υπγραψε τη Συνθκη της Λωζννης (Ιολιος 1923).
Επανλθε στην Ελλδα το 1924 και εκλχθηκε πληρεξοσιος στην ΔL
Εθνοσυνλευση, της οποας αναδεχθηκε και πρεδρος. Παρλληλα, ανλαβε και την πρωθυπουργα, χωρς να διαθτει την απαιτομενη πλειοψηφα,
εφσον το Kμμα των Φιλελευθρων εχε πλον διασπαστε. Tο γεγονς αυτ
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τον οδγησε σε παρατηση και εκ νου αναχρηση στο εξωτερικ, απ που
δεν επανλθε παρ τρα χρνια αργτερα για να εγκατασταθε στην Κρτη
και να καταστσει και πλι απολτως αισθητ την παρουσα του.
Τον Ιολιο 1928 του δθηκε εντολ σχηματισμο κυβρνησης την οποα
και αποδχθηκε, μολοντι δεν ταν καν βουλευτς. Αμσως λλαξε τον εκλογικ νμο και διεξγαγε εκλογς (19 Αυγοστου), στις οποες επικρτησε
πανηγυρικ (46,94%).
Στη συνχεια κυβρνησε επ τετραετα (1928-1932), σχεδιζοντας και
εφαρμζοντας να πολπλευρο μεταρρυθμιστικ ργο σε πολλος τομες της
εσωτερικς και της εξωτερικς πολιτικς. Ατυχς, οι αρνητικς επιπτσεις
της δριμας οικονομικς κρσης που πληξε (απ το 1929) λες τις οικονομες της αγορς, καθς και η νοδος του φανατισμο με την ξυνση της αντιπαρθεσης μεταξ κομμουνιστικν και φασιστικν κινημτων, εξανμισαν
τις θετικς ψεις της προσπθεις του.
Το Μιο 1932 η κυβρνηση Βενιζλου παραιτθηκε για να επανλθει
σντομα στην εξουσα (Νομβριος 1932) αλλ για λγο. Τον επμενο Μρτιο,
η ττα στις εκλογς (της 5ης Μαρτου 1933) οδγησε στην πτση της τελευταας κυβρνησης Βενιζλου και πυροδτησε μια σειρ δυσμενν εξελξεων.
Το αποτυχημνο κνημα του στρατηγο Πλαστρα, ακολοθησε η κυβρνηση του Λαϊκο Kμματος υπ την ηγεσα του μετριοπαθος Παναγ Τσαλδρη και στη συνχεια νο κνημα (1η Μαρτου 1935) φιλοβενιζελικν, που
απτυχε επσης. Σε αυτ εχε προσχωρσει και ο Βενιζλος, ο οποος μετ την
καταστολ του αναχρησε πλι για το εξωτερικ, εν κτακτο στρατοδικεο
τον καταδκαζε ερμην σε θνατο.
Συνχισε να παρακολουθε την ελληνικ πολιτικ ζω και την τροπ των
πραγμτων (κατργηση της αβασλευτης δημοκρατας, επνοδος του Γεωργου ΒL), αλλ οι τελευταες ταλαιπωρες εχαν κλονσει την υγεα του. Πθανε στο Παρσι, το Μρτιο 1936, και κηδετηκε με πρωτοφανες εκδηλσεις
πνθους στην ιδιατερη πατρδα του, τα Χανι.
Στη συνχεια αναφρονται απψεις του Βενιζλου σχετικ με το πολτευμα της Ελλδας (1932):
Τ προβλ ματα πο 'γννησεν ; μεταπολεμικ 'ποχ κα ; 'πακολουθ σασα μετ τ 1929 παγκσμιος κρσις, 'πβαλον τ ν #νμειξιν το/
κρτους ε>ς τ ν διεθυνσιν τς 'θνικς ο>κονομας. Δα τ ν διεθυνσιν
τατην τ κοινοβουλευτικν κρτος το ?κιστα παρεσκευασμνον. <Ως 'κ
τς 'πεκτσεως δ τς δρσεEς του, τ κακ του κοινοβουλευτισμο/
#πβησαν μεγαλτερα κα καταφανστερα. Μνον πολιτικ κμματα
τν Pποων τ ν δρHσιν 'μπνει ; 'ξυπηρτησις το/ κοινο/ συμφροντος,
θ ^δναντο ν προφυλξουν τ κοινοβουλευτικν κρτος #π τ ν πολιτικ ν χρεωκοπαν τ ν Pποαν 'πιφρει ; βασιλεα τς δημαγωγας.
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BΑλλ’ ; θεραπεα τν κακν το/ κοινοβουλευτισμο/ δν δναται ν
ζητηθ" #π τ ν 'γκατλειψιν τν δημοκρατικν #ρχν.
BΕν τ ν #ρχ ν καταλβουν α!τοχειροτνητοι δικττορες, θ’ #ρχσ"η
'ποχ διαρκν #ναστατEσεων.
Τ ν 'κτελεστικ ν bπομνως 'ξουσαν μνον P λας δι τς ψ φου
του δναται ν 'γκαταστ σ"η.
BΑλλ’ ; σημεριν 'κτελεστικ 'ξουσα ε@ναι #νκανος ν’ #νταποκριθ"
πρς τ καθ κοντ της, διτι ε@ναι #νσχυρος, ε ρισκομνη π τ ν πλ ρη 'ξρτησιν τς νομοθ. 'ξουσας, ; Pποα 'πηρεζεται πλιν #π τ ν
#νγκην ν μ δυσαρεστ σ"η τς διαφρους 'κλογικς Pμδας, δι ν
μ διακινδυνεσ"η ; 'πανεκλογ τν #ποτελοντων α!τ ν βουλευτν.
Δι το/το P #ρχηγς τς BΕκτελεστικς BΕξουσας πρπει ν’ #ναδεικνεται δι’ 'κλογς π το/ λαο/ κα ο!χ π τν νομοθ. σωμτων, ν
'κταθ" ; #ρχ του 'π 7 Oτη, 6πως 'ν Γαλλ"α, κα ν Oχ"η τ δικαωμα τς
#ρνησικυρας τν νμων.
Δν δναται ν κρατ σ"η κυβρνησιν, ; Pποα δν #πολαει τς 'μπιστοσνης τς Βουλς.
BΑλλ’ ^μπορε) ν μ 'νδEσ"η κα δημοσιεσ"η νμους ψηφισθντας π
α!τς, 'κτς 7ν οTτοι, 6πως 'ν BΑμερικv, ψηφισθο/ν 'κ δευτρου π τν
δυ νομοθ(ετικν) σωμτων μ τ ν πλειοψηφαν τν 2/3 τν μελν των.
BΕν aς 'κ τς #ρν σεως τατης προκληθ" σγκρουσις κα ε ρεθ"
ε>ς τ ν #νγκην P Πρεδρος ν διαλσ"η τ ν Βουλ ν, ττε ε>ς περπτωσιν
καθ’ ?ν P λας δι τς ψ φου του 'γκρνει τ ν πολιτικ ν τς παραιτηθεσης κυβερν σεως ; #ρχ το/ Προδρου τς Δημοκρατας τερματζεται α!τομτως.
<Η βεβαωσις το/ γεγοντος τοτου, 7ν #μφισβητται π το/ Προδρου, γνεται π το/ Συμβουλου τς BΕπικρατεας 'π α>τ σει bνς q
πλεινων 'κ τν πολιτικν κομμτων.
<Ως 'κ τς συνεπεας τατης τς διαλσεως τς Βουλς, δναται (κα
πρπει) ; διλυσις ν γνεται π το/ Προδρου 7νευ #νγκης 'γκρσεως π τς Γερουσας.
BΑλλ δν πρπει ν 'νισχυθ" ; θσις το/ Προδρου τς Δημοκρατας
#πναντι τν Νομοθ(ετικν) Σωμτων.
Πρπει κα ε>ς τ ν 'κ τς πλειοψηφας τς Βουλς σχηματιζομνην
κυβρνησιν ν δοθ" μεζων 'λευθερα κιν σεως.
Πρπει ν δναται ν θτ"η νμους, #φο/ γνωμοδοτ σουν 'π’ α!τν
τ Ο>κονομ(ικν) Συμβολιον κα τ Συμβολιον τς BΕπικρατεας. <Εξαιρο/νται οc νμοι δι τος Pποους, κατ τ >σχ/ον σ μερον Σνταγμα,
δν 'πιτρπεται Νομοθ(ετικ ) 'ξουσιοδτησις.
Τος οhτω τιθεμνους π τς κυβερν σεως νμους δνανται ν τροποποι σουν τ νομοθετικ σEματα, 'φ’ 6σον διαρκε) ; σνοδς των,
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#λλ δν δικαιο/νται οc βουλευτα ν προτενουν αiξησιν τν 'ξδων q
'λττωσιν τν 'σδων το/ προϋπολογισμο/.
<Η Βουλ συνρχεται κατ’ Oτος ε>ς τρε)ς τακτικς συνδους, bκστη
τν Pποων δν δναται ν διαρκσ"η πλεονας τν 3 bβδομδων. Μνον
δι Προεδρικο/ Διατγματος, προκαλουμνου π τς κυβερν σεως,
δναται ν παραταθ" ; διρκεια bκστης συνδου.
<Η πρEτη 7λλωστε μετ τ ν 'κλογ ν το/ Προδρου κυβρνησις,
#φο/ λβ"η τ ν 'μπιστοσνην τς Βουλς κα περατEσ"η τ ν #ναθεEρησιν το/ πολιτεματος, θ κυβερν σ"η 'π 2ν κα ?μισυ Oτος 7νευ παρουσας τς Βουλς. Κατ τ διστημα το/το θ συσταθο/ν μεγλαι BΕπιτροπα 'κ κοινο(βουλευτικν) κα μ κοινοβουλευτικν μελν. Ε>ς τς
BΕπιτροπς α!τς θ κληθο/ν ν μετσχουν τσοι νοι #ρτας μορφEσεως [...] 6πως μελετ σουν 6λους τους kργανισμος τς διοικ σεως κα
προτενουν τς #ναγκαας μεταρρυθμσεις 'π τν Pποων θ’ #ποφανθ"
Pριστικς ; κυβρνησις δι Νομοθ(ετικν) Διαταγμτων.
Μνον δι τ θματα δι τ Pπο)α κατ τ >σχον Σνταγμα δν 'πιτρπεται νομοθ(ετικ ) 'ξουσιοδτησις, θ συγκροτηθ" π τς πρEτης
Βουλς BΕπιτροπ 7νευ τς συμφEνου γνEμης τς Pποας ; Κυβρνησις
δν δναται ν 'κδEσ"η νομοθ(ετικ) Διατγματα #φορντα τ θματα
τα/τα.
BΕννοε)ται 6τι κα κατ τ ν διρκειαν τν 18 τοτων μηνν ; κυβρνησις δναται Pποτεδ ποτε τ κρνει χρ σιμον ν καλσ"η τ ν Βουλ ν,
6πως ποβλ"η ε>ς τ ν ψφον τς oρισμνα νομοθετικ μτρα.
BΑνγκη μονμων <Υφυπουργν δι’ 6λους τους κλδους. Περιορισμς
πολιτικν πουργν ε>ς kλγα πουργε)α, %ν 2καστος θ διευθν"η πλεονα φυπουργε)α π μονμους φυπουργος.
Οc μνιμοι φυπουργο θ δνανται ν τθενται ε>ς διαθεσιμτητα.
Οc πολιτικο πουργο θ σαν
1) τν BΕσωτερικν, περιλαμβνων <Υγιειν ν κα Κοιν(ωνικ ν) Πρνοιαν.
2) BΕξωτερικν.
3) BΕθν(ικς) Ο>κονομας, περιλαμβνων τς Γεωργας.
4) Ο>κονομικν.
5) BΕθνικς BΑμνης, περιλαμβνων τ τρα στρατιωτικ πουργε)α.
6) Παιδεας.
7) Δικαιοσνης.
8) Συγκοινωνας κα Δημοσων WΕργων.
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Στις 2 Ιανουαρου 1924 συνλθε στην Αθνα η ΔL Εθνικ Συνλευση που
αποφσισε την κπτωση της δυναστεας και την κατργηση του πολιτεματος της βασιλευομνης δημοκρατας (απφαση που επικυρθηκε με το δημοψφισμα της 13ης Απριλου 1924).
Εν η ΔL Συντακτικ Συνλευση συνχιζε τις εργασες της για την κατρτιση του νου συντγματος, εκδηλθηκε, στις 26 Ιουνου 1925, το πραξικπημα του στρατηγο Θεδωρου Πγκαλου. Μετ την πτση της δικτατορας Πγκαλου, εκλχθηκε η «Βουλ της ΑL περιδου», το 1926, η οποα τελικ ψφισε το Σνταγμα του 1927.

Η επανασσταση του θεσμο της Γερουσας
Η Γερουσα, που εχε συσταθε ως δετερο νομοθετικ σμα με το Σνταγμα του 1844, καταργθηκε απ τη ΒL Εθνοσυνλευση το 1862, εν το Σνταγμα του 1864 προβλεπε μνο να νομοθετικ σμα, τη Βουλ.
Στη συνχεια, η ΒL Αναθεωρητικ Βουλ του 1911 δεν συζτησε στην
ουσα το θμα αυτ, θεωρντας τι «P θεσμς τς Γερουσας δν ε@χεν τ ν
κοιν ν γνEμην πρ α!το/» (Δασκαλκης, 1947: 87), παρτι η κυβρνηση
του Ελευθριου Βενιζλου εξφρασε την ποψη τι οι μεταβατικς διατξεις
θα μποροσαν να αφσουν ανοικτ το ενδεχμενο μεταγενστερης δρυσης
της Γερουσας.
Η Βουλ που αναδεχθηκε απ τις εκλογς της 1ης Νοεμβρου του 1920,
αφο κατ τη συνεδραση της 25ης Ιανουαρου 1922 αυτοανακηρχθηκε ως
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ΓL εν Αθναις Εθνοσυνλευση, σχημτισε επιτροπ απ 11 μλη υπ την προεδρα του Νικλαου Λεβδη, στην οποα ανατθηκε η προεργασα αναθερησης του Συντγματος. Κατ τις εργασες της ΓL Εθνοσυνλευσης υποστηρχθηκε η δρυση Γερουσας, αλλ αποφασστηκε η σχετικ συζτηση να διεξαχθε μετ την αναθερηση του ρθρου 108 του Συντγματος του 1911, το
οποο προβλεπε την αναθεωρητικ διαδικασα μνο των μη θεμελιωδν
διατξεων. Πριν μως διεξαχθε η συζτηση αυτ, η Εθνοσυνλευση διαλθηκε στις 15 Σεπτεμβρου 1922, απ το στρατιωτικ επαναστατικ κνημα,
που εχε ξεσπσει μετ τη Mικρασιατικ καταστροφ.
Η ΔL Εθνοσυνλευση, που προκυψε απ τις εκλογς της 16ης Δεκεμβρου 1923, αποφσισε τη σσταση 36μελος επιτροπς για την επεξεργασα
των αναθεωρητων διατξεων του Συντγματος. Η επιτροπ αυτ ως τη
διακοπ των εργασιν της Εθνοσυνλευσης στις 30 Iουνου 1925 εχε επεξεργαστε 62 ρθρα και εχε υποβλει τσσερις εισηγητικς εκθσεις. Παρλληλα, η Εθνοσυνλευση εχε ψηφσει 36 απ τα 39 πρτα ρθρα του σχεδου
της επιτροπς.
Το ργο της Εθνοσυνλευσης θα ανακοπε απ το πραξικπημα του
στρατηγο Θεδωρου Πγκαλου στις 25 MαGου 1925. Στη συνχεια, η Εθνοσυνλευση, με το Ψφισμα της 30ς ΜαGου 1925, με το οποο περιβαλε το
δικττορα με “κοινοβουλευτικ μανδα”, συγκρτησε να 30μελ κοινοβουλευτικ επιτροπ με την εξουσιοδτηση να ψηφσει τον καταστατικ χρτη,
που θα υποβαλλταν κατπιν προς οριστικ κρωση σε αυτν.
Η κοινοβουλευτικ επιτροπ τελεωσε τις εργασες της στις 10 Σεπτεμβρου 1925 και υπβαλε το σχδιο του Συντγματος στην κυβρνηση Πγκαλου, η οποα δημοσευσε το Σνταγμα (29 Σεπτεμβρου 1925), επιφροντς
του μως αυθαρετα πολλς τροποποισεις. Μετ την ανατροπ της δικτατορας του Πγκαλου, η κυβρνηση του στρατηγο Γεργιου Κονδλη δημοσευσε στην Εφημερδα της Κυβερν σεως το Σνταγμα που εχε διαμορφσει η 30μελς επιτροπ, χωρς τις τροποποισεις που εχε επιφρει ο Πγκαλος.
Τελικ, το Σνταγμα της ΒL Ελληνικς Δημοκρατας ψηφστηκε απ την
πρτη τακτικ Βουλ της Ελληνικς Δημοκρατας στις 6 Μαρτου 1927, αφο
εχε αυτ εν τω μεταξ επιφρει ορισμνες δευτερεουσες τροποποισεις στο
αρχικ σχδιο που της εχε υποβληθε.
Με τα ρθρα 59-66 του Συντγματος του 1927 επανιδρθηκε ο θεσμς της
Γερουσας και ορστηκαν τα σχετικ με τη σνθεση και τις αρμοδιτητς της.

Οι αρμοδιτητες της Γερουσας
Το Σνταγμα του 1927 θεσμοθτησε το σστημα των δο νομοθετικν σωμτων (Βουλ και Γερουσα), με σχετικ υπεροχ της Βουλς, αφο σε περπτωση διαφωνας, υπερσχυε η γνμη της Βουλς (ρθρο 30).
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Η Γερουσα απαρτιζταν απ 120 γερουσιαστς, εκ των οποων 92 εκλγονταν μεσα απ το λα, 18 απ επαγγελματικς ενσεις και 10 αριστνδην
στην αρχ κθε βουλευτικς περιδου.
Η Γερουσα ταν αρμδια να δικζει τον Πρεδρο της Δημοκρατας επ
εσχτη προδοσα  παραβαση εκ προθσεως του Συντγματος, τους υπουργος για αδικματα που διπραξαν κατ την σκηση των καθηκντων τους,
καθς και κθε λλο πρσωπο για αδκημα εσχτης προδοσας  λλη
πρξη κατ της ασφλειας και της ανεξαρτησας του κρτους. Εξλλου, σε
κοιν συνεδραση με τη Βουλ ταν αρμδια να εκλγει τον Πρεδρο της
Δημοκρατας, αλλ και να αποφασζει την αναθερηση των μη θεμελιωδν
διατξεων του Συντγματος.

Η Γερουσα της περιδου 1929-1935
Στις 21 Απριλου 1929 διεξχθησαν οι γερουσιαστικς εκλογς για την
ανδειξη των 92 μεσα εκλεγμενων γερουσιαστν. Παρλληλα, ο Βενιζλος, αφο απτυχε να συνεννοηθε με την αντιπολτευση για υπδειξη κοινν
υποψηφων, προχρησε στην κατρτιση του καταλγου των αριστνδην
γερουσιαστν, που τελικ υπερψηφστηκε.11 Αφο συγκροτθηκε σε σμα η
Γερουσα εξλεξε τον Αλξανδρο ΖαGμη ως πρεδρο.
Στις 2 Ιουνου 1929 η Βουλ και η Γερουσα σε κοιν συνεδραση εξλεξαν τον ως ττε προσωριν πρεδρο της Δημοκρατας νααρχο Παλο Κουντουριτη ως οριστικ πρεδρο. Στις 9 Δεκεμβρου του διου τους ο Κουντουριτης παραιτθηκε απ το προεδρικ αξωμα για να τον διαδεχθε ο
ως ττε πρεδρος της Γερουσας Αλξανδρος ΖαGμης. Νος πρεδρος της
Γερουσας εξελγη ο πρην αρχιστρτηγος Λεωνδας Παρασκευπουλος.
Τον Παρασκευπουλο, που παρμεινε πρεδρος της Γερουσας ως τον
Αγουστο 1932, διαδχθηκε το Νομβριο του διου τους ο Στυλιανς Γονατς. Αυτς διατρησε το αξωμα του προδρου ως την οριστικ κατργηση
του σματος τον Απρλιο του 1935.
Η παρξη του θεσμο της Γερουσας ρχισε να αμφισβητεται μετ τις
εκλογς της 5ης Μαρτου 1933 και την νοδο του Λαϊκο Kμματος στην
κυβρνηση. Kαι αυτ γιατ διαμορφθηκε διαφορετικ πλειοψηφα στα δο
αντιπροσωπευτικ σματα (στη μεν Βουλ πλειοψηφοσε το Λαϊκ Kμμα,
στη δε Γερουσα αυτ των Φιλελευθρων), γεγονς που προξενοσε προσκμματα στην ψφιση αμφισβητομενων νομοθετημτων, τα οποα εισγα-

11. Οι 10 αριστνδην γερουσιαστς ταν οι: Λεωνδας Παρασκευπουλος, \θως Ρωμανς, Πιερρκος Μαυρομιχλης, Αλ. Αναστασιδης, Γ. Ανδρεδης, Αλ. Μυλωνς, Γεργιος Φιλρετος, Νικλαος Τριανταφυλλκος, Αθανσιος Ευταξας και Αλξανδρος ΖαGμης.
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γε το Λαϊκ Kμμα που αισθανταν την παρξη της Γερουσας ως εμπδιο
στην ομαλ λειτουργα του κοινοβουλευτικο πολιτεματος.
Ως εκ τοτου η κυβρνηση Παναγ Τσαλδρη, μετ την καταστολ του
φιλοβενιζελικο κινματος της 1ης Μαρτου 1935, με την ΑL Συντακτικ
Πρξη (ΦΕΚ 113/Α/1 Aπριλου 1935), κατργησε τη Γερουσα και προκρυξε εκλογς για συγκρτηση της ΕL Εθνοσυνλευσης με αρμοδιτητα την αναθερηση του Συντγματος.
Η ΕL Εθνοσυνλευση, που προκυψε απ τις εκλογς της 9ης Ιουνου
1935, διαλθηκε και τυπικ το Δεκμβριο 1935 μετ το πραξικπημα του
στρατηγο Γεργιου Κονδλη, χωρς να προλβει να συζητσει για το θεσμ
της Γερουσας. Το διο συνβη και με την ΓL Αναθεωρητικ Βουλ, που προκυψε απ τις εκλογς της 26ης Ιανουαρου 1936, η οποα επσης διαλθηκε
απ τη δικτατορα της 4ης Αυγοστου 1936 του Ιωννη Μεταξ.
Μετ τον πλεμο και την κατοχ, η επιτροπ για την αναθερηση του
Συντγματος της ΔL Αναθεωρητικς Βουλς, που προλθε απ τις πρτες
μεταπολεμικς εκλογς της 31ης Μαρτου 1946, απρριψε την πρταση για
επανασσταση της Γερουσας.
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6. Aλ"ξανδρος Zα$μης
1929

O Aλξανδρος ZαGμης διετλεσε πρεδρος της Γερουσας απ τις 22

ΜαGου 1929 ως και τις 14 Δεκεμβρου 1929.*

* Τα βιογραφικ στοιχεα αναφρονται στον παρντα τμο, σ. 281-284.
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7. Λεων δας Παρασκευπουλος
1930-1932

Δ ιαπρεπς στρατιωτικς, στενς συνεργτης του Ελευθριου Βενιζλου,

αρχιστρτηγος του ελληνικο στρατο απ τα τλη του ΑL Παγκοσμου πολμου ως το δετερο χρνο της Mικρασιατικς εκστρατεας. Υπ την ηγεσα του
οι ελληνικς δυνμεις κατλαβαν τη Θρκη και τη δυτικ Μικρ Ασα.
Γεννθηκε το 1860 στην Κθνο απ οικογνεια που καταγταν απ τη
Σμρνη. Σποδασε αρχικ στην Ευαγγελικ Σχολ της Σμρνης και στη συνχεια στη Στρατιωτικ Σχολ Ευελπδων, απ που αποφοτησε το 1880 με
το βαθμ του ανθυπασπιστ. Ολοκλρωσε τις στρατιωτικς του σπουδς στην
Ελβετα και τη Γαλλα και το 1917 προχθη στο βαθμ του αντιστρτηγου.
Η στρατιωτικ του δρση ρχισε το 1881, ταν λαβε μρος στην κατληψη της \ρτας. Το 1897 μετβη ως υπασπιστς του στρατηγο Tιμολοντος
Βσσου στην Κρτη με καθκοντα επιτελρχη του στρατο κατοχς. Υπηρτησε επσης ως προσωπρχης στο Υπουργεο των Στρατιωτικν μετ την
επανσταση στο Γουδ το 1909.
Κατ τους Bαλκανικος πολμους του 1912-1913 υπηρτησε, στην αρχ,
ως συνταγματρχης διοικητς του δετερου συντγματος πεδινο πυροβολικο και στη συνχεια ως αρχηγς του πυροβολικο στην Zπειρο, που
συμμετεχε στην πολιορκα του Μπιζανου. Το 1913, στον πλεμο με τη Βουλγαρα, κατρτισε και διοκησε την 10η Μεραρχα.
Το 1916 διορστηκε διοικητς του ΓL Σματος Στρατο, εν το διο τος
προσχρησε στο κνημα της Εθνικς \μυνας του Ελευθριου Βενιζλου και
ανλαβε τη διοκηση του Σματος Στρατο Μακεδονας που συγκροτθηκε
τον Οκτβριο 1916 απ την προσωριν κυβρνηση της Θεσσαλονκης.
Το 1917, ταν τερματστηκε ο Eθνικς Διχασμς και ο Ελευθριος Βενιζλος ανλαβε και πλι την πρωθυπουργα, με την ξοδο της Ελλδας στον
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ΑL Παγκσμιο πλεμο, ο Παρασκευπουλος διορστηκε αντιστρτηγος διοικητς του ΑL Σματος Στρατο στο μακεδονικ μτωπο.
Στα τλη του 1918 διαδχθηκε τον Παναγιτη Δαγκλ στην αρχιστρατηγα του ελληνικο στρατο και με την ιδιτητ του αυτ επισκφτηκε επσημα το Μρτιο του 1919 την Κωνσταντινοπολη.
Ως αρχιστρτηγος, κατ την περοδο 1918-1920, με δρα τη Θεσσαλονκη, ηγθηκε των ελληνικν μονδων κατ την τελευταα περοδο των μαχν
στο μακεδονικ μτωπο και κατ την πρτη φση της Mικρασιατικς εκστρατεας. Επ της αρχιστρατηγας του καταλφθηκε απ τις ελληνικς δυνμεις η Aνατολικ Θρκη, η περιοχ της Σμρνης και διεξχθησαν οι επιχειρσεις προς Προσα και Ουσκ.
Απ το Φεβρουριο 1920, ταν το Ελληνικ Στρατηγεο μεταφρθηκε
στη Σμρνη, ο Παρασκευπουλος ανλαβε τη γενικ διοκηση του στρατο
της Μικρς Ασας, θση απ την οποα παραιτθηκε το Νομβριο 1920, μετ
την κυβερνητικ αλλαγ που ακολοθησε τις εκλογς της 1ης Νοεμβρου του
διου τους, και αντικαταστθηκε απ τον στρατηγ Aναστσιο Παπολα.
Στη συνχεια, στερα απ ατησ του, αποστρατετηκε και εγκαταστθηκε
στο Παρσι, που και παρμενε ιδιωτεοντας.
Το 1929 εξελγη, στερα απ πρταση του Ελευθριου Βενιζλου, αριστνδην γερουσιαστς και στις 18 Μαρτου 1930 διαδχθηκε στην προεδρα
του Σματος τον Αλξανδρο ΖαGμη, ο οποος εχε δη εκλεγε Πρεδρος της
Δημοκρατας (14 Δεκεμβρου 1929). Στη θση αυτ παρμεινε ως τις 19
Αυγοστου 1932, οπτε και ληξε η ΔL σνοδος της γερουσιαστικς περιδου.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
Κριοι Γερουσιαστα,
BΕκφρζω κα πλιν βαθε)αν τ ν ε!γνωμοσνην μου δι τ ν τιμ ν, δι’
Rς τ δετερον qδη μ περιβλλετε #ναδεικνοντς με Πρεδρον τς
Γερουσας.
Μ τ ν σμπραξν σας θ προσπαθ σω ν διευθνω τς 'ργασας
το/ ΣEματος 'ν πνεματι #μεροληψαςn ε@μαι δ ββαιος 6τι 'κ τν
'ντα/θα συζητ σεων, διεξαγομνων μετ’ #παθεας κα συνσεως, θ
προκψ"η #ληθς μεγλη oφλεια, φωτιζομνων #π 6λας των τς πλευρς, τν διαφρων π τ ν κρσιν ;μν τεθειμνων ζητημτων [...]
<Η <Ελλς δν διεξφυγε #π τς μεταπολεμικς α!τς δυσχερεας,
κα δν ^δνατο α!τ μνη ν μεν"η #νπαφος το/ κακο/ τ Pπο)ον
μαστζει τν κσμον Pλκληρον. BΕνV δ ; ο>κονομικ κρσις Oτρωσε βαθτατα 7λλους Λαος, ; <Ελλς μ #ξιοθαμαστον ζωτικτητα κα 'πιμον ν δι’ 6λων της τν δυνμεων προχωρε) σταθερς πρς μαν καλλιτραν αiριον.
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Ε>ς τ ν προϋπθεσιν α!τ ν ; μετρα #ποστολ τς Γερουσας συμβλλει #ποτελεσματικς, αc δ 'ργασαι α!τς 'λπζω 6τι θ δικαιEσουν
τ ν 'μπιστοσνην ε>ς τν θεσμν.
Ο Παρασκευπουλος, εκτς απ τη στρατιωτικ του δρση εχε να επιδεξει και συγγραφικ ργο. Πθανε στο Παρσι το 1936.
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8. Στυλιανς Γονατς
1932-1935

Γεννθηκε στην Πτρα το 1876 απ οικογνεια που καταγταν απ τις

Κυδωνες (Αϊβαλ) της Μικρς Ασας και εγκαταστθηκε στην Ελλδα στα
χρνια της Eπανστασης.
Φοτησε στη Στρατιωτικ Σχολ Ευελπδων και η εξλιξ του στη στρατιωτικ ιεραρχα ταν ταχεα. Στον Eλληνοτουρκικ πλεμο του 1897 υπηρτησε ως λοχας εελπις, εν λαβε μρος στο Mακεδονικ αγνα ως διοικητικς υπλληλος του ελληνικο προξενεου της Αδριανοπολης, με το ψευδνυμο Στργιος Γρηγορου.
Στο κνημα του Στρατιωτικο Συνδσμου στο Γουδ τον Αγουστο 1909
βρθηκε, ως υπολοχαγς, δπλα στο συνταγματρχη Nικλαο Ζορμπ. Στους
Bαλκανικος πολμους υπηρτησε στο επιτελεο της 10ης Μεραρχας, εν το
1919 λαβε μρος ως συνταγματρχης στην εκστρατεα στη Ρωσα με αποστολ
τον ανεφοδιασμ του εκστρατευτικο σματος που εχε σταλε στην Ουκρανα.
Zταν παρν σε λη την διρκεια της Mικρασιατικς εκστρατεας, αρχικ ως υποδιοικητς στη βση της Σμρνης και στη συνχεια ως διοικητς της
1ης Μεραρχας πεζικο. Tο Νομβριο του 1920 ορστηκε επιτελρχης του ΑL
Σματος Στρατο και απ τη θση αυτ λαβε μρος στις μεγλες και πολνεκρες επιχειρσεις του 1921. Τον Ιονιο του 1922 τοποθετθηκε διοικητς
της 2ας Μεραρχας και τον Αγουστο διοικητς του ΑL Σματος Στρατο,
θση απ την οποα ζησε τα γεγοντα της υποχρησης των Eλλνων και
της Mικρασιατικς καταστροφς.
Στη Χο, που αποβιβστηκε τελικ η 2η Μεραρχα, συγκρτησε, μαζ με
το Νικλαο Πλαστρα, τον αντιπλοαρχο Δημτριο Φωκ και το διοικητ
του στλου Αλξανδρο Χατζηκυρικο, Επαναστατικ Επιτροπ με επικεφαλς τον διο, η οποα αποβιβστηκε στο Λαριο και ανγκασε την κυβρ-
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νηση Νικλαου Τριανταφυλλκου σε παρατηση, υποχρενοντας παρλληλα το βασιλι Κωνσταντνο ΑL να εγκαταλεψει το θρνο και να αποχωρσει
απ την Ελλδα, αφνοντας στη θση του το Γεργιο ΒL.
Στις 14 Νοεμβρου 1922, μια μρα πριν απ την εκτλεση των Dξι, την
πρωθυπουργεα της χρας ανλαβε ο διος ο Γονατς. Κατ τη διρκεια
της διακυβρνησς του (ως την 11η Ιανουαρου 1924), ανασυντχτηκε η
στρατι του Dβρου, υπογρφτηκε η Συνθκη της Λωζννης και διενεργθηκαν (16 Δεκεμβρου 1923) εκλογς για την ανδειξη Συντακτικς Συνλευσης. Δο ημρες μετ τις εκλογς απομακρνθηκε απ το θρνο ο
Γεργιος ΒL και η αντιβασιλεα ανατθηκε στο νααρχο Παλο Κουντουριτη.
Στην πρτη συνεδραση της ΔL Εθνοσυνλευσης (στην οποα ο διος εχε
εκλεγε πληρεξοσιος Αθηνν-Πειραις) παραιτθηκε η κυβρνηση Γονατ,
παραδδοντας την εξουσα στον Ελευθριο Βενιζλο. Λγο αργτερα, στα
τλη ΜαGου 1924, ο Γονατς αποστρατετηκε, αφο με ψφισμα της Εθνοσυνλευσης προχθη σε αντιστρτηγο.
Στις γερουσιαστικς εκλογς της 21ης Απριλου 1929 εκλχθηκε γερουσιαστς Αττικοβοιωτας με το Kμμα των Φιλελευθρων, εν τον Ιονιο του
διου τους γινε υπουργς Συγκοινωνιν στην κυβρνηση Βενιζλου και στη
συνχεια γενικς διοικητς Μακεδονας (Δεκμβριος 1929 - Νομβριος 1932).
Στις 4 Nοεμβρου του 1932 εκλχθηκε πρεδρος της Γερουσας και διατρησε το αξωμα αυτ ως την κατργηση του Σματος την 1η Aπριλου 1935 επ
κυβρνησης Παναγ Τσαλδρη.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Ε@μαι ε!γνEμων πρς τ ν Γερουσαν δι τ ν τιμ ν, τ ν Pποαν δι
τς ψ φου της μο Oκαμε, ν μο #ναθσ"η τ ν διεθυνσιν τν 'ργασιν
α!τς, #ντιλαμβανμενος πλ ρως κα τ ν τιμ ν κα τς ποχρεEσεις τς
Pποας αhτη συνεπγεται [...]
Α!τ ν #κριβς τ ν Oλλειψιν τς λικς, οhτως ε>πε)ν, δυνμεως, πρπει ν προσπαθ σ"η ν #ναπληρEσ"η ; Γερουσα δι το/ ^θικο/ α!τς
κρους, οhτως Qστε αc γνμαι κα #ποφσεις της ν βαρνουν 'π τν
Κυβερν σεωνn το/το δ μνον ;με)ς, τ μλη το/ ΣEματος, δυνμεθα ν
τ 'πιτχωμεν, 'ξυψο/ντες τν θεσμν τς Γερουσας παρ τ" Κοιν"
γνEμ"η δι τς #ξιοπρεπο/ς στσεEς μας κα τς σοβαρHς 'ργασας μας.
<Η Γερουσα οhτω θ 'πιβληθ" ε>ς τ ν γενικ ν συνεδησιν 6τι ε@ναι
θεσμς #παρατητος κα θ πασ"η ; π τινων Oτι #μφισβητουμνη χρησιμτης α!τς.
BΑπ τν #ρχαιοττων χρνων, P πλον πολιτικς προηγμνος bλληνικς λας, ε@χεν 'ν χρ σει τν θεσμν το/τον. <Ο Πλοταρχος κα P Πλ-
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των 'ξωμοωσαν τ ν Γερουσαν πρς δευτραν 7γκυραν κα 2ρμα το/
σκφους τς Πολιτεας.
Σ μερον δ 6λα σχεδν τ Κρτη, τ κοινοβουλευτικ, Oχουσιν 'ν
>σχϊ τν θεσμν τς δευτρας Βουλς.
<Η Γερουσα, aς κα 'κ τς μχρι σ μερον πορεας της #πδειξεν, δν
πρκειται ν ε@ναι #νταγωνιστ ς τς Βουλς, ο!δ τροχοπδη τν νων
λαϊκν ροπν, τν 'κδηλουμνων bκστοτε δι’ α!τς, aς τινς πρς
στιγμ ν 'φοβ θησαν, #λλ συντηρητικς ρυθμιστ ς τς Pμαλς κα βαθμιαας 'ξελξεως τν προοδευτικν >δεν, δι’ %ν #ποφεγονται P κλονισμς κα ; #στθεια τν #ποτμων μεταβολν, aς κα παργων πολτιμος δι τ ν προσεκτικωτραν κατρτισιν τν νμων κα τ ν πιστοτραν
προσαρμογ ν α!τν ε>ς τν bλληνικν kργανισμν.
<Η πε)ρα τς πρEτης τριετας, θ #ποτελσ"η στοιχε)ον σημαντικν,
δι τ ν ε!ρυθμοτραν λειτουργαν το/ ΣEματος κα ; συμβολ α!το/
δι τ ν 'πλυσιν τν #πασχολοντων τ ν ΧEραν μεγλων προβλημτων, 'λπζομεν 6τι θ ε@νε #ποδοτικωτρα.
Κατηγορθηκε για ανμειξη στο φιλοβενιζελικ κνημα της 1ης Mαρτου
1935, γεγονς μως που δεν αποδεχθηκε. Παρ’ λα αυτ καταδικστηκε σε
πενταετ φυλκιση. Αποφυλακστηκε μετ την αμνηστα που δθηκε στην
1η Δεκεμβρου 1935. Στη συνχεια, λαβε μρος στις εκλογς του Ιανουαρου
του 1936 με το Kμμα των Φιλελευθρων για την ανδειξη της ΓL Αναθεωρητικς Βουλς και εξελγη βουλευτς Αθηνν.
Το 1936, μετ το θνατο του Ελευθριου Βενιζλου, εκλχθηκε μλος της
Διοικοσας Επιτροπς του Kμματος των Φιλελευθρων. Αντιτχθηκε στη
δικτατορα της 4ης Αυγοστου 1936, με συνπεια τη σλληψη και την εκτπισ του στη Μκονο και τη Σρο.
Κατ τη διρκεια της κατοχς ο Γονατς συνελφθη και φυλακστηκε
στο στρατπεδο Χαϊδαρου (Μιος-Σεπτμβριος 1944) με την κατηγορα της
ανμειξς του στην οργνωση Ομδες Εθνικς Αντιστσεως.
Μετ την απελευθρωση, διαφνησε με την υπ το Θεμιστοκλ Σοφολη ηγεσα των Φιλελευθρων και αποχρησε απ την παρταξη. Tο Μρτιο
1945 δρυσε το Kμμα των Εθνικν Φιλελευθρων (ΚΕΦ), το οποο στις
εκλογς της 31ης Μαρτου 1946 συνπραξε με το Λαϊκ Kμμα στο συνασπισμ Ηνωμνη Παρταξις Εθνικοφρνων. Εξελγη, μαζ με λλα 34 μλη του
κμματς του, βουλευτς και στις κυβερνσεις που σχηματστηκαν μετεκλογικ ανλαβε επανειλημμνως υπουργικ καθκοντα. Dτσι, στην κυβρνηση
Παναγιτη Πουλτσα (Απρλιος 1946) ανλαβε τα υπουργεα Δημοσων
Dργων, Μεταφορν και Tαχυδρομεων - Tηλεγρφων - Tηλεφνων, εν στη
διδοχη κυβρνηση του Κωνσταντνου Τσαλδρη (18 Aπριλου 1946 - 24
Iανουαρου 1947) κρτησε το Υπουργεο Δημοσων Dργων και παρλληλα
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του ανετθη και το Υπουργεο Ανοικοδομσεως. Μετ την παρατηση του
Τσαλδρη, ο Γονατς διορστηκε στην κυβρνηση Δημτριου Μξιμου (24
Iανουαρου - 29 Aυγοστου 1947) και πλι υπουργς Δημοσων Dργων και,
προσωριν, Μεταφορν, Ανοικοδομσεως και Κοινωνικς Προνοας (ως
τις 27 Ιανουαρου). Τλος, στις 17 Φεβρουαρου, του ανατθηκε και πλι το
Υπουργεο Ανοικοδομσεως, το οποο θα διατηρσει, παρλληλα με το
Υπουργεο Δημοσων Dργων, ως την παρατηση της κυβρνησης στις 29 Αυγοστου του διου τους.
Το Kμμα Εθνικν Φιλελευθρων του Γονατ, το οποο για να διστημα στις αρχς του 1949 εχε συμπρξει με το Εθνικ Κμμα Ελλδος του
Ναπολοντα Ζρβα, διαλθηκε στις 20 Ιανουαρου 1950 και ο διος επανλθε στο Kμμα των Φιλελευθρων, με το οποο λαβε μρος στις εκλογς του
Μαρτου του διου τους. Απτυχε μως να εκλεγε βουλευτς και αποσρθηκε απ τη δημσια ζω.
Τελευταα, κατ πσα πιθαντητα, πολιτικ εμφνιση του Στυλιανο
Γονατ αποτελε η συμμετοχ του μαζ με λλους πρην πρωθυπουργος,
τον εν ενεργεα ττε πρωθυπουργ Ηλα Τσιριμκο και τους αρχηγος των
πολιτικν κομμτων –εκτς απ τον Ιωννη Πασαλδη της Eνιαας Δημοκρατικς Aριστερς (ΕΔΑ)–, στο Συμβολιο του Στμματος, το οποο συγκροτθηκε και συνεδρασε υπ την προεδρα του Κωνσταντνου ΒL στις 1-3
Σεπτεμβρου 1965, ως αποτλεσμα της πολιτικς κρσης του καλοκαιριο του
1965.
Ο Γονατς, που δη απ το 1958 εχε εκδσει τα απομνημονεματ του,
πθανε το 1966 σε βαθ γρας.
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Η Mικρασιατικ καταστροφ και οι τραγικς της συνπειες αποτλεσαν
τη θρυαλλδα ραγδαων πολιτικν εξελξεων στο εσωτερικ πολιτικ πεδο
της χρας. Yπ το βρος των εξελξεων, η κυβρνηση Πτρου Πρωτοπαπαδκη παραιτθηκε, στις 28 Αυγοστου 1922 και αντικαταστθηκε απ
κυβρνηση υπ την προεδρα του Νικλαου Τριανταφυλλκου. Συνμα, στις
αρχς Σεπτεμβρου ξσπασε επαναστατικ κνημα στους κλπους του ελληνικο στρατο στη Χο και τη Μυτιλνη. Εκε συγκροτθηκε Επαναστατικ
Επιτροπ απ τους αξιωματικος Στυλιαν Γονατ, Νικλαο Πλαστρα,
Αλξανδρο Χατζηκυρικο και Δημτριο Φωκ, η οποα κατπιν εγκαταστθηκε στην Αθνα στις 15 Σεπτεμβρου 1922. Την προηγουμνη ο Κωνσταντνος AL παραιτθηκε απ το θρνο υπρ του διαδχου Γεωργου ΒL, που ορκστηκε την δια μρα.
Στις 17 Σεπτεμβρου πρωθυπουργς ανλαβε ο βενιζελικς Σωτριος Κροκιδς, για να τον διαδεχθε δο περπου μνες αργτερα, στις 14 Νοεμβρου
1922, επαναστατικ κυβρνηση υπ το συναρχηγ της επανστασης Στυλιαν Γονατ.
Εν τω μεταξ εχε πραγματοποιηθε με συνοπτικς διαδικασες η δκη
των φερομνων ως πρωταιτων της Mικρασιατικς καταστροφς με επλογο
την εκτλεση των Dξι στο Γουδ στις 15 Νοεμβρου 1922.
Η κυβρνηση Γονατ θα επιχειρσει και θα επιτχει την ανασνταξη της
στρατις του Dβρου και θα αναθσει την εκπροσπηση της χρας στο εξωτερικ στον Ελευθριο Βενιζλο. Οι σχετικς διαπραγματεσεις θα καταλξουν στη Συνθκη της Λωζννης (24 Iουλου 1923).
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Η ΔL εν Αθναις Συντακτικ Συνλευσις των Ελλνων, που προκυψε
απ τις εκλογς της 16ης Δεκεμβρου 1923, συνεδρασε για πρτη φορ στις
2 Ιανουαρου 1924, οπτε και παρουσιστηκε ενπιν της ο αρχηγς της επανστασης συνταγματρχης Νικλαος Πλαστρας, προκειμνου να καταθσει την εξουσα. Εν τω μεταξ εχε δη υποχρεωθε σε απομκρυνση απ το
θρνο ο Γεργιος ΒL, αναχωρντας «επ’ αδεα» στο εξωτερικ ως του ρυθμιστε το πολιτειακ ζτημα απ την Εθνοσυνλευση. Η αντιβασιλεα ανατθηκε στο νααρχο Παλο Κουντουριτη.
Πργματι, η Εθνοσυνλευση δεν ργησε να εκδσει το Ψφισμα της
25ης Μαρτου 1924, επ πρωθυπουργας Αλξανδρου Παπαναστασου, με το
οποο κηρχθηκε κπτωτη η δυναστεα και ως πολτευμα της χρας προσδιορστηκε η αβασλευτη δημοκρατα, αναδεικνοντας παρλληλα προσωριν πρεδρο της Δημοκρατας το νααρχο Παλο Κουντουριτη. Το ψφισμα επικυρθηκε με ποσοστ 69,95% σε δημοψφισμα που διενεργθηκε
την 13η Απριλου του διου τους.
Εντοτοις, το πολτευμα της ΒL Ελληνικς Δημοκρατας δεν εγκαιναζε
τη λειτουργα του με τους καλτερους οιωνος. H διεθνς συγκυρα ταν
βεβαρυμνη, εν και στο εσωτερικ πεδο εχε να αντιμετωπσει οξτατα κοινωνικ και οικονομικ προβλματα. Συνμα στο πολιτικ  θεσμικ περιβλλον σημειωνταν τριπλ αστθεια, κυβερνσεων, Kοινοβουλου και εκλογικν συστημτων.
Η ΔL Εθνοσυνλευση δεν κατρθωσε να δσει σταθερ κυβρνηση, καθς τον Αλξανδρο Παπαναστασου θα διαδεχθε, σντομα, ο Θεμιστοκλς
Σοφολης, ο οποος, χωρς να επιχειρσει καν να λβει ψφο εμπιστοσνης,
θα παραχωρσει τη θση του, λγους μνες αργτερα, στον Ανδρα Μιχαλακπουλο.
Ως απρροια της κατστασης αυτς, τον Ιονιο του 1925 θα αναρριχηθε
στην πρωθυπουργα ο στρατηγς Θεδωρος Πγκαλος, εξασφαλζοντας μλιστα ψφο εμπιστοσνης (τον περινυμο “κοινοβουλευτικ μανδα”) απ
την ΔL Εθνοσυνλευση, την οποα και θα διαλσει στις 30 Σεπτεμβρου 1925.
Στις αρχς Ιανουαρου 1926 ο Πγκαλος με διγγελμ του κρυξε και επσημα τη δικτατορα. Για να ακολουθσει η παρατηση σε νδειξη διαμαρτυρας του προδρου της Δημοκρατας Παλου Κουντουριτη, τον οποο
απτητος αντικατστησε ο διος ο δικττορας.
Η δικτατορα του Πγκαλου ανατρπηκε τον Αγουστο 1926 απ το
στρατιωτικ κνημα του στρατηγο Γεργιου Κονδλη, ο οποος και ανλαβε ως πρωθυπουργς, εν αποκαταστθηκε ο Κουντουριτης ως πρεδρος
της Δημοκρατας και προκηρχθηκαν οι εκλογς της 7ης Νοεμβρου 1926.
Η Βουλ, που προκυψε απ αυτς, θα ψηφσει, υπ την προεδρα του
Θεμιστοκλ Σοφολη, στις 3 Ιουνου 1927 το Σνταγμα της ΒL Ελληνικς
Δημοκρατας. Ακολοθησε η συγκρτηση οικουμενικς κυβρνησης υπ τον
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Αλξανδρο ΖαGμη, ως του αναλβει με τρπο στιβαρ στις αρχς Ιουλου
1928 τη διακυβρνηση της χρας ο Ελευθριος Βενιζλος για να κυριαρχσει
στα πολιτικ πργματα τα επμενα χρνια.
Εντοτοις, η διεθνς οικονομικ κρση δεν θα αφσει ανεπηραστη την
πολιτικ κατσταση στην Ελλδα, με συνπεια, μεταξ λλων, στις εκλογς
της 25ης Σεπτεμβρου 1932 να μην αναδειχθε σταθερ κυβερνητικ πλειοψηφα. Την πρωθυπουργα ανλαβε για βραχ χρονικ διστημα τριν περπου μηνν (4 Nοεμβρου 1932 - 16 Iανουαρου 1933) ο Παναγς Τσαλδρης,
επικεφαλς κυβρνησης περιορισμνου συνασπισμο του Λαϊκο Kμματος
και του Kμματος των Ελευθεροφρνων του Ιωννη Μεταξ.
Τον Τσαλδρη αντικατστησε ο Ελευθριος Βενιζλος –σχηματζοντας
τον Ιανουριο 1933 την τελευταα κυβρνηση της πολιτικς του σταδιοδρομας–, ο οποος με τη σμφωνη γνμη της Γερουσας αποφσισε να διαλσει
πρωρα τη Βουλ και να προκηρξει εκλογς για τις 5 Μαρτου 1933. Οι εξελξεις που ακολοθησαν ταν ραγδαες και οδγησαν στην δοξη κατργηση της ΒL Ελληνικς Δημοκρατας.
Την ημρα της διεξαγωγς των εκλογν εκδηλθηκε πραξικοπηματικ
κνημα υπ το Νικλαο Πλαστρα, το οποο και απτυχε. Ο Ελευθριος
Βενιζλος κατηγορθηκε ως ηθικς αυτουργς της αππειρας εκτροπς απ
τη δημοκρατικ διαδικασα και προτθηκε η παραπομπ του σε δκη.
Εν τω μεταξ οι εκλογς εχαν δσει την πλειοψηφα στην Ηνωμνη
Αντιπολτευση, βασικ κορμ της οποας αποτελοσε το Λαϊκ Kμμα. Ως
συνπεια, ο Παναγς Τσαλδρης ανλαβε την πρωθυπουργα στις 10 Μαρτου 1933.
Η Βουλ της ΔL Περιδου (27 Mαρτου 1933 - 1 Aπριλου 1935) ρχισε τις
εργασες της στις 27 Μαρτου και εξλεξε πρεδρο τον υποψφιο που υπδειξε η κυβερνητικ πλευρ, το Χαρλαμπο Βοζκη. Η πολιτικ ατμσφαιρα
ταν δη ιδιατερα τεταμνη και η κυβρνηση Τσαλδρη δεν κατφερε να
συγκρατσει και να τιθασεσει στον απαιτομενο βαθμ την οξτητα των
πολιτικν παθν, που κορυφθηκαν τσο με την ναρξη της διαδικασας
δικαστικς παραπομπς των πρωταιτων του πραξικοπματος του Μαρτου,
σο και με την αππειρα δολοφονας του Βενιζλου τον Ιονιο του 1933.
Θρυαλλδα των εξελξεων θα αποτελσει το στασιαστικ κνημα των βενιζελικν αξιωματικν της 1ης Μαρτου 1935, που υιοθτησε ο διος ο Βενιζλος. Δεν εκπλσσει, λοιπν, που μετ την αποτυχα του πραξικοπματος ο
ιστορικς αρχηγς και ηγτης των Φιλελευθρων διφυγε στο εξωτερικ.
Οι εκλογς διενεργθηκαν, τελικ, στις 9 Ιουνου 1935, με αποχ, αυτ τη
φορ, των κομμτων της βενιζελικς παρταξης.
Η ΕL Εθνικ Συνλευση (1 Iουλου - 17 Δεκεμβρου 1935), που προκυψε
απ τις εκλογς του Ιουνου (στις οποες ο κυβερνητικς συνασπισμς συγκντρωσε το 65% των ψφων), με πρεδρο το Χαρλαμπο Βοζκη ενκρινε στις
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10 Ιουλου ψφισμα με το οποο αποφασιζταν η διενργεια δημοψηφσματος
ως τις 15 Νοεμβρου για τον καθορισμ της μορφς του πολιτεματος (κοινοβουλευτικ πολτευμα  βασιλευμενη δημοκρατα). Μετ την γκριση του
ψηφσματος, η Εθνοσυνλευση δικοψε τις εργασες της για τις 10 Οκτωβρου.
Rμως στις 10 Οκτωβρου 1935 εκδηλθηκε πραξικπημα απ τον αντιπρεδρο της κυβρνησης και υπουργ Στρατιωτικν Γεργιο Κονδλη, ο
οποος ηγθηκε επαναστατικς επιτροπς αποτελομενης απ τους αρχηγος των στρατιωτικν επιτελεων (Aλξανδρο Παπγο, Δημτριο Οικονμου, Γεργιο Ρππα).
Την δια μρα, και εν συνεδραζε η Εθνοσυνλευση, προσλθε ο Γεργιος Κονδλης και ορκστηκε με τρπο πραξικοπηματικ πρωθυπουργς,
αφο προηγουμνως εχαν αποχωρσει απ την αθουσα ο ως ττε πρωθυπουργς Παναγς Τσαλδρης και ο πρεδρος της Βουλς Χαρλαμπος
Βοζκης. Την προεδρα της Εθνοσυνλευσης ανλαβε ο πρτος αντιπρεδρος Σμος Μπαλνος.
Ακολοθησε η κδοση ψηφσματος με το οποο καταργθηκε το πολτευμα της αβασλευτης δημοκρατας, ορστηκε η διεξαγωγ δημοψηφσματος
για την 3η Νοεμβρου 1935 και επανλθε προσωριν σε ισχ το Σνταγμα του
1911. Ως αποτλεσμα του (νθου) δημοψηφσματος ο Γεργιος BL επανλθε
στη χρα και ο Γεργιος Kονδλης παραιτθηκε απ την πρωθυπουργα.
Στις εκλογς, που διεξχθησαν στις 26 Ιανουαρου 1936, καμα πολιτικ
παρταξη δεν εξασφλισε την πλειοψηφα στη Βουλ, η οποα και εξλεξε
ως πρεδρο τον υποψφιο της φιλελεθερης πλευρς Θεμιστοκλ Σοφολη.
Αυτς υποστηρχθηκε και απ το Παλλαϊκ Mτωπο σε υλοποηση του συμφνου Σοφολη - Σκλβαινα της 21ης Φεβρουαρου 1936, σμφωνα με το
οποο ο αρχηγς των Φιλελευθρων θα εξασφλιζε την υποστριξη των κομμουνιστν για την εκλογ του προδρου της Βουλς, ναντι συγκεκριμνων
πολιτικν ανταλλαγμτων (κατργηση του “ιδινυμου”, παροχ αμνηστας,
διλυση των φασιστικν οργανσεων, λψη μτρων βελτωσης των συνθηκν ζως των εργατν και αγροτν κ.λπ.).
Παρλληλα, μετ τον απροσδκητο θνατο του Δερμετζ, πρωθυπουργς διορστηκε με βασιλικ πρωτοβουλα ο Ιωννης Μεταξς, ο οποος στη
συνχεια λαβε ψφο εμπιστοσνης απ τη Βουλ με ευρτατη μλιστα
πλειοψηφα (241 ψφοι υπρ, 16 κατ και 4 αποχς). Στο διστημα που ακολοθησε και εν τα δο μεγαλτερα κμματα (των Λαϊκν και των Φιλελευθρων) επιχειροσαν να σχηματσουν βισιμη κυβρνηση συνεργασας, ο
Μεταξς ισχυροποιοσε τη θση του και δεν ργησε να κηρξει την 4η
Αυγοστου 1936 τη δικτατορα και την κατλυση του δημοκρατικο πολιτεματος με την γκριση του Γεωργου ΒL.
Συνοπτικ, στην περοδο αυτ πραγματοποιθηκαν δο εθνικς συνελεσεις, υπρξε μα αναθεωρητικ βουλ και τσσερις κανονικς περοδοι. Η
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ΔL Συντακτικ Συνλευση (2 Iανουαρου 1924 - 30 Σεπτεμβρου 1925), με πρεδρο αρχικ τον διο τον Ελευθριο Βενιζλο και στη συνχεια τον Κωνσταντνο Ρακτιβν, κρυξε την αβασλευτη δημοκρατα. Ακολοθησε η ΕL Εθνικ Συνλευση (1 Iουλου - 17 Δεκεμβρου 1935), κατ τη διρκεια των εργασιν της οποας, με πρεδρο τον Χαρλαμπο Βοζκη, αποφασστηκε με το
Ψφισμα της 10ης Oκτωβρου 1935 η διενργεια νου δημοψηφσματος για
το πολιτειακ.
Στο μεσοδιστημα πραγματοποιθηκαν τσσερις εκλογικς αναμετρσεις και η Βουλ της ΒL Ελληνικς Δημοκρατας συνλθε σε τσσερις περιδους (1926-1928, 1928-1932, 1932-1933 και 1933-1935). Πρεδροι του σματος
κατ τις περιδους αυτς διετλεσαν ο Θεμιστοκλς Σοφολης, ο Ιωννης
Τσιριμκος και ο Χαρλαμπος Βοζκης.
Τλος, ο Θεμιστοκλς Σοφολης προδρευσε και κατ το σντομο διστημα λειτουργας της ΓL Αναθεωρητικς Βουλς (Μρτιος-Αγουστος 1936),
που προλθε απ τις εκλογς του Ιανουαρου του 1936 και διαλθηκε απ το
πραξικπημα της 4ης Αυγοστου 1936.
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70. Kωνσταντ νος Pακτιβν
1924-1925

O Kωνσταντνος Pακτιβν υπρξε απ τους επιφανστερους Dλληνες

νομικος και επλεκτος συνεργτης του Ελευθριου Βενιζλου. Γεννθηκε
στο Μντσεστερ της Αγγλας το 1865 και σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν, του οποου ανακηρχθηκε διδκτορας. \σκησε τη δικηγορα
στην Αθνα ως το 1887, οπτε διορστηκε πρωτοδκης στη Σρο. Το 1888
παραιτθηκε και επανλθε στην ενεργ δικηγορα, την οποα υπηρτησε ως
το Μιο του 1912. Διετλεσε αντιπρεδρος του Δικηγορικο Συλλγου Αθηνν απ τη σστασ του (1909) και στη συνχεια πρεδρος (1910-1912).
Εκλχθηκε για πρτη φορ βουλευτς Αττικς, με το Kμμα των Φιλελευθρων, στις εκλογς της 8ης Αυγοστου 1910 και επανεξελγη στις αμσως επμενες εκλογς της 28ης Νοεμβρου του διου χρνου. Στην ΑL και τη
ΒL Αναθεωρητικ Βουλ (1910 και 1911) διετλεσε μλος και εισηγητς της
αναθεωρητικς επιτροπς. Aπ τη θση αυτ συνβαλε καθοριστικ στην
τελικ διαμρφωση του περιεχομνου των διατξεων του Συντγματος του
1911. Εκλχθηκε και πλι βουλευτς με το Kμμα των Φιλελευθρων στις εκλογς του 1912 και του 1915.
Το Μιο του 1912 διορστηκε απ τον Ελευθριο Βενιζλο υπουργς
Δικαιοσνης, θση στην οποα παρμεινε ως το 1915, μεριμνντας στο πλασιο των αρμοδιοττων του –μεταξ λλων– και για την οργνωση της ελληνικς διοκησης στις απελευθερωμνες «νες χρες» της Μακεδονας.
Μετ τη διετα του Eθνικο Διχασμο (1915-1917), ταν ο Βενιζλος
επανλθε στη διακυβρνηση της χρας, ο Ρακτιβν διορστηκε υπουργς
Εσωτερικν (1918-1920), εν στις εκλογς του 1923 εκλχθηκε βουλευτς.
Στις 21 Ιανουαρου του 1924 ο Ρακτιβν εξελγη πρεδρος της Εθνοσυνλευσης και παρμεινε στη θση αυτ καθλη τη διρκεια των εργασιν της

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454

6/8/09

12:37 PM

™ÂÏ›‰·371

Kωνσταντνος Pακτιβν

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454

6/8/09

12:37 PM

372

™ÂÏ›‰·372

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

ως τη διλυσ της απ το Θεδωρο Πγκαλο στα τλη Σεπτεμβρου 1925.
Στη διρκεια της προεδρας του Ρακτιβν ανακηρχθηκε απ την Εθνοσυνλευση η ναρξη της λειτουργας του πολιτεματος της ΒL Ελληνικς Δημοκρατας και υποβλθηκε στην κυβρνηση το αρχικ σχδιο συνταγματικς
αναθερησης.
Στη συνχεια, την περοδο 1929-1935 ο Ρακτιβν διετλεσε πρτος πρεδρος του επανασυσταθντος Συμβουλου της Επικρατεας, συντελντας τσι
αποφασιστικ στη διαμρφωση της αρχικς νομολογας του αντατου διοικητικο δικαστηρου της χρας.
Διετλεσε, επσης, μλος της Ακαδημας Αθηνν απ το 1926 και πρεδρς της απ το 1933, εν συνγραψε και πλοσιο επιστημονικ ργο.
Πθανε στην Αθνα το 1935.

ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΚΤΙΒΑΝ12
Κατ τν kργανισμν το/ ;μετρου Συμβουλου τς BΕπικρατεας
π τ ν 'νεστEσαν α!το/ μορφ ν, μικρν #φισταμνην το/ Γαλλικο/, aς
προτπου, τ καθ κοντα α!το/ ε>σ διττ, συμβουλευτικ κα δικαστικ
(conseil administratif κα tribunal administratif).
Τ συμβουλευτικν Oργον περιορζεται παρ’ ;μ)ν ε>ς τ ν κυριωττην
τν συν θων 'ργασιν τς 'κτελεστικς 'ξουσας, τ ν Oκδοσιν τν
κανονιστικν διαταγμτων, περιλαμβνει δ πντα τ τε κατ’ ε>δικ ν
νομοθετικ ν 'ξουσιοδτησιν κα τ δυνμει το/ γενικο/ κανονιστικο/
δικαιEματος τς 'κτελεστικς 'ξουσας κατ τ 7ρθρ. 76 το/ Συντγματος ρυθμζοντα τς λεπτομερεας τς 'κτελσεως τν νμων (πλ ν τν
Pριζντων `πλς χρνον 'νρξεως τς >σχος).
<Η λειτουργα αhτη το/ Συμβουλου ε@ναι φσεως #ναμφισβητ τως
διοικητικς, #ναγομνη ε>ς τ ν 'πιχερησιν πρξεως τς 'κτελεστικς
'ξουσας, οuα ε@ναι ; Oκδοσις τν περ %ν πρκειται διαταγμτων. Συνμα 6μως Oχει το/το >διζον, 6τι τ #ντικεμενον α!τς τυγχνει 'ργασα
κυρως νομικ , τ μν συνισταμνη ε>ς τ ν διατπωσιν συμπληρωτικν
καννων δικαου, τ δ #φορEσα ε>ς τ ν πιστ ν παραφυλακ ν τν τεθειμνων νομμων Pρισμν.
Κατδηλος ε@ναι ; ε!εργετικ συμβολ ?ν κκληται ν παρσχ"η τ
Συμβολιον τς BΕπικρατεας π τπον μν γνωμοδοτικν, #λλ μετ
τν ο!σιαστικν 'γγυ σεων, +ς δημιουργε) ; 'πισταμνη παρ’ α!το/
'ξτασις κα μελτη δι τ ν Oγκυρον κα π πHσαν Oποψιν 'πιμεμελημνην κατρτισιν τν ε>ρημνων διαταγμτων κα τ ν #ποτροπ ν τν
12. Στην πρτη συνεδραση του Συμβουλου της Επικρατεας (17 ΜαGου 1929).
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μχρι το/δε ο!χ σπανων #νωμαλιν κα 'πιζημων #ποτελεσμτων.
Δν #ποκλεεται 'π πλον κα P 'κ τν στρων Oλεγχος το/ διατγματος, aς πρξεως διοικητικς, Pπτε ; γνEμη το/ Συμβουλου 'κδηλο/ται δι’ #ποφσεως ποχρεωτικς.
<Η 'ργασα αhτη μλλει ν #πασχολ σ"η ο!κ kλγον τ Συμβολιον,
φ’ 6 μλιστα πλτος #ναγρφεται 'ν τV ^μετρVω νμω.
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71. Xαρλαμπος Bοζ κης
1933-1935

Γεννθηκε το 1862 στον \γιο Πτρο Κυνουρας απ οικογνεια αγωνι-

στν του 1821. Σποδασε στη Νομικ Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν και
σκησε τη δικηγορα στην Τρπολη.
Dλαβε για πρτη φορ μρος στις εκλογς της 16ης Απριλου 1895 και
εκλχθηκε βουλευτς Κυνουρας με το Εθνικν Κμμα του Θεδωρου Δηλιγιννη. Στη συνχεια, ταν αυτ διασπστηκε, ακολοθησε τον Αλξανδρο
ΖαGμη, με το κμμα του οποου εκλχθηκε βουλευτς στις εκλογς της 7ης Φεβρουαρου 1899.
Στις εκλογς του 1906 επανεξελγη βουλευτς Κυνουρας και υπρξε
δραστριο μλος της εκσυγχρονιστικς «ομδας των Ιαπνων».13
Το 1912, μετ τη λξη του ΑL Βαλκανικο πολμου, διορστηκε απ τον
Eλευθριο Βενιζλο γενικς διοικητς των Νσων του Αιγαου, εν, ταν ο
Eλευθριος Γοναρης ανλαβε την κυβρνηση το Φεβρουριο 1915, ο Βοζκης διορστηκε υπουργς των Εκκλησιαστικν και Δημοσας Εκπαιδεσεως.
Διετλεσε, επσης, γενικς διοικητς Θρκης και υπουργς Επισιτισμο
13. Στην ομδα αυτ ανκαν οι Δημτριος Γοναρης (με πρωτοβουλα του οποου
συστθηκε), Στφανος Δραγομης, Πτρος Πρωτοπαπαδκης, Χαρλαμπος Βοζκης,
Ανδρας Παναγιωτπουλος, Απστολος Αλεξανδρς και Εμμανουλ Ρπουλης. Η
ονομασα «κμμα των Ιαπνων» εχε επιλεγε απ τον εκδτη της εφημερδας Ακρπολις
Βλση Γαβριηλδη, αποδδοντας τσι το ρηξικλευθο και τολμηρ χαρακτρα των
προτσεων της ομδας αυτς (μεταρρθμιση της δικαιοσνης, καταπολμηση της
διαφθορς, νομοθεσα κοινωνικς προστασας), αλλ και τη σφοδρ αντιπολιτευτικ της
δρση. Η ομδα διαλθηκε ταν ο Γοναρης γινε, τον Ιονιο του 1908, υπουργς
Οικονομικν στην κυβρνηση Θεοτκη και εγκαινασε την προσπθεια εφαρμογς των
μεταρρυθμιστικν σχεδων που επαγγελταν το Kμμα των Ιαπνων.
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και Αυτρκειας, κατ την περοδο 1921-1922. Απεχε απ τις εκλογς του
1923 για την ΔL Εθνοσυνλευση, αλλ συμμετεχε στις εκλογς του Νοεμβρου του 1926 και εξελγη βουλευτς Αθηνν.
Το διστημα 1928-1933 ιδιτευσε και ασχολθηκε με τη δικηγορα στην
Αθνα. Επανλθε στον πολιτικ στβο στις εκλογς του Μαρτου του 1933,
στις οποες η Ηνωμνη Αντιπολτευση υπ τον Παναγ Τσαλδρη λαβε το
46,19% των ψφων και εξλεξε 136 βουλευτς. Ο Βοζκης εξελγη πρεδρος
της Βουλς στις 30 Mαρτου 1933 και παρμεινε στη θση αυτ ως τη διλυση της Βουλς την 1η Απριλου 1935, μετ το αποτυχημνο φιλοβενιζελικ
κνημα της 1ης Μαρτου του διου τους.
Με την ανληψη των καθηκντων του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Ε!γνωμον τ ν Βουλ ν δι τ ν τιμ ν μ τ ν Pποαν μ περιβαλεν.
BΑποδχομαι τ ν 'κλογ ν, μ τ ν 'λπδα 6τι ; Βουλ θλει μο παρσχ"η
#μριστον τ ν συνδρομ ν της κα δι τ ν #κριβ 'φαρμογ ν το/ Κανονισμο/ δι τ ν τ ρησιν πασν τν #ρχν, 6σαι συνιστσι τ Κοινοβουλευτικν πολτευμα. Κα Oχω τ ν 'λπδα τατην, διτι aς γνωστν 'ν <Ελλδι, τ" κοιτδι το/ κοινοβουλευτικο/ πολιτεματος, πντες εSμεθα θιασται τοτου aς το/ μνου πολιτεματος, π τ Pπο)ον ; Πατρς δναται ν ε!ημερ" κα διτι ε@ναι 'πσης γνωστν, 6τι P bλληνικς λας περιβλλει τ Πολτευμα το/το μετ’ #φοσιEσεως κα στοργς. BΑπδειξις τς
#ληθεας τατης ε@ναι 6τι ο!δεμα #ππειρα μεταβολς το/ Κοινοβουλευτικο/ Πολιτεματος 'πεκρτησε. ΠHσα 'κτροπ 'ξ α!το/ βραχτατον ε@χε τν βον, διτι P bλληνικς λας, 'μπνεμενος #π τ >δανικ τς
πολιτικς του 'λευθερας κα 'μμνων στερρς ε>ς τς παραδσεις του,
κατEρθωσε πντοτε ν 'πιβλ"η τελικς τ ν κυραρχον θλησν του. BΕν
ποτε ε>ς τοιατας 'κτροπς δν ^δυν θη ν #ντιτξ"η ε!θς 'ξ #ρχς τ ν
#ντδρασν του, πεκων ε>ς τ ν #δ ριτον τν πραγμτων #νγκην, 'ν
τοτοις ο!δποτε 'πτρεψε παρτασιν #νωμλων περιδων κα πντοτε,
αcματηρς q #ναιμκτως, 'πτυχε ν καταστελ"η τς κατ το/ πατροπαραδτου πολιτεματος #νιρους #ποπερας [...] Ε@μαι ββαιος, 6τι
μετ τ ν τοιατην κατσχυσιν το/ κοινοβουλευτικο/ Πολιτεματος,
ε>σερχμεθα δι τς νας Βουλς, τς προελθοσης 'κ τς θελ σεως το/
bλληνικο/ λαο/ κα στερεωθεσης δι το/ αIματος α!το/, ε>ς περοδον
πραγματικς 'σωτερικς Pμαλτητος, γαλ νης κα τξεως κα λογζομαι
ε!τυχ ς διτι Oλαχεν ε>ς 'μ, τν λευκανθντα 'ν τV cερV τοτVω τεμνει
τς λαϊκς κυριαρχας, ν κατευθνω τς 'ργασας το/ ΣEματος, το/
φιλοδοξο/ντος #σφαλς, aς πντες πιστεομεν, ν #ποκαταστ σ"η δι
τν Oργων του τ γητρον το/ κοινοβουλευτισμο/ κα τ ν >δαν κα τς
#ρχς το/ κοινοβουλευτικο/ πολιτεματος.

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454

6/8/09

12:37 PM

™ÂÏ›‰·377

BL EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA

377

Επανεξελγη στις εκλογς της 1ης Ιουλου 1935 και διηθυνε απ τη θση
του προδρου του Σματος τις εργασες της ΕL Εθνοσυνλευσης, η οποα ενκρινε με Ψφισμα στις 10 Ιουλου 1935 τη διενργεια δημοψηφσματος για
τον καθορισμ της μορφς του πολιτεματος. Αξζει να σημειωθε τι, ταν
εξερργη το πραξικπημα Κονδλη στις 10 Οκτωβρου 1935 και η να
κυβρνηση μαζ με την Επαναστατικ Επιτροπ κατλαβαν το κυβερνητικ
δρανο στη Βουλ, ο Βοζκης παραιτθηκε απ πρεδρος.
Μετ το θνατο του Παναγ Τσαλδρη, λγο πριν απ τη δικτατορα της
4ης Αυγοστου, ο Βοζκης διετλεσε επικεφαλς του προεδρεου του Λαϊκο
Kμματος. Η πολιτικ του σταδιοδρομα ληξε ουσιαστικ ταν επιβλθηκε
η δικτατορα του Ιωννη Μεταξ.
Απεβωσε να χρνο μετ, το 1937.
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(1946-1967)
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ταν στις 18 Οκτωβρου 1944, αμσως μετ την απελευθρωση απ την
ξνη κατοχ, η εξριστη κυβρνηση του Γεργιου Παπανδρου επστρεφε
στην Αθνα, εχε να αντιμετωπσει ναν κυκενα οικονομικν, κοινωνικν
και πολιτικν προβλημτων, που της κληροδοτο$σε η προηγο$μενη περοδος. Η στοιχειδης συνεννηση των κοινωνικν και πολιτικν δυνμεων
του τπου, καθς και η σταθερτητα του κυβερνητικο$ μηχανισμο$, αποτελο$σαν βασικ προαπαιτο$μενα της προσπθειας για την ανασυγκρτηση
της χρας. Δεν ργησε, μως, να φανε τι καμα απ τις παραπνω προϋποθσεις δεν μελλε να πραγματοποιηθε.
Στις 3 Δεκεμβρου 1944, 28 νεκρο και 100 τραυματες στην Αθνα σηματοδτησαν την ναρξη μιας απ τις εφιαλτικτερες περιδους στη νεοελληνικ ιστορα (τα γνωστ ως Δεκεμβριαν), τα τραγικ αποτελσματα της οποας η ελληνικ κοινωνα θα χρειαστε περπου μισ αινα για να τα ξεπερσει οριστικ.
Την κυβρνηση Γεργιου Παπανδρου και ως τις πρτες μεταπολεμικς
εκλογς του 1946 θα διαδεχθο$ν μικρς διρκειας και χι ιδιατερα βισιμα
κυβερνητικ σχματα υπ τη διε$θυνση του Νικλαου Πλαστρα (Ιανουριος-Απρλιος 1945),14 Πτρου Βο$λγαρη (Απρλιος-Οκτβριος 1945), αρ-

14. Κατ τη διρκεια της διακυβρνησης αυτς επιτε$χθηκε και η υπογραφ της
Συμφωνας της Βρκιζας (12 Φεβρουαρου 1945), με την οποα τερματστηκε η πρτη
αυτ φση της σ$γκρουσης και επιχειρθηκε, επ ματαω, να αποτραπε η εφ$λια διαμχη.
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χιεπσκοπου Δαμασκηνο$ (Οκτβριος-Νομβριος 1945), Παναγιτη Κανελλπουλου (Νομβριος 1945) και Θεμιστοκλ Σοφο$λη (Νομβριος 1945 - Απρλιος 1946).
Οι πρτες μεταπολεμικς εκλογς διεξχθησαν στις 31 Μαρτου 1946 με
αποχ της Αριστερς. Ως συνπεια, η Ηνωμνη Παρταξις Εθνικοφρνων,
της οποας κ$ριο κορμ αποτελο$σε το προπολεμικ Λαϊκ Kμμα, υπ την
ηγεσα του Κωνσταντνου Τσαλδρη, μπρεσε να εξασφαλσει νετη κοινοβουλευτικ πλειοψηφα. Παρ’ λα αυτ, η ΔE Αναθεωρητικ Βουλ (19461950) δεν κατρθωσε να δσει σταθερ κυβρνηση. Κατ τη διρκεια της
περιδου αυτς εναλλχθησαν στην σκηση της κυβερνητικς εξουσας ξι
διαφορετικ κυβερνητικ σχματα (υπ τους Παναγιτη Πουλτσα, Κωνσταντνο Τσαλδρη, Δημτριο Μξιμο, Τσαλδρη και πλι, Θεμιστοκλ Σοφο$λη και Αλξανδρο Διομδη), με σχετικ σταθερτερο αυτ του Σοφο$λη
(Σεπτμβριος 1947 - Ιο$νιος 1949), που συμμετεχε και ο Τσαλδρης ως αντιπρεδρος της κυβρνησης και υπουργς Εξωτερικν. Την 1η Σεπτεμβρου
1946, σε συνχεια των βουλευτικν εκλογν που προηγθηκαν, διεξχθη
δημοψφισμα για το πολιτειακ, ως συνπεια του οποου ο Γεργιος ΒE επανλθε στη χρα, για να τον διαδεχθε, την 1η Απριλου 1947, μετ το θνατ
του, ο αδελφς του Πα$λος.
Με τη διενργεια των βουλευτικν εκλογν και τη διεξαγωγ του πολιτειακο$ δημοψηφσματος μσα στον διο χρνο ολοκληρθηκε η διαδικασα
θεμελωσης της νομιμοποιητικς βσης του κοινωνικοπολιτικο$ συστματος
της χρας κατ τη μεταπολεμικ περοδο, χωρς μως παρλληλα να επιτευχθε στον απαιτο$μενο βαθμ και η ομαλοποησ του. Ο Eμφ$λιος πλεμος
συνεχστηκε με ιδιατερη σφοδρτητα και τραγικ οικονομικ και κοινωνικ
αποτελσματα (ερμωση υπαθρου, απομ$ζηση για τις ανγκες του πολμου
της οικονομικς βοθειας που δθηκε σε εφαρμογ του σχεδου Μρσαλ).
Σημειθηκε ττε ντονη πλωση και νας ακμη καταστροφικς διχασμς
των Ελλνων.
Με τη λξη της ζοφερς δεκαετας του 1940 και του Eμφυλου πολμου, η
Βουλ διαλ$θηκε, τρεις μνες πριν απ την κανονικ εκπνο της θητεας της,
και προκηρ$χθηκαν εκλογς για το Μρτιο του 1950, τις οποες διεξγαγε υπηρεσιακ κυβρνηση υπ τον πρην πρεδρο της Βουλς Ιωννη Θεοτκη.
Σ$μφωνα με τους ρους της Συμφωνας της Βρκιζας: θα αφοπλζονταν, εντς δ$ο εβδομδων, οι δυνμεις του ΕΛΑΣM θα παραδδονταν στην κυβρνηση της χρας οι περιοχς
που αυτς λεγχε, θα παραχωρο$νταν αμνηστα για τα πολιτικ αδικματα (χι, μως, για
τα ποινικ) που εχαν τελεστε ως τις 3 Δεκεμβρου 1944M θα απομακρ$νονταν απ τον
κρατικ μηχανισμ οι συνεργασθντες με τις δυνμεις κατοχς και τη δικτατορα ΜεταξM
θα αποκαθσταντο οι συνταγματικς ελευθερεςM και θα διενεργο$νταν, εντς του 1945,
δημοψφισμα για τη διευθτηση του πολιτειακο$ ζητματος και στη συνχεια βουλευτικς
εκλογς.
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Η να Βουλ εξλεξε ως πρεδρο στη συνεδραση της 18ης Απριλου
1950 το Δημτριο Γντικα. Το γεγονς τι καννα κμμα δεν διθετε την πλειοψηφα των εδρν στη Βουλ εχε ως συνπεια την αδυναμα σχηματισμο$
σταθερς και βισιμης κυβρνησης. Nτσι, τον Ιο$λιο 1951, και αφο$ εν τω
μεταξ$ εχαν διαμορφωθε πντε διαφορετικο κυβερνητικο σχηματισμο
απ τους Σοφοκλ Βενιζλο και Νικλαο Πλαστρα, η Βουλ διαλ$θηκε και
προκηρ$χθηκαν νες εκλογς για την 9η Σεπτεμβρου 1951.
Ο$τε μως αυτ η Βουλ θα μακροημερε$σει. Ο Αλξανδρος Παπγος,
η πολιτικ παρταξη του οποου διθετε τη σχετικ πλειοψηφα, αρνθηκε
να συμμετσχει σε κυβρνηση συνασπισμο$ και πρωθυπουργς ορστηκε ο
Νικλαος Πλαστρας, ο οποος σχημτισε την τελευταα κυβρνηση της πολιτικς του σταδιοδρομας. Η Βουλ αυτ, με πρεδρο και πλι το Δημτριο
Γντικα, αν και εχε βραχεας διρκειας θητεα, κατφερε να θεσμοθετσει
ιδιατερα σημαντικ μτρα. Η θσπιση του Συντγματος του 1952, η νταξη
της χρας στο ΝΑΤΟ, η ψφιση του νμου 2058/1952 «περ μτρων ειρηνε$σεως»15 υπρξαν τα σπουδαιτερα.
Τελικ, η Βουλ διαλ$θηκε τον Οκτβριο του 1952 και προκηρ$χθηκαν
νες εκλογς για το Νομβριο του διου τους, σηματοδοτντας τσι τη λξη
της πρτης μεταπολεμικς περιδου.

Η περοδος της ανασυγκρτησης
Με τις εκλογς του 1952 και την οριστικ επικρτηση στον πολιτικ στβο
του Αλξανδρου Παπγου, η χρα ρχισε να εισρχεται σε μια περοδο ταχ$ρρυθμης οικονομικς ανασυγκρτησης, στο πλασιο ενς σταθερο$ κυβερνητικο$ σχηματισμο$.
Ο Παπγος κυβρνησε επ τριετα (1952-1955) για να ακολουθσει η σχεδν οκταετς διακυβρνηση υπ τον Κωνσταντνο Καραμανλ (1955-1963).
Η σταθερτητα των κυβερνητικν σχημτων θα διακοπε στις 15 Ιουλου
1965, οπτε η χρα θα εισλθει σε παρατεταμνη πολιτικ κρση, η οποα θα
την οδηγσει στη δικτατορα της 21ης Απριλου 1967.
Η Βουλ που προκυψε απ τις εκλογς του 1952 εξλεξε πρεδρο τον
Ιωννη Μακρπουλο, τον οποο αντικατστησε στις τρεις επμενες συνδους ο Κωνσταντνος Ροδπουλος, ο οποος εξελγη πρεδρος του Σματος

15. Με το νομοθτημα αυτ μετατρπηκαν σε ισβια δεσμ λες οι θανατικς καταδκες. Δθηκε, συνμα, η δυναττητα αναθερησης των δικαστικν αποφσεων του
Eμφυλου πολμου και διευκολ$νθηκε η αποφυλκιση των περισστερων πολιτικν κρατουμνων. Απ την λλη πλευρ, δεν αποφε$χθηκε η εκτλεση, στις 30 Μαρτου 1952, του
Νκου Μπελογιννη και των συντρφων του Δημτριου Μπτση, Νκου Καλο$μενου και
Ηλα Αργυριδη, δυμισι χρνια μετ τη λξη του Eμφυλου πολμου.
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και στις επμενες τρεις βουλευτικς περιδους (1956-1958, 1958-1961 και
1961-1963), εν στην πολιτικ σκην κυριρχησε ο Kωνσταντνος Καραμανλς.
Μετ τις εκλογς του 1961, τα αποτελσματα των οποων η Nνωση Κντρου αρνθηκε να αναγνωρσει,16 η κριτικ της αντιπολτευσης οξ$νθηκε
ιδιατερα.
Η δολοφονα του βουλευτ της ΕΔΑ Γρηγρη Λαμπρκη, στις 22 ΜαWου
1963, απ παρακρατικς δυνμεις ξεσκωσε θ$ελλα διαμαρτυριν, τσο
στην Ελλδα σο και διεθνς, και σε συνδυασμ με την επιδενωση των σχσεων μεταξ$ του Στμματος και του Kωνσταντνου Καραμανλ οδγησαν
τον τελευταο σε παρατηση απ την πρωθυπουργα τον Ιο$νιο του 1963,
$στερα απ οκταετ περοδο στιβαρς και αποτελεσματικς διακυβρνησης.
Στις εκλογς της 3ης Νοεμβρου 1963 η Nνωση Κντρου, υπ το Γεργιο
Παπανδρου, επικρτησε της Eθνικς Pιζοσπαστικς Nνωσης (EPE) του
Καραμανλ, που θα αναχωρσει για το εξωτερικ, που θα παραμενει για
μια δεκαετα περπου (ως την πανηγυρικ επιστροφ του τον Ιο$λιο 1974).
Η να Βουλ, αφο$ εξλεξε πρεδρο τον Ηλα Τσιριμκο, σ$ντομα διαλ$θηκε για να διεξαχθο$ν νες εκλογς, οι τελευταες της προδικτατορικς
περιδου, στις 16 Φεβρουαρου 1964. Η Nνωση Κντρου του Γεργιου Παπανδρου επικρτησε νετα, εξασφαλζοντας το 52,72% του εκλογικο$ σματος και 171 δρες. Παρ’ λα αυτ, χρειστηκε δε$τερη ψηφοφορα, προκειμνου να εκλεγε ο Γεργιος Αθανασιδης-Νβας πρεδρος της Βουλς.
Ο Παπανδρου παρμεινε πρωθυπουργς ως τις 15 Ιουλου 1965, επιχειρντας να εισαγαγγει πνε$μα φιλελευθεροποησης στην πολιτικ και κοινωνικ ζω του τπου. Η σ$γκρουσ του, μως, το καλοκαρι του 1965 με τον
Κωνσταντνο ΒE, που εχε εν τω μεταξ$ διαδεχθε τον πατρα του Πα$λο στο
θρνο (αρχς Μαρτου 1964), θα οδηγσει σε παρατησ του και στην ανθεση της εντολς σχηματισμο$ κυβρνησης στον ως ττε πρεδρο της Βουλς Γεργιο Αθανασιδη-Νβα.17
Τσο η κυβρνηση αυτ σο και η αμσως επμενη, υπ τον Ηλα Τσιριμκο, απτυχαν να λβουν ψφο εμπιστοσ$νης απ τη Βουλ. Τελικ, η
τρτη προσπθεια σχηματισμο$ κυβρνησης στελεχν προερχμενων απ
16. Συγκεκριμνα, ο Γεργιος Παπανδρου τη μεθεπομνη των εκλογν κατγγειλε τα
εκλογικ αποτελσματα «ς προϊν βας κα νοθεας», εν η κοινοβουλευτικ ομδα της
Nνωσης Κντρου κρυξε “αννδοτο αγνα” για νες αδιβλητες εκλογς. Παρ την
αντκρουση απ κυβερνητικς πλευρς των κατηγοριν αυτν, το πολιτικ κλμα εχε
επιβαρυνθε υπρμετρα.
17. Η Βουλ συγκλθηκε σε κτακτη σ$νοδο στις 30 Ιουλου 1965, οπτε ανλαβε να
εκτελε χρη προδρου ο ΑE αντιπρεδρος της Βουλς Εμμανουλ Μπακλατζς. Νος
πρεδρος της Βουλς στην τακτικ πλον σ$νοδο εξελγη στις 15 Νοεμβρου 1965 ο Δημτριος Παπασπ$ρου. Αυτς ταν και ο τελευταος πρεδρος της Βουλς προ του καθεσττος της δικτατορας των συνταγματαρχν.
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την Nνωση Κντρου υπ το Στφανο Στεφανπουλο θα αποβε επιτυχστερη, αφο$ αυτς κατφερε να αποσπσει οριακ πλειοψηφα απ τη Βουλ
με ψφους 152 ναντι 148 και να σχηματσει μια σχετικ βισιμη κυβρνηση
(Σεπτμβριος 1965 - Δεκμβριος 1966).
Η μεταβατικ κυβρνηση υπ τον Ιωννη Παρασκευπουλο, που τη διαδχθηκε, αν και λαβε ψφο εμπιστοσ$νης στη Βουλ τσο απ την Nνωση
Κντρου σο και απ την Eθνικ Pιζοσπαστικ Nνωση, δεν κατφερε να
εξομαλ$νει το οξυμμνο πολιτικ κλμα της εποχς και παραιτθηκε στις 3
Απριλου 1967.
Νος πρωθυπουργς ανλαβε ο Παναγιτης Κανελλπουλος, ο οποος
προχρησε χωρς καθυστρηση (14 Απριλου 1967) στη διλυση της Βουλς
και στην προκρυξη εκλογν για τις 28 ΜαWου 1967.
μως η προεκλογικ περοδος θα διακοπε απτομα τα ξημερματα της
21ης Απριλου 1967 με την εκδλωση στρατιωτικο$ πραξικοπματος και τη
βαιη υπαγωγ της χρας στο αυταρχικ καθεστς της δικτατορας των
συνταγματαρχν.
Συνοπτικ, σε λη τη διρκεια της ΒE Βασιλευμενης Δημοκρατας υπρξαν εννα βουλευτικς περοδοι, καμα απ τις οποες δεν εξντλησε τη συνταγματικ προβλεπμενη τετραετ θητεα της.
Στη θση των προδρων αναδεχθηκαν οκτ πολιτικς προσωπικτητες, οι
Ιωννης Θεοτκης, Πραξιτλης Μουτζουρδης, Δημτριος Γντικας, Ιωννης Μακρπουλος, Κωνσταντνος Ροδπουλος, Ηλας Τσιριμκος, Γεργιος
Αθανασιδης-Νβας και Δημτριος Παπασπ$ρου.
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72. Iωννης Θεοτ κης
1946-1949

Γεννθηκε στην Κρκυρα το 1880 και ταν γιος του Γεργιου Θεοτκη,

που διετλεσε τσσερις φορς πρωθυπουργς την περοδο 1899-1909. Zταν
επσης αδελφς του Νικλαου Θεοτκη που διετλεσε υπουργς Στρατιωτικν, Ναυτικν και Δικαιοσ$νης στις κυβερνσεις Δημτριου Γο$ναρη, Νικλαου Στρτου και Πτρου Πρωτοπαπαδκη, την περοδο 1921-1922, και
εκτελστηκε στις 15 Νοεμβρου 1922 ως νας εκ των ξι πρωταιτων της Mικρασιατικς καταστροφς.
Ο Ιωννης Θεοτκης σπο$δασε γεωπνος στη Γαλλα και την Αυστρα,
επγγελμα που σκησε στη συνχεια για μικρ χρονικ διστημα στη Θεσσαλονκη. Το 1913 γινε αυλρχης της βασλισσας Σοφας, την οποα ακολο$θησε στην εξορα το 1917.
Επστρεψε στην Ελλδα το 1920 και λαβε για πρτη φορ μρος στις
εκλογς του Νοεμβρου του διου τους για να εκλεγε βουλευτς Κερκ$ρας
με το Λαϊκ Kμμα. Απεχε, πως και λη η αντιβενιζελικ παρταξη, απ τις
εκλογς του Δεκεμβρου του 1923 για την ανδειξη της ΔE Εθνοσυνλευσης.
Στη συνχεια εκπροσπησε την εκλογικ του περιφρεια στην εθνικ
αντιπροσωπεα, κατ τις εκλογς των ετν 1926, 1932, 1933, 1935, 1936, 1946,
εκτς απ τις εκλογς του 1928, κατ τις οποες το Λαϊκ Kμμα δεν ανδειξε βουλευτ στο νομ. Σε λες αυτς τις εκλογικς αναμετρσεις ταν υποψφιος του Λαϊκο$ Kμματος, εκτς απ αυτς του 1936, στις οποες ηγθηκε δικο$ του κμματος, συνεργαζμενος με το Γεργιο Κονδ$λη.
Επ κυβερνσεων Παναγ Τσαλδρη (Νομβριος 1932 - Ιανουριος 1933
και Μρτιος 1933 - Οκτβριος 1935) διετλεσε υπουργς Γεωργας, αξωμα
απ το οποο παραιτθηκε τον Ιο$λιο 1935. Zταν η περοδος κατ την οποα,
μετ και την εκδλωση του αποτυχημνου φιλοβενιζελικο$ κινματος της
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1ης Μαρτου 1935, ο Θεοτκης διαφνησε με τον Τσαλδρη, ο οποος κρατο$σε μια περισστερο μετριοπαθ και διαλλακτικ στση στο πολιτειακ
ζτημα, και πρωτοσττησε στις διεργασες για την ταχεα επνοδο στο καθεστς της βασιλευμενης δημοκρατας.
Μετ την ανατροπ της κυβρνησης Τσαλδρη (Οκτβριος 1935) απ το
πραξικπημα του Γεργιου Κονδ$λη και το σχηματισμ βραχ$βιας κυβρνησης ενς μηνς περπου απ τον διο, ο Θεοτκης διορστηκε αντιπρεδρος
του Yπουργικο$ Συμβουλου, διατηρντας παρλληλα και το υπουργεο των
Εξωτερικν.
Στη συνχεια, δρυσε το Εθνικ Λαϊκ Κμμα (Δεκμβριος 1935), στο
οποο προσχρησαν 40 βουλευτς. Το ΕΛΚ συνεργστηκε με το Εθνικ Ριζοσπαστικ Κμμα του Κονδ$λη και λλους ανεξρτητους βουλευτς στις
εκλογς του Ιανουαρου του 1936 ως Γενικ Λαϊκ Ριζοσπαστικ Nνωσις,
λαμβνοντας ποσοστ 19,89% και κερδζοντας 60 δρες στη βραχ$βια ΓE
Αναθεωρητικ Βουλ. Απ τις δρες αυτς οι 35 ανκαν στο κμμα του Θεοτκη, καθιστντας τον τσι ρυθμιστ των πολιτικν εξελξεων. ταν μλιστα στο πρτο εξμηνο του 1936 πθαναν οι Γεργιος Κονδ$λης, Κωνσταντνος Δεμερτζς και Παναγς Τσαλδρης, ο Θεοτκης παρμεινε βασικς
ηγτης της αντιβενιζελικς παρταξης.
Ωστσο, αυτ δεν τον εμπδισε να προβε σε συνεννοσεις με τον ηγτη
της φιλελε$θερης παρταξης Θεμιστοκλ Σοφο$λη για το σχηματισμ κυβρνησης συμμαχας, προκειμνου να εκτονωθε η πολιτικ κρση. Μολοντι
κατληξαν σε συμφωνα, η οποα ανακοινθηκε και στο Γεργιο ΒE, αυτ δεν
υλοποιθηκε λγω της κρυξης της δικτατορας απ τον Ιωννη Μεταξ την
4η Αυγο$στου 1936, γεγονς που προκλεσε ρξη στις σχσεις του Θεοτκη
με το Γεργιο ΒE.
Κατ τη διρκεια της κατοχς φυλακστηκε και απδρασε δ$ο φορς,
εν μετ την απελευθρωση επανλθε στο Λαϊκ Kμμα και αποκατστησε
τις σχσεις του με τα Aνκτορα. Συμμετεχε στις κυβερνσεις Παναγιτη
Πουλτσα και Κωνσταντνου Τσαλδρη (Απρλιος-Μιος 1946), ως υπουργς Εμπορικς Ναυτιλας, Δημοσας Τξεως και Εσωτερικν, ως την εκλογ του ως προδρου της Βουλς στις 14 ΜαWου 1946.
Με την ανληψη των καθηκντων του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Κριοι Βουλευτα,
Μ! πραγματικ"ν συγκνησιν σ#ς ε$χαριστ& δι τ"ν μεγλην τιμ"ν,
μ! τ"ν 'ποαν μ! περιεβλατε δι τ(ς )κλογ(ς μου ς Προ!δρου το+
Σ0ματος. 3Ελπζω, :τι θ δυνηθ& μ! τ"ν συνδρομ"ν :λων ;μ&ν ν φ!ρω
ε=ς π!ρας τ"ν >νατεθε?σαν ε=ς )μ! )ντολ"ν.
Η ΔA 3Αναθεωρητικ" Βουλ", C 'ποα προ(λθεν )κ τ(ς )λευθ!ρας κα

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454 6/8/09 9:16 AM ™ÂÏ›‰·391

BE BAΣIΛEYOMENH ΔHMOKPATIA

391

>διαβλ"του )κλογ(ς τ(ς 31 Μαρτου, συνεχζει τν κοινοβουλευτικν
Cμ&ν )λεθερον βον κα >ναλαμβνει σπουδα?ον κα βαρ Eργον [...]
3Απ τ"ν Βουλ"ν >ναμ!νει C Πατρς ν )κπορευθF( C θερμουργς
δναμις, δι τ(ς >κτινοβολας τ(ς 'ποας θ’ >ναζωπυρωθF( C πρς )ργασαν θ!λησις το+ GΕλληνικο+ Λαο+, πρ0του κα μεγλου συντελεστο+,
τ(ς )κ τ&ν )ρειπων >νορθ0σεως.
Κα )λπζει τ JΕθνος, :τι θ )πικρατ"σFη πλ(ρες πνε+μα κατανο"σεως κα συνεργασας Kστε :λοι ν συντελ!σωμεν δι’ :λων τ&ν δυνμε0ν
μας ε=ς τ"ν δικαωσιν τ&ν )θνικ&ν μας )πιδι0ξεων κα τ"ν >ναθε0ρησιν
το+ Συντγματος.
Στη θση του προδρου της ΔE Αναθεωρητικς Βουλς παρμεινε ως και
τη λξη των εργασιν της ΓE συνδου (30 Nοεμβρου 1949), επιτυγχνοντας
και την ναρξη των διαδικασιν αναθερησης του Συντγματος, που ολοκληρθηκαν κατ τη διρκεια της μεθεπμενης ΒE κοινοβουλευτικς περιδου.
Στις αρχς Ιανουαρου 1950 ο Θεοτκης ανλαβε την εντολ σχηματισμο$ υπηρεσιακς κυβρνησης, στην οποα κρτησε και την ευθ$νη των διακριτν ακμα ττε υπουργεων Στρατιωτικν, Ναυτικν και Αεροπορας,
προκειμνου να διενεργσει τις εκλογς του Μαρτου 1950. Στις εκλογς
αυτς ο διος δεν λαβε μρος.
Αφο$ παρδωσε, στις 23 Μαρτου 1950, την εξουσα στη να κυβρνηση
υπ την ηγεσα του Σοφοκλ Βενιζλου, αποσ$ρθηκε οριστικ απ την πολιτικ δρση και πθανε 11 χρνια αργτερα σε ηλικα 81 ετν.
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73. Πραξιτλης Mουτζουρδης
1949-1950

Γεννθηκε στο Να$πλιο το 1885 και σπο$δασε νομικ στο Πανεπιστ-

μιο Αθηνν. Εξελγη βουλευτς Αργολδος με το Λαϊκ Kμμα στις εκλογς
του 1936, του 1946 και του 1950.
Διετλεσε πρτος αντιπρεδρος της ΔE Αναθεωρητικς Βουλς, που
προλθε απ τις πρτες μεταπολεμικς εκλογς της 31ης Μαρτου 1946. Στη
συνχεια, μετ την παρατηση του Ιωννη Θεοτκη, εξελγη στις αρχς Δεκεμβρου 1949 πρεδρος της Βουλς, για σ$ντομο χρονικ διστημα ως
του διαλυθε η Βουλ (8 Ιανουαρου 1950) για τη διενργεια εκλογν.
Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του απευθ$νθηκε στο Σμα ως εξς:
Παρ τ"ν δικαιολογημ!νην συγκνησιν, C 'ποα μ! κατ!χει λγOω τ(ς
προσγενομ!νης δι τ(ς ψ"φου GΥμ&ν ;ψστης τιμ(ς διατηρ& >κερααν
τ"ν νηφαλιτητα τ(ς >ντιλ"ψε0ς μου )π το+ βρους τ&ν ;ποχρε0σεων
κα τ&ν ε$θυν&ν, τς 'ποας μο )πιβλλει C τιμητικ" )ντολ" τ(ς ΔA 3Αναθεωρητικ(ς Βουλ(ς τ&ν GΕλλ"νων, C 'ποα λειτουργε? μ! τ πραγματικν
Δημοκρατικν πνε+μα ;π Eνδοξον θρνον συνδετικν κρ?κον τ(ς Rν0σεως το+ JΕθνους κα τ(ς )νσαρκ0σεως τ&ν GΕλληνικ&ν =δανικ&ν, προτπων τ&ν παγκοσμων [...]
Σ#ς ;πσχομαι, :τι θ καταβλω π#σαν προσπθειαν δι ν >νταποκριθ& ε=ς τς προσδοκας σας, >λλ σ#ς παρακαλ& ν Eχω τ"ν συνδρομ"ν σας >παραιτ"τως πρς )πιτυχαν τ&ν σκοπ&ν το+ Σ0ματος.
Επανεξελγη βουλευτς στις εκλογς του Μαρτου 1950, απτυχε μως να
εκλεγε στις εκλογς του 1951 και κτοτε αποχρησε απ την πολιτικ ζω.
Πθανε το 1964.
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74. Δημτριος Γ ντικας
1950-1952

Γεννθηκε στα Μαγο$λιανα της Γορτυνας το 1888 και ταν αδελφς του

Κωνσταντνου Γντικα, επσης βουλευτ του Kμματος των Φιλελευθρων.
Σπο$δασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν και στη συνχεια σκησε τη
δικηγορα στον Π$ργο της Ηλεας.
ταν ο αδελφς του Κωνσταντνος Γντικας διορστηκε διοικητς της
Αγροτικς Τραπζης της Ελλδος (1930-1935), εισλθε στην ενεργ πολιτικ,
θτοντας υποψηφιτητα στις αναπληρωματικς εκλογς του 1930, χωρς
μως να καταφρει να εκλεγε. Εξελγη για πρτη φορ βουλευτς Ηλεας
στις εκλογς του Σεπτεμβρου 1932 με το Kμμα των Φιλελευθρων για να
επανεκλεγε στις εκλογς του 1936. Διετλεσε επσης ττε αντιπρεδρος της
Γ E Αναθεωρητικς Βουλς (Μρτιος-Α$γουστος 1936), επ προεδρας Θεμιστοκλ Σοφο$λη.
Μετ τον πλεμο και τη σχετικ ομαλοποηση της πολιτικς ζως, επανεξελγη βουλευτς Ηλεας, στις εκλογς του 1946, με το Kμμα των Φιλελευθρων, καθς και σε αυτς του 1950 και του 1951.
Διετλεσε υπουργς Εφοδιασμο$ και Διανομν στην κυβρνηση Θεμιστοκλ Σοφο$λη (Νομβριος 1948 - Ιανουριος 1949), καθς και στην κυβρνηση Σοφοκλ Βενιζλου (Μρτιος-Απρλιος 1950).
Στη συνχεια, επ κυβρνησης Νικλαου Πλαστρα, αφο$ διετλεσε για
διστημα ολγων ημερν υπουργς νευ χαρτοφυλακου, εξελγη στη συνεδραση της 18ης Aπριλου 1950 πρεδρος της Βουλς. Κατ τη διρκεια της
θητεας του ολοκληρθηκε η διαδικασα αναθερησης του Συντγματος (21
Δεκεμβρου 1951).18 Επσης, επικυρθηκε η νταξη της χρας στο ΝΑΤΟ
18. Η συζτηση για την κατρτιση του νου καταστατικο$ χρτη της χρας εχε τεθε
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(Φεβρουριος 1952) καθς και η ψφιση του νμου 2058/1952 «περ μτρων
ειρηνε$σεως» –με τον οποο μετατρπησαν σε ισβια οι θανατικς ποινς που
εχαν επιβληθε για πολιτικ αδικματα, επιτρπηκε η αναθερηση των δικαστικν αποφσεων που εχαν ληφθε κατ τον Eμφ$λιο πλεμο και διευκολ$νθηκε η απλυση φυλακισμνων και εξριστων πολιτικν κρατουμνων.
Ο Γντικας εξελγη και πλι βουλευτς Ηλεας στις εκλογς του 1956 με
τη Δημοκρατικ Nνωση, επικεφαλς της οποας ορστηκε ο Γεργιος
Παπανδρου, καθς και στις εκλογς του 1958 με το Kμμα των Φιλελευθρων, του οποου συναρχηγο ταν ο Σοφοκλς Βενιζλος και ο Γεργιος Παπανδρου. ταν το Νομβριο του 1958 εκδηλθηκε κρση ηγεσας στο κμμα, με τους δ$ο συναρχηγο$ς να παραιτο$νται προκειμνου να παραμενει ο
νας ως μοναδικς αρχηγς, η κοινοβουλευτικ ομδα εξλεξε ως προσωριν πρεδρο το Δημτριο Γντικα, ως του συγκληθε κτακτο συνδριο στα
τλη του διου μνα.
Για τελευταα φορ εξελγη βουλευτς στις εκλογς του 1961, αυτ τη
φορ με το κμμα της Εθνικς Ριζοσπαστικς Nνωσης (EPE) του Κωνσταντνου Καραμανλ, στο οποο εχε προσχωρσει απ τις αρχς του τους, εν ο
τοπικς πολιτικς του αντπαλος Στφανος Στεφανπουλος εχε επσης μετακινηθε απ το κμμα αυτ στην Nνωση Κντρου του Γεργιου Παπανδρου.
Πθανε το Μρτιο 1967 σε ηλικα 79 ετν.
Στις 28 Ιουλου 1951 οι αρχηγο των πολιτικν κομμτων, σε σ$σκεψη
υπ το βασιλι Πα$λο, συνυπγραψαν (με την επιφ$λαξη του Γεργιου
Παπανδρου) πρακτικ, με το οποο συμφνησαν να διαλυθε η Βουλ και
να ψηφιστε απ τη να Βουλ το σχδιο συντγματος που εχε επεξεργαστε
ειδικ επιτροπ.
Το πλρες κεμενο του πρακτικο$ αυτο$ χει ως εξς:
3Εν 3Αθ"ναις σ"μερον τ"ν 28ην 3Ιουλου 1951 οV ;πογεγραμμ!νοι Σοφοκλ"ς Βενιζ!λος, Πρεδρος τ(ς Kυβερν"σεως κα 3Αρχηγς το+ Κμματος τ&ν Φιλελευθ!ρων, Κωνσταντ?νος Τσαλδρης, 3Αρχηγς το+ Λαϊκο+
Κμματος, Νικλαος Πλαστ"ρας, 3Αρχηγς το+ Κμματος τ(ς Ε.Π.Ε.Κ.,
επ τπητος αμσως μετ την απελευθρωση της χρας απ την ξνη κατοχ. Με τη Συμφωνα
της Βρκιζας (12 Φεβρουαρου 1945) ορστηκε, μεταξ$ λλων, τι εντς του τους θα
διεξαγταν δημοψφισμα για να ξεκαθαριστε οριστικ το πολιτειακ ζτημα και θα
ακολουθο$σαν εκλογς για ανδειξη συντακτικς συνλευσης, η οποα θα κατρτιζε το νο
σ$νταγμα της χρας. Ωστσο, οι ροι αυτο της Συμφωνας τροποποιθηκαν, μια και
αναβλθηκε η διεξαγωγ του δημοψηφσματος για μετ τις εκλογς, οι οποες πραγματοποιθηκαν στις 31 Mαρτου 1946 για ανδειξη αναθεωρητικς (και χι συντακτικς) Βουλς.
Τελικ, $στερα απ αναβολς και πολιτικς αντιπαραθσεις, το σχδιο συντγματος ψηφστηκε
στη συνεδραση της 21ης Δεκεμβρου του 1951 και τθηκε σε ισχ$ την 1η Ιανουαρου 1952.
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Γε0ργιος Παπανδρ!ου, 3Αρχηγς το+ Σοσιαλιστικο+ Δημοκρατικο+ Κμματος, Στ!φανος Στεφανπουλος κα Παναγι0της Κανελλπουλος,
Συναρχηγο το+ Λαϊκο+ GΕνωτικο+ Κμματος, Θεδωρος Τουρκοβασλης, 3Αρχηγς το+ Κμματος τ&ν 3Εθνικοφρνων, 3Εμμανου"λ Τσουδερς,
3Αρχηγς το+ Κμματος τ&ν Δημοκρατικ&ν Προοδευτικ&ν, >ποτελο+ντες τος 3Αρχηγος τ&ν κατ τν Κανονισμν τ(ς Βουλ(ς θεωρομενων Κομμτων )ν τF( παροσFη ΒουλF(, )ν συνεχεFα τ&ν παρουσα τ(ς
Α.Μ. το+ βασιλ!ως, )κτεθεισ&ν γνωμ&ν περ )ξευρ!σεως το+ λυσιτελ!στερου τρπου, καθ’ :ν ε\ναι δυνατν ν )ξ!λθFη C χ0ρα )κ τ(ς )κκρεμοσης >π )τ&ν συνταγματικ(ς >νωμαλας συνεπεOα τ(ς >ποφασισθεσης κα μ" τελικ&ς περαιωθεσης >ναθεωρ"σεως το+ Συντγματος,
ε=σηγομενθα κα δεχμεθα :πως τ κεμενον το+ Β.Δ. τ(ς διαλσεως τ(ς
;φεστ0σης Βουλ(ς κα τ(ς συγκλ"σεως ν!ας διατυπωθ( ς Rξ(ς:
«JΕχοντες ;π ^ψει τς διατξεις το+ >ρθρ. 37 το+ Συντγματος, διαλομεν τ"ν Βουλ"ν, συγκαλο+μεν δ! τος )κλογε?ς πρς )κλογ"ν _πλ(ς
Βουλ(ς δι τ"ν [...]
Πρς συμπλ"ρωσιν το+ Eργου τ(ς διαλυθεσης ΔA 3Αναθεωρητικ(ς Βουλ(ς C ν!α Βουλ" θ Eχη τ"ν )ξουσαν :πως κατ τ"ν πρ0την α$τ(ς σνοδον )πικυρ0ση )ν συνλOω ` >πορρψη τ ;π τ(ς )πιτροπ(ς το+ ΞΗA Ψηφσματος τ(ς Βουλ(ς )κενης καταρτισθ!ν σχ!διον Συντγματος, ρυθμζουσα
κα τ"ν =σχν τ&ν )κδεδομ!νων Συντακτικ&ν Πρξεων κα Ψηφισμτων».
3Αναλαμβνομεν τ"ν ;ποχρ!ωσιν cνα δι τ&ν )ν τF( ν!Oα ΒουλF( dπαδ&ν Cμ&ν )πιψηφσωμεν τ ;π τ(ς 3Eπιτροπ(ς το+ ΞΗA Ψηφσματος τ(ς
Βουλ(ς το+ 1946 καταρτισθ!ν σχ!διον Συντγματος fνευ τροποποι"σεων, ρυθμζοντες gμα κα τ"ν =σχν τ&ν )κδεδομ!νων Συντακτικ&ν Πρξεων κα Ψηφισμτων.
GΗ μ!λλουσα ν )κδ0σFη τ σχετικν Β.Δ. Κυβ!ρνησις δναται ν προβF(
ε=ς >λλοας φραστικς διατυπ0σεις )ν κριθο+ν μ#λλον κατλληλοι ` ε=ς
σντμησιν τ(ς προθεσμας )ντς τ(ς 'ποας C Βουλ" δ!ον ν’ >ποφασσFη.
GΟ )κ τ&ν ;πογραφντων Γ. Παπανδρ!ου διατηρε? τς )πιφυλξεις
του :τι C ν!α Βουλ" Eδει ν κληθF( >ναθεωρητικ".
Σοφ. Βενιζ!λος, Κωνσταντ?νος Τσαλδρης, Νικλαος Πλαστ"ρας,
Γε0ργιος Παπανδρ!ου (Θεωρε? >ντιφατικ"ν τ"ν διατπωσιν το+ Διατγματος. Θ Eπρεπεν ` ν ε\ναι _πλ( Βουλ", χωρς >ναθεωρητικ"ν
)ξουσαν ` fν EχFη >ναθεωρητικ"ν )ξουσα ν κληθF( ς 3Αναθεωρητικ"),
Παναγι0της Κανελλπουλος, Στ!φανος Στεφανπουλος, 3Εμμανου"λ
Τσουδερς, Θεδωρος Τουρκοβασλης.
Πργματι, η Βουλ που προλθε απ τις εκλογς της 9ης Σεπτεμβρου
1951 ψφισε το σχδιο συντγματος στη συνεδραση της 21ης Δεκεμβρου
1951. Το νο Σ$νταγμα τθηκε σε ισχ$ την 1η Ιανουαρου 1952.
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75. Iωννης Mακρ πουλος
1952-1953

Γεννθηκε το 1883 στη Λαμα απ φτωχ οικογνεια. Σπο$δασε νομικ

στο Πανεπιστμιο Αθηνν και διορστηκε δικηγρος στο Πρωτοδικεο της
Λαμας. Nλαβε μρος στον AE Bαλκανικ πλεμο και τραυματστηκε σοβαρ
τον Οκτβριο του 1912.
Στις δημοτικς εκλογς του Οκτωβρου 1925 εξελγη δμαρχος Λαμιων
με θητεα που θεωρθηκε επιτυχημνη. Με ργα, πως η σφργιση λων των
πηγαδιν της Λαμας, η $δρευση της πλης μσω υδραγωγεου απ το Γοργοπταμο, καθς και η κατασκευ αποχετευτικο$ συστματος, κατρθωσε
να απαλλξει την πρωτε$ουσα της Φθιτιδας και την ευρ$τερη περιοχ απ
την ελονοσα, εξασφαλζοντας την υγεα χιλιδων κατοκων.
Υπρξε απ τους βασικο$ς εμπνευστς και συνιδρυτς της Nνωσης
Δμων και Κοινοττων Ελλδος το 1927, εν διετλεσε αντιπρεδρος του
πρτου συνεδρου της Nνωσης και μλος της Διευθ$νουσας Επιτροπς.
Μετ το πρας της δημαρχιακς του θητεας αναχρησε για την Ευρπη, προκειμνου να παρακολουθσει κ$κλο μεταπτυχιακν σπουδν
στους τομες της νομικς και της κοινωνιολογας σε πανεπιστμια της Γαλλας και του Βελγου. Κατπιν επστρεψε στην Αθνα και συνχισε τη δικηγορα.
Εξελγη βουλευτς Φθιωτιδοφωκδας στις εκλογς του 1932, καθς και
σε αυτς του 1933 με το Λαϊκ Kμμα του Παναγ Τσαλδρη. Στην κυβρνηση του τελευταου ανλαβε τη διε$θυνση του Υπουργεου Κρατικς Υγιεινς και Αντιλψεως (1933-1934). Στη διρκεια της θητεας του επιχερησε
να οργανσει το σ$στημα κοινωνικς πρνοιας πνω σε σ$γχρονες βσεις
με την κλυψη των αντστοιχων δαπανν απ τον κρατικ προϋπολογισμ.
Στο πλασιο της πολιτικς αυτς εισηγθηκε μτρα θεσμικο$ χαρακτρα για
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την αποκατσταση των προσφ$γων, την προστασα των θυμτων και αναπρων πολμου, καθς και την προστασα των πολυτκνων.
Παρλληλα, του ανατθηκε απ τον Τσαλδρη και η διε$θυνση του
Υπουργεου Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων. Εχε ττε την ευκαιρα να
λβει μτρα για την προθηση της Δελφικς Ιδας, την οποα εχε συλλβει
ο ποιητς ^γγελος Σικελιανς, και την δρυση Διεθνο$ς Κντρου Δελφν με
την ψφιση του σχετικο$ νμου στη Βουλ και τη Γερουσα. Το φιλδοξο
αυτ σχδιο, που δεν μελλε να τελεσφορσει παρ πολ$ αργτερα, απασχολο$σε το Μακρπουλο ως το τλος της ζως του.
Kατ τη διρκεια της Kατοχς ο Mακρπουλος λαβε μρος στην εθνικ
αντσταση, συνελφθη και φυλακστηκε στις φυλακς Αβρωφ απ τις δυνμεις κατοχς. Mετ την Kατοχ ανλαβε τη διε$θυνση του Υπουργεου Γεωργας στην κυβρνηση του στρατηγο$ Νικλαου Πλαστρα (ΙανουριοςΑπρλιος 1945). Zταν μλιστα αυτς που υπγραψε, απ κυβερνητικς
πλευρς, μαζ με τους Ιωννη Σοφιανπουλο και Πτρο Ρλλη, τη Συμφωνα
της Βρκιζας (12 Φεβρουαρου 1945).19
Το 1952 κλθηκε απ τον Αλξανδρο Παπγο και εντχθηκε στο κμμα
του Ελληνικο$ Συναγερμο$, με το οποο εξελγη βουλευτς Φθιτιδος στις
εκλογς του Νοεμβρου του διου τους.
Στη συνχεια εξελγη πρεδρος της Βουλς που προκυψε απ τις εκλογς αυτς (συνεδραση 15ης Δεκεμβρου 1952), λαμβνοντας 230 θετικς
ψφους σε σ$νολο 286 ψηφισντων. Παρμεινε στη θση αυτ για να περπου χρνο ως το Νομβριο 1953, αφο$ η υγεα του εχε εν τω μεταξ$ επιδεινωθε και εχε δη εισαχθε στο νοσοκομεο Ευαγγελισμς.
Πθανε στα τλη Ιανουαρου 1954.
Σε ρθρο του με ττλο «Η Δελφικ Ιδα», που δημοσιε$τηκε το Νομβριο
1953 λγο πριν απ το θνατ του, ο Μακρπουλος γραφε μεταξ$ λλων τα εξς:
[...] ν δημιουργ"σωμεν παρ τ Vερν το+ Φοβου )κ ν!ου παγκσμιον πνευματικν κ!ντρον, :που αV Δελφικα Rορτα κατ τριεταν, C
διδασκαλα το+ >ρχαου δρματος, C )πικοινωνα τ&ν πνευματικ&ν
Cγετ&ν το+ κσμου, τ&ν καλλιτεχν&ν, C κατ τς διακοπς συγκ!ντρωσις τ(ς φοιτητικ(ς νεολαας τ&ν 3Εθν&ν, C σγκλησις )πιστημονικ&ν
συνεδρων, αV διαλ!ξεις τ&ν σοφ&ν, >λλ’ =δOα C >κτινοβολα τ(ς παραδσεως τ&ν >μφικτυονι&ν τ(ς παλαι#ς τατης κοινωνας τ&ν 3Εθν&ν, θ
παρεσκεαζον τ ψυχολογικν Eδαφος, πρς ε=ρηνικ"ν συνεργασαν κα
>γπην τ&ν λα&ν, ;π τ"ν σκ!πην τ(ς Χριστιανικ(ς διδασκαλας κα
τ&ν δογμτων το+ Ο.Η.Ε.
19. Απ την πλευρ του Eθνικο$ Aπελευθερωτικο$ Mετπου υπγραψαν οι Γιργης
Σιντος, Δημτρης Παρτσαλδης και Ηλας Τσιριμκος.
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76. Kωνσταντνος Pοδ πουλος
1953-1963

Γ

εννθηκε στη Λρισα το 1896. Zταν το τρτο απ τα πντε παιδι του
Γεργιου Ροδπουλου, νομικο$ και οικονομολγου απ την Πτρα, διοικητ της Τραπζης της Κρτης. Μικρτερος αδελφς του Κωνσταντνου Ροδπουλου ταν ο συγγραφας Μ. Καραγτσης (λογοτεχνικ ψευδνυμο του
Δημτριου Ροδπουλου).
Σπο$δασε νομικ και πολιτικς επιστμες στα πανεπιστμια Αθηνν,
Παρισων και Βιννης. Διετλεσε γενικς γραμματας του Υπουργεου Εθνικς Οικονομας (1924-1927), εν για πρτη φορ πολιτε$τηκε στις εκλογς
1932, οπτε και εξελγη βουλευτς με το Εθνικ Ριζοσπαστικ Κμμα του
Γεργιου Κονδ$λη. Με το διο κμμα επανεξελγη βουλευτς Λαρσης στις
εκλογς του 1933, του 1935 και του 1936.
Μετ τον πλεμο προσχρησε στο Λαϊκ Kμμα και λαβε μρος στις
εκλογς του Μαρτου του 1946 για την ανδειξη της ΔE Αναθεωρητικς Βουλς, οπτε και εξελγη βουλευτς Λαρσης. Το διο συνβη και στις εκλογς
του 1950, αλλ μετ τη διλυση της “μεταβατικς” Βουλς του 1950-1951, ο
Ροδπουλος προσχρησε στον Ελληνικ Συναγερμ του Αλξανδρου Παπγου για να εκλεγε και πλι στην εκλογικ του περιφρεια.
Μετ το θνατο του Aλξανδρου Παπγου, την ανληψη της πρωθυπουργας απ τον Κωνσταντνο Καραμανλ και την δρυση της Eθνικς Pιζοσπαστικς Nνωσης, ο Ροδπουλος προσχρησε σε αυτν για να επανεκλεγε
στις εκλογς του 1956, του 1958, του 1961, του 1963 και του 1964.
Στη Βουλ που προκυψε απ τις εκλογς του Νοεμβρου του 1952, στις
οποες κρδισε πανηγυρικ ο Ελληνικς Συναγερμς του Αλξανδρου Παπγου με ποσοστ 49,22% και 247 δρες, ο Ροδπουλος εκλχθηκε αE αντιπρεδρος με πρεδρο τον Ιωννη Μακρπουλο, τον οποο και διαδχθηκε
στις 16 Nοεμβρου 1953.
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Τη θση αυτ διατρησε σχεδν επ δεκαετα ως τη διλυση της Βουλς
της ΣΤE περιδου στις 26 Σεπτεμβρου 1963.20 Μετ την παρατηση του Κωνσταντνου Καραμανλ, τον Ιο$νιο 1963, εξαιτας της διαφωνας του με τα
Aνκτορα και τη μετβασ του στο εξωτερικ, ο Ροδπουλος συμμετεχε
μαζ με τον Παναγιτη Κανελλπουλο και τον Παναγ Παπαληγο$ρα στην
τριμελ προσωριν Επιτροπ Διοκησης της ΕΡΕ, την οποα εχε ορσει ο
διος ο Καραμανλς. Θα παραμενει απ τα ενεργ ηγετικ στελχη της
παρταξης καθλη τη μετπειτα περοδο ως την 21η Απριλου 1967.
Εκτς απ τη δρση του στη Βουλ, ο Ροδπουλος εχε ασκσει κατ’
επανληψη και υπουργικ καθκοντα ως υφυπουργς Στρατιωτικν (Ιο$λιος 1934 - Οκτβριος 1935) στη δε$τερη κυβρνηση Παναγ Τσαλδρη, με
υπουργ το Γεργιο Κονδ$λη, ως υπουργς-γενικς διοικητς Βορεου
Ελλδος (1946-1947), υπουργς Στρατιωτικν (Νομβριος 1948 - Ιανουριος
1949), υπουργς Υγιεινς (1949-1950) και αντιπρεδρος του Yπουργικο$ Συμβουλου. Στην τελευταα προ της δικτατορας κυβρνηση Παναγιτη Κανελλπουλου (Απρλιος 1967), ο Ροδπουλος εχε αναλβει το χαρτοφυλκιο
του Υπουργεου Δημοσων Nργων.
Απεβωσε τον Ιο$νιο 1971.
Στην ομιλα του προς τους βουλευτς, μετ την εκλογ του ως προδρου
του σματος (16 Νοεμβρου 1953), ο Κωνσταντνος Ροδπουλος, αναφερμενος στην πολιτειακ ενσχυση της αποστολς του Kοινοβουλου, ως αποτλεσμα και της ενσχυσης του γενικτερου ρλου του κρτους τις πρτες
δεκαετες του 20ο$ αινα, ανφερε μεταξ$ λλων και τα εξς:
ΟV δημοκρατικο θεσμο παραμ!νουν )ξωτερικ&ς, σχεδν, >ναλλοωτοι, )νO& C ο$σα των Eχει παρακολουθ"σει τ"ν )ξ!λιξιν τ(ς κοινωνικ(ς
προδου, >π τ(ς )ποχ(ς τ(ς Γαλλικ(ς 3Επαναστσεως μ!χρι σ"μερον.
GΗ προσαρμογ" τ&ν τπων πρς τ"ν ο$σαν συνιστO# τ κριον καθ(κον :λων τ&ν ζωνταν&ν )ργατ&ν τ(ς δημοκρατικ(ς =δ!ας.
Κατ τ Σνταγμα, C Βουλ" >ποτελε? τν κατ’ )ξοχ"ν )κπρσωπον
τ(ς λαϊκ(ς κυριαρχας κα ' νμος, τ Eργον της: τ"ν Eκφρασιν τ(ς
γενικ(ς βουλ"σεως.
GΗ >νωττη θ!σις, τ"ν 'ποαν κατ!χει ε=ς τ πολτευμ μας C Βουλ",
κα C α$τονομα, μ! τ"ν 'ποαν ε\ναι )φωδιασμ!νη `δη, >π το+ 1864,
ε\χον τεθ( δι τ"ν )πιτυχ( )κπλ"ρωσιν το+ περπου ττε μοναδικο+,
κατ τ"ν παρδοσιν, καθ"κοντς της: το+ θ!τειν καννας δικαου.
Τ καθεστ0ς τ(ς φιλελευθ!ρας ο=κονομας κα C Eλλειψις κρατικο+
20. Ο Ροδπουλος κατχει τη δε$τερη θση, σον αφορ τη διρκεια της θητεας,
μεταξ$ των προδρων των νομοθετικν σωμτων (9 τη, 11 μνες και 26 ημρες).
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παρεμβατισμο+, καθστων ε$χερ( τ"ν ψ"φισιν τ&ν dλγων νμων, οV
'πο?οι >π!βλεπον, σχεδν >ποκλειστικ&ς, ε=ς τ ν παρσχουν π#σαν
)γγησιν ε=ς τ"ν προσωπικ"ν )λευθεραν κα τ"ν >τομικ"ν =διοκτησαν.
GΟ 20ος α=0ν )πολλαπλασασε τ καθ"κοντα τ(ς Βουλ(ς κα μετ!βαλε τ"ν Vεραρχικ"ν τοποθ!τησν των.
GΗ πλ"ρης )πικρτησις το+ κοινοβουλευτικο+ συστ"ματος, )δημιοργησε τς ν!ας πολιτικς _ρμοδιτητας τ(ς Βουλ(ς κα μλιστα τς κατ!ταξεν ε=ς τ"ν κορυφ"ν τ(ς πυραμδος τ(ς >ποστολ(ς της. GΗ Βουλ" δδει
τ"ν Κυβ!ρνησιν τ(ς Χ0ρας, >ποτελε? τν συμπαρασττην κα )λεγκτ"ν
το+ Eργου της κα συμμετ!χει ε=ς τ"ν Κυβερνητικ"ν δραστηριτητα,
συνεργαζμενη ε=ς τ"ν διατπωσιν τ&ν μεγλων κυβερνητικ&ν σχεδων,
δι τ(ς νομοθεσας κα παρακολουθο+σα τ"ν )φαρμογ" των, δι το+
)λ!γχου.
GΗ πολιτικ" α$τ" _ρμοδιτης τ(ς Βουλ(ς ε\ναι τσον σημαντικ" κα
τσον μεγλη, Kστε ν )πισκιζFη )νοτε τ νομοθετικν Eργον, τ 'πο?ον, συχν παρουσιζει μαν _πλ(ν τεχνικ"ν ` ;πηρεσιακ"ν μορφ"ν.
GΗ Βουλ" )πσης μετεβλ"θη ε=ς τ )θνικν β(μα >π :που >κοονται
οV πθοι το+ Rλληνισμο+ κα διατυπο+νται οV α=0νιοι κα >παργραπτοι
παλμο το+ γ!νους.
GΗ διρθρωσις το+ συγχρνου Κρτους )ξ fλλου, κα C >ναγκαα
γραφειοκρατικ" dργνωσις το+ πολιτειακο+ μηχανισμο+, δημιουργο+ν
τ αmτημα τ(ς προσφυγ(ς το+ πολτου ε=ς τος φυσικος )κπροσ0πους
του, κα καθιστο+ν τ"ν Βουλ"ν τν δ!κτην τ&ν κοινωνικ&ν προβλημτων, προσδοκι&ν κα >ξι0σεων.
GΗ )π!κτασις τ(ς κρατικ(ς δραστηριτητος κα C μεταβολ" το+ Κρτους ε=ς τν κριον φορ!α τ(ς ο=κονομικ(ς >ναπτξεως κα τν δημιουργν της κοινωνικ(ς δικαιοσνης, καθιστο+ν τ Eργον τ(ς Βουλ(ς, )ξχως
δυσχερ!ς, διτι πρ!πει ν )ντξFη τ"ν ν!αν >ποστολ"ν της ε=ς τ πλασια
κα τ :ρια τ(ς παλαι#ς.
GΗ )ργασα >ποτελε? σ"μερον, τν >ποτελεσματικν γν0μονα κρσεως
κα δικαι0σεως >τμων κα θεσμ&ν. Κα >π τ"ν )ργασα μας κα μνην,
θ κριθF( κα C Βουλ" )ν )ξεπλ"ρωσε τν προορισμν της, κα θ δικαιωθF( ε=ς τ"ν συνεδησιν το+ JΕθνους κα τς προσδοκας το+ λαο+.
GΗ >ποδοτικ" κα γνιμος )ργασα το+ Σ0ματος >ποτελε? καθ(κον
κα >ποστολ" :λων.
Πλειοψηφα κα μειοψηφα, Κυβ!ρνησις κα 3Αντιπολτευσις, 'μδες
κα fτομα, ;ποχρεομεθα ν )ργασθ&μεν δημιουργικ&ς κα )ντατικ&ς
δι ν >νταποκριθ&μεν ε=ς τ δυσχερ( κα βαρτατα καθ"κοντ μας.
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77. Hλας Tσιριμκος
1963-1964

Γεννθηκε στη Λαμα το 1907, σπο$δασε νομικ στο Πανεπιστμιο

Αθηνν καθς και οικονομικ και πολιτικς επιστμες στο Πανεπιστμιο
των Παρισων. Προερχταν απ πολιτικ οικογνεια, ταν γιος του Ιωννη
Τσιριμκου, ιδρυτικο$ στελχους του Kμματος των Φιλελευθρων, υπουργο$ στις κυβερνσεις του Ελευθριου Βενιζλου και προδρου της Βουλς
(1911-1912, 1928-1930).
Εξελγη για πρτη φορ βουλευτς στις εκλογς για την ΓE Αναθεωρητικ Βουλ, τον Ιανουριο του 1936, με το Kμμα των Φιλελευθρων, στην
εκλογικ περιφρεια Φθιτιδος-Φωκδος. Στις σ$ντομης διρκειας εργασες
της βουλευτικς αυτς περιδου ορστηκε εισηγητς των διατξεων για τις
ατομικς ελευθερες στην επιτροπ αναθερησης του συντγματος.
Στη συνχεια αντιτχθηκε στο δικτατορικ καθεστς της 4ης Αυγο$στου
1936 και λαβε ενεργ μρος στην αντσταση κατ των δυνμεων κατοχς,
συμμετχοντας μεταξ$ λλων στην δρυση το 1941 της Nνωσης Λαϊκς Δημοκρατας (ΕΛΔ), που μαζ με το Κομμουνιστικ Κμμα Ελλδος, το Σοσιαλιστικ Κμμα Ελλδος και το Αγροτικ Κμμα Ελλδος δρυσαν στις 27
Σεπτεμβρου 1941 το Εθνικ Απελευθερωτικ Μτωπο (EAM). Κατ τη διρκεια της Kατοχς, ο Τσιριμκος λαβε μρος, ως εκπρσωπος του ΕΑΜ, σε
αντιπροσωπεα που μετβη στο Κιρο για διαβουλε$σεις με την εξριστη κυβρνηση Τσουδερο$ για το σχηματισμ κυβρνησης Εθνικς Εντητας.
Yπρξε ιδρυτικ μλος στην Πολιτικ Επιτροπ Εθνικς Απελευθρωσης («κυβρνηση του βουνο$»), την οποα σχημτισε στις αρχς Μαρτου του
1944 το ΕΑΜ, και διορστηκε γραμματας Δικαιοσ$νης σε αυτν ως τις 2 Σεπτεμβρου 1944.
Μετ την απελευθρωση, στην κυβρνηση Εθνικς Εντητας του Γερ-
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γιου Παπανδρου ανλαβε ως τις 2 Δεκεμβρου του 1944 τη διε$θυνση του
Υπουργεου Εθνικς Οικονομας.
Υπγραψε ως εκπρσωπος του ΕΑΜ, μαζ με τους Γιργη Σιντο και
Δημτρη Παρτσαλδη, τη Συμφωνα της Βρκιζας (12 Φεβρουαρου 1945) σε
μια προσπθεια τερματισμο$ της εμφ$λιας σ$γκρουσης. Μετ τα Δεκεμβριαν αιματηρ επεισδια δρυσε μαζ με το συνταγματολγο Αλξανδρο Σβλο
το Σοσιαλιστικ Κμμα - Nνωση Λαϊκς Δημοκρατας (ΣΚ - ΕΛΔ), στο οποο
διετλεσε γενικς γραμματας περπου επ δεκαετα (1945-1953). Με τη σημαα
του κμματος αυτο$ εξελγη βουλευτς Αθηνν στις εκλογς του 1950, καθς
και σε αυτς του 1958, ως στλεχος της Φιλελε$θερης Δημοκρατικς Nνωσης
(ΦΔΕ), συνεργαζμενος με την Eθνικ Δημοκρατικ Aριστερ (ΕΔΑ).
Το Σεπτμβριο του 1958 δρυσε το κμμα Δημοκρατικ Nνωσις, ως πρεδρος της οποας συμμετεχε στην δρυση της Nνωσης Κντρου το 1961, με τη
σημαα της οποας επανεξελγη βουλευτς Αθηνν στις εκλογικς αναμετρσεις του 1961, του 1963 και του 1964. Στη συνεδραση της 17ης Δεκεμβρου 1963 εξελγη, μλιστα, πρεδρος της Βουλς για διστημα ενς μηνς
περπου με την υποστριξη της Ενσεως Κντρου και της ΕΔΑ.
Εντο$τοις, στην επμενη βουλευτικ περοδο (19 Mαρτου 1964 - 14 Aπριλου 1967), σε αντθεση με τα αναμενμενα και σε μια προσπθεια του
Γεργιου Παπανδρου να επιδεξει διθεση καλς συνεργασας με το νεοεστεμμνο βασιλι Κωνσταντνο BE, η Nνωση Κντρου, εν μσω ενδοκομματικν αντιδρσεων, ψφισε για πρεδρο της Βουλς χι τον Τσιριμκο, αλλ
το Γεργιο Αθανασιδη-Νβα, που φερταν ως φιλικτερα διακεμενος
προς τα Aνκτορα.21
Κατ την πολιτικ κρση του Ιουλου 1965, ο Tσιριμκος αρχικ τχθηκε στο πλευρ του Γεργιου Παπανδρου αρνο$μενος να δσει ψφο εμπιστοσ$νης στην “ανακτορικ” κυβρνηση Γεργιου Αθανασιδη-Νβα. Παρ’
λα αυτ, στις 14 Αυγο$στου 1965 ανακονωσε, μαζ με το Στφανο Στεφανπουλο, την απφαση να αποχωρσει απ την Nνωση Κντρου και στις 20
του διου μνα, αφο$ εχε αποδεχθε απ το βασιλι Κωνσταντνο ΒE εντολ
σχηματισμο$ κυβρνησης με στελχη προερχμενα απ την κοινοβουλευτικ
πλειοψηφα, ορκστηκε –προς γενικ κπληξη– πρωθυπουργς μσα σε κλμα
ντονων λαϊκν κινητοποισεων και βαιων επεισοδων.
21. Η απφαση αυτ του Γ. Παπανδρου προκλεσε ντονες εσωκομματικς αντιδρσεις, που εκδηλθηκαν, τσο στη σ$νοδο της κοινοβουλευτικς ομδας της Eνσεως Κντρου στις 18 Μαρτου 1964, σο και στις ψηφοφορες για την εκλογ του νου προδρου της
Βουλς. Nτσι, στην πρτη ψηφοφορα η υποψηφιτητα του Γ. Αθανασιδη-Νβα συγκντρωσε μνο 136 ψφους. Η εκλογ του κατστη εφικτ στη δε$τερη ψηφοφορα με 166
ψφους. Οι αντιδρσεις αυτς εχαν ως συνπεια να εξοργιστε ο Γ. Παπανδρου, ο οποος
με τη φρση «)γναμεν C χλεη τ&ν Cττημ!νων» ανακονωσε τη διαγραφ των Ι. Τσιριμκου
και Σ. Παπαπολτη απ το κμμα, διαγραφ που αργτερα ανακλθηκε.
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Δεν κατφερε, μως, να λβει ψφο εμπιστοσ$νης στη Βουλ, αφο$ στη
συνεδραση της 28ης Αυγο$στου 1965 καταψηφστηκε με 159 ψφους, ναντι
135. O Τσιριμκος υπβαλε, τελικ, την παρατησ του απ το πρωθυπουργικ αξωμα στις 17 Σεπτεμβρου του διου τους. Στο διδοχο κυβερνητικ
σχμα, υπ το Στφανο Στεφανπουλο, που θα κατορθσει να λβει ψφο
εμπιστοσ$νης απ τη Βουλ, ο Τσιριμκος ανλαβε την αντιπροεδρα της
κυβρνησης και το Υπουργεο Εξωτερικν.
Στη θση αυτ παρμεινε ως την 11η Απριλου 1966, οπτε παραιτθηκε, διαφωνντας με τη στση της κυβρνησης στο Κυπριακ ζτημα και ειδικτερα με την υποστριξη προς το στρατηγ Γεργιο Γρβα, στην αντατη
διοκηση του οποου αποφασστηκε να υπαχθο$ν οι στρατιωτικς δυνμεις
της Κυπριακς Δημοκρατας, παρ τις αντθετες εισηγσεις του αρχιεπισκπου Μακαρου.
Στη συνχεια επανδρυσε τη Δημοκρατικ Nνωση, σκοπε$οντας να λβει
με το κμμα αυτ μρος στις επικεμενες εκλογς του ΜαWου 1967, πργμα
που δεν κατστη δυνατν λγω της επιβολς του δικτατορικο$ καθεσττος
της 21ης Απριλου 1967.
Πθανε να χρνο αργτερα, το 1968, σε ηλικα 61 ετν.
Στην παρθενικ του ομιλα προς τους βουλευτς, μετ την εκλογ του ως
προδρου του Σματος, το Δεκμβριο του 1963, ο Ηλας Τσιριμκος θεσε με
ενργεια γενικτερα ζητματα λειτουργας του δημοκρατικο$ πολιτε$ματος
και αναφρθηκε στους πολιτικο$ς αλλ και κοινωνικο$ς πυλνες στριξης
και ανλιξς του, κνοντας παρλληλα μμεσες και μεσες αναφορς σε
πρσφατα εσωτερικ και διεθν γεγοντα, τα οποα σηματοδοτο$σαν, την
εποχ εκενη, κινδ$νους για την εξλιξη της δημοκρατικς ομαλτητας σε
εθνικ και διεθνς εππεδο. Xαρακτηριστικ εναι το απσπασμα που ακολουθε:
Πολλο θ!τουν pνα γενικ0τερον πρβλημα σχ!σεων τ&ν )λευθ!ρων
θεσμ&ν πρς τς σημερινς >νγκας ο=κονομικ(ς >ναπτξεως, Vκανοποι"σεως τ&ν κοινωνικ&ν δικαιωμτων κα )θνικ(ς >σφαλεας. GΗ μελ!τη το+ προβλ"ματος τος 'δηγε? μ!χρι το+ Συντγματος, ρισμ!ναι διατξεις το+ 'ποου θ Eπρεπε κατ’ α$τος ν >ναθεωρηθο+ν. GΩς πρς
)μ!, πιστεω :τι ο$δεμα GΕλληνικ" Βουλ" rμπδισε ποτ! οVανδ"ποτε
κυβ!ρνησιν ν πρξη τ καλν. Θ sτο πντως fσοφον ν ;ποστηρξFη
κανες :τι δ!ν δνανται ν ;πρξουν tφ!λιμοι μεταβολα. 3Αλλ’ α=σθνομαι τ"ν ;ποχρ!ωσιν ν προσδιορσω τ πνε+μα ;π τ 'πο?ον C σχετικ" συζ"τησις θ sτο γνιμος.
Κατ τ διστημα μεταξ τ&ν δο παγκοσμων πολ!μων >πετ!λεσε
συρμν C καταλυτικ" πολεμικ" κατ το+ κοινοβουλευτικο+ συστ"ματος.
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Κα κατωρθ0θη ν γνουν >νεκτα ε=ς pνα μ!ρος τ(ς Δυτικ(ς Ε$ρ0πης,
τ(ς κοιτδος α$τ(ς τ&ν )λευθ!ρων θεσμ&ν, ς νεωτερισμο αV 'λοκληρωτικα μ!θοδοι. «Πολλο?ς >νθρ0ποις τ mδια βουλεματα κακ&ν αmτια
γνεται», λ!γει ' Αmσωπος. Το+το =σχει κα δι τος θεσμος. Ε=ς >ρκετς στιγμς τ πολτευμα )νεθρρυνε τος )χθρος του, εmτε μ! τ"ν )πδειξιν μεγλων >δυναμι&ν, εmτε μ! τ"ν >βουλαν ε=ς τ"ν >ντιμετ0πισιν
τ&ν )χθρ&ν του. Κα )π!τυχαν οV )χθρο α$το ν συγκιν"σουν μ!γα
μ!ρος τ&ν ν!ων, )πιζητοντων ν βαδσουν π!ραν τ(ς μακαριτητος τ&ν
πρεσβυτ!ρων. 3Εχρεισθη ' δετερος παγκσμιος πλεμος δι ν’ >ποδειχθF( :τι ^χι μνον νεωτερισμν ` προδον δ!ν >πετ!λει C τυραννα, >λλ
)κπληκτικ"ν dπισθοδρμησιν. Κατ0ρθωσε μνον ν δημιουργ"σFη τς
προϋποθ!σεις )νς στυγνο+, >νηλεο+ς, >πανθρ0που πολ!μου. vΟσοι ν!οι
)π!ζησαν ε\δαν :τι μνος, >!ναος νεωτερισμς κα α=0νιον =δανικν
ε\ναι C Δημοκρατα, C 'ποα κα ν προσαρμοσθF( rμπορε?, κα ν διευρυνθF( κα ν )ξελιχθF( ε=ς ο=κονομικ"ν κα κοινωνικ"ν Δημοκραταν.
Ε=ς τ πλασιον α$τ τ(ς συνεχο+ς >νανε0σεως τ(ς Δημοκρατας
δνανται ν τοποθετηθο+ν χρ"σιμοι συζητ"σεις περ τ(ς >νγκης λελογισμ!νης >ναπροσαρμογ(ς τ&ν σχ!σεων )κτελεστικ(ς κα νομοθετικ(ς
)ξουσας, δημιουργας dργνων καταλλ"λων δι τ"ν ο=κονομικ"ν >νπτυξιν, περιορισμο+ το+ >ριθμο+ τ&ν κομμτων, μεταβολ(ς μεθδων
)ργασας κα γενικ0τερον νοοτροπας το+ συνλου τ&ν θεσμ&ν κα το+
κρατικο+ μηχανισμο+.
GΥπ τ"ν σκ!πην :μως τ&ν συζητ"σεων α$τ&ν, )μφανζονται τ(δε κακε?σε μερικο Eμπλεοι ζ"λου μεταρρυθμιστα, οV 'πο?οι προσπαθο+ν ν
πεσουν :τι αV >δυναμαι το+ κοινοβουλευτικο+ πολιτεματος θεραπεονται μ! )ν!σεις 'λοκληρωτισμο+.
ΟV θεραπευτα το+ εmδους α$το+ φορτ0νουν ε=ς τος wμους το+ πολιτεματος τ Rλαττ0ματα τ(ς ο=κονομικ(ς dργαν0σεως ` τ(ς κοινωνικ(ς
πολιτικ(ς κα, δι μ!σου τ(ς )ξρσεως τ(ς >νγκης «>ποτελεσματικτητος» το+ κρατικο+ μηχανισμο+, καταλ"γουν ε=ς τν περιορισμν τ&ν
δικαιωμτων τ(ς 3Εθνικ(ς 3Αντιπροσωπεας, τ&ν >τομικ&ν )λευθερι&ν,
)κενου πο >ποτελε? τ"ν ο$σαν τ(ς Δημοκρατας, δηλαδ" το+ δημοσου )λ!γχου.
3Αντιθ!τως Cμε?ς φρονο+μεν κα διακηρσσομεν :τι, >κριβ&ς C σημεριν" διαμρφωσις τ(ς ο=κονομικ(ς ζω(ς καθιστ# τος )λευθ!ρους θεσμος (κα =δως ε=ς μαν μικρν χ0ραν ς C GΕλλς) >παραιτ"τους,
πολυτμους δι τ"ν προκοπ"ν το+ Eθνους. JΑν δ!ν ;π(ρχε λαϊκ" κυριαρχα κα >ντιπροσωπευτικν σστημα, θ Eπρεπε ν )φευρεθο+ν τ0ρα.
Διτι ο$δ!ποτε fλλοτε sτο τσο >ναγκα?ος ' δημσιος Eλεγχος, πο
μνο τ =σχ+ον σστημα )ξασφαλζει.
Πργματι, κριοι βουλευτα, κνδυνος δι τν Λαν δ!ν ε\ναι C )λευ-
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θερα. Κνδυνον >ποτελο+ν ρισμ!ναι δυνμεις πο >ναπτσσονται
)ντς κα )κτς τ&ν πλαισων το+ πολιτεματος κα διαβιβρ0σκουν τ"ν
δημσιαν ζω"ν. JΑν ;π(ρχε >νγκη μεταρρυθμσεων θ Eπρεπε πρ παντς ν στραφο+ν πρς τ"ν κατεθυνσιν ν προφυλξουν fτομα κα
θεσμος δι τ"ν διβρωσιν α$τ"ν, τν Τπον, τ κμματα, 'λκληρον
τν κρατικν μηχανισμν. Κα, >ντιστρφως, ν παγι0σουν τ"ν )λευθεραν κα ν διευκολνουν τ"ν προδον.
JΕναντι τ&ν κινδνων κα τ&ν >ναγκ&ν πο C σγχρονος πραγματικτης γενν#, πο?α μ!σα διαθ!τει C χ0ρα; Κατ πρ&τον λγον, βεβαως,
τ"ν 3Αρετ"ν τ&ν δημοσων μας >νδρ&ν πο >ποτελε? τ"ν καλυτ!ραν
παρδοσιν τ(ς νεωτ!ρας GΕλλδος. Δετερον τ"ν μαχητικ"ν παρουσαν
το+ Λαο+ ε=ς τν ο=κονομικν στβον. vΕνα γν"σιον )λεθερον, δημοκρατικν συνδικαλιστικν κνημα τ(ς )ργατικ(ς τξεως, pνα )πσης γν"σιον
)λεθερον δημοκρατικν συνεταιριστικν κνημα ε=ς τ"ν yπαιθρον, κα
π#σα )λευθ!ρα )παγγελματικ" pνωσις, )κφρζουσα τ συμφ!ροντα τ&ν
)ργαζομ!νων τξεων, >ποτελο+ν στηργματα τ(ς Δημοκρατας κα
)γγυ"σεις δι τ συμφ!ροντα το+ Λαο+. GΗ =σχυροτ!ρα :μως )γγησις
ε\ναι C yπαρξις το+ Κοινοβουλου πο )ξασφαλζει μνον τν δημσιον
Eλεγχον, >λλ κα )κφρζει τ"ν λαϊκ"ν κυριαρχαν, Rπομ!νως ε\ναι ε=ς
θ!σιν ν λβFη παντς εmδους μ!τρα κα ν )πιβλFη παντς εmδους κυρ0σεις. 3Εγγυ"σεις δι τς >τομικς )λευθερας, δημσιος Eλεγχος, κυραρχος )θνικ" συν!λευσις ε\ναι >λληλ!νδετοι. 3Επειδ" C )λευθερα ε\ναι >διαρετος.
Κριοι βουλευτα, μεγλα προβλ"ματα Eχει ν’ >ντιμετωπσFη C χ0ρα.
GΗ 'μαλ" λειτουργα το+ πολιτεματος τ(ς παρ!χει τ >ναγκα?ον βθρον
δι κθε δημιουργικ"ν κυβερνητικ"ν προσπθειαν. T"ν ψυχικ"ν Rντητα το+ Eθνους πο δ!ν καταργε? τς πολιτικς >ντιθ!σεις, >λλ τς διοχετεει ε=ς τ πλασιον τ&ν γονμων κοινοβουλευτικ&ν >γ0νων. Kα
καθιστ# τ"ν GΕλλδα Vκαν"ν ν συνεισφ!ρFη πολλ ε=ς τν >γ0να δι τ"ν
)πικρτησιν τ(ς 3Ελευθερας κα τ(ς Ε=ρ"νης.
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78. Γεργιος Aθανασιδης-Nβας
1964-1965

Γεννθηκε το 1893 στη Ναπακτο, σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο

Αθηνν και αρχικ ασχολθηκε επαγγελματικ με τη δικηγορα και τη δημοσιογραφα μχρι να στραφε στην ενεργ πολιτικ.
Εκλχθηκε για πρτη φορ βουλευτς Αιτωλοακαρνανας στις εκλογς
του 1926 με το Kμμα των Ελευθεροφρνων του Ιωννη Μεταξ. Επανεξελγη βουλευτς στην δια εκλογικ περιφρεια στις εκλογς του 1932 με το
Προοδευτικ Κμμα του Γεργιου Καφαντρη, καθς και στις εκλογς του
1936 με το Δημοκρατικ Συνασπισμ, στον οποο συμμετεχε το Προοδευτικ Κμμα. Στην Γ* Αναθεωρητικ Βουλ που προκυψε απ τις εκλογς του
Ιανουαρου του 1936 και διαλθηκε πρωρα απ τη δικτατορα της 4ης Αυγοστου, ο Αθανασιδης-Νβας διετλεσε αντιπρεδρος της Βουλς με πρεδρο το Θεμιστοκλ Σοφολη.
Μετ την Kατοχ διορστηκε υπουργς Εσωτερικν στην κυβρνηση
Nικλαου Πλαστρα (Μρτιος 1945), εν το Νομβριο του διου χρνου
ανλαβε το Υπουργεο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων στην κυβρνηση Θεμιστοκλ Σοφολη ως τα μσα Μαρτου 1946.
Στις εκλογς του Μαρτου του 1950 και του Σεπτεμβρου του 1951 εξελγη και πλι βουλευτς Αιτωλοακαρνανας με το Kμμα των Φιλελευθρων
του Σοφοκλ Βενιζλου, εν διετλεσε υπουργς Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων το 1950 στις διαδοχικς κυβερνσεις Σοφοκλ Βενιζλου και Νικλαου Πλαστρα. Μετ τις εκλογς του 1951, εν ταν δη υφυπουργς
Προεδρας (Αγουστος-Οκτβριος 1951), ανλαβε για να περπου μνα και
το Υπουργεο Εσωτερικν στην κυβρνηση Σοφοκλ Βενιζλου. Στην επμενη –και τελευταα– κυβρνηση που σχημτισε ο Πλαστρας τον Οκτβριο
του 1951, ο Αθανασιδης-Νβας ανλαβε τη διεθυνση του Υπουργεου Βιο-
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μηχανας, ως τα τλη Απριλου 1952, οπτε μετακινθηκε στο Υπουργεο
Προεδρας της Κυβερνσεως ως την παρατηση της κυβρνησης στις 11
Oκτωβρου 1952, για να αντικατασταθε απ την υπηρεσιακ του εισαγγελα
Δημτριου Κιουσπουλου.
Επανεξελγη βουλευτς το 1956 με τη Δημοκρατικ @νωση, συνασπισμ
κεντρων κυρως κομμτων υπ την ηγεσα του Γεργιου Παπανδρου,
πως και στις εκλογς του 1958.
Το Φεβρουριο του 1960 ο Αθανασιδης-Νβας συμμετεχε στην ομδα
10 βουλευτν, που εχαν εκλεγε κυρως με το Kμμα των Φιλελευθρων, οι
οποοι συγκρτησαν τη Να Πολιτικ Κνηση, με στχο την ανανωση του
κεντρου χρου και την απεμπλοκ του απ τη χρονζουσα αντιπαρθεση
μεταξ των παραδοσιακν ηγετν Σοφοκλ Βενιζλου και Γεργιου Παπανδρου.22 Ως εκπρσωπος της ΝΠΚ συμμετεχε, το Σεπτμβριο του 1961,
στις διεργασες σμπραξης των κεντρων πολιτικν δυνμεων εν ψει των
επικεμενων εκλογν. Πργματι, στις 19 Σεπτεμβρου 1961 ανακοινθηκε η
ενοποηση των κεντρων κομμτων, που σχημτισαν την @νωση Κντρου
υπ τη μορφ ενιαου κμματος με πρεδρο το Γεργιο Παπανδρου και
οκταμελ διοικοσα επιτροπ. Σε αυτ συμμετεχε απ νας εκπρσωπος εκ
των πολιτικν σχηματισμν που την εχαν συγκροτσει. Εκ μρους της Νας
Πολιτικς Κνησης Κντρου συμμετεχε ο Αθανασιδης-Νβας.
Στις εκλογς του 1961, πως και στις δο επμενες αναμετρσεις του 1963
και του 1964, εξελγη βουλευτς Αιτωλοακαρνανας με την @νωση Κντρου.
Cταν ο Γεργιος Παπανδρου σχημτισε στις αρχς Νοεμβρου 1963 την πρτη του κυβρνηση αυτς της περιδου, ο Αθανασιδης-Νβας διορστηκε
υπουργς Προεδρας.
Μετ τις εκλογς του Φεβρουαρου του 1964 και την τελικ επικρτηση
της Ενσεως Κντρου, ο Αθανασιδης-Νβας εξελγη πρεδρος της νας
Βουλς στη συνεδραση της 19ης Μαρτου. Αξζει να σημειωθε τι η εκλογ
του επιτεχθηκε, παρ την νετη κοινοβουλευτικ πλειοψηφα της κυβερνητικς παρταξης, στη δετερη ψηφοφορα με 166 ψφουςD στην πρτη ψηφοφορα εχαν βρεθε 30 κυρα ψηφοδλτια, προφανς ως εκδλωση δυσαρσκειας μερδας βουλευτν για την αιφνιδιαστικ κνηση του Παπανδρου
να προτενει για το αξωμα αυτ τον Αθανασιδη-Νβα αντ του Ηλα Τσι-

22. Στη Να Πολιτικ Κνηση εντχθηκαν οκτ βουλευτς που εχαν εκλεγε με το
Kμμα των Φιλευθρων (Γεργιος Αθανασιδης-Νβας, Γεργιος Μαρος, Κωνσταντνος Μητσοτκης, Ιωννης Τομπας, Ιωννης Ζγδης, Φωκων ΖαMμης, Εμμανουλ
Πουλακκης και Δημτριος Κωστς), ο Στλιος Αλαμανς, με το Δημοκρατικ Κμμα
Εργαζμενου Λαο, και ο Παναγς Παπαληγορας με την @νωση Λαϊκν Κομμτων.
Στη Να Πολιτικ Kνηση προσχρησαν και ορισμνες σημαντικς εξωκοινοβουλευτικς
προσωπικτητες, πως ο Γεργιος Ρλλης και ο Δημτριος Παπασπρου.
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ριμκου, που εχε διατελσει πρεδρος κατ την αμσως προηγομενη βουλευτικ περοδο.
Ακολοθησαν ραγδαες πολιτικς εξελξεις. Στις 15 Ιουλου του 1965,
μετ τη διαφωνα του με το βασιλι Κωνσταντνο, ο Γεργιος Παπανδρου
οδηγθηκε σε παρατηση και το διο βρδυ ορκστηκε πρωθυπουργς ο ως
ττε πρεδρος της Βουλς Γεργιος Αθανασιδης-Νβας, σηματοδοτντας
την ναρξη μιας παρατεταμνης περιδου πολιτικς κρσης. Η κυβρνηση
Αθανασιδη-Νβα, στην οποα ο διος διατρησε και το χαρτοφυλκιο του
Υπουργεου Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων, απτυχε να λβει ψφο
εμπιστοσνης απ τη Βουλ, εφσον καταψηφστηκε με 167 αρνητικς ψφους, ναντι 131 θετικν. Την δια τχη εχε και η επμενη κυβρνηση υπ
τον Ηλα Τσιριμκο, εν μνο το τρτο κατ σειρ κυβερνητικ σχμα υπ
το Στφανο Στεφανπουλο θα καταφρει να λβει οριακ ψφο εμπιστοσνης (152 ναντι 148) στη συνεδραση της 24ης Σεπτεμβρου 1965.
Στην κυβρνηση Στεφανπουλου ο Αθανασιδης-Νβας ορστηκε αντιπρεδρος και λγο αργτερα ανλαβε, παρλληλα, το Υπουργεο Δικαιοσνης καθς και το Υπουργεο Κοινωνικς Προνοας.
Ως τελευταα πολιτικ παρουσα του Αθανασιδη-Νβα μνημονεεται η
συμμετοχ του, στην ιστορικ σσκεψη της 23ης Ιουλου 1974, υπ την προεδρα του στρατηγο Φαδωνα Γκιζκη, στην οποα αποφασστηκε η παρδοση της διακυβρνησης της χρας σε πολιτικ κυβρνηση. Λγες ρες αργτερα ο Κωνσταντνος Καραμανλς επανλθε με τρπο πανηγυρικ στη χρα,
τερματζοντας τσι το καθεστς της στρατιωτικς δικτατορας που εχε επιβληθε με το πραξικπημα της 21ης Απριλου 1967.
Εκτς απ την πολιτικ ο Αθανασιδης-Νβας εχε απ νος ασχοληθε
και με τη λογοτεχνα, συνεργαζμενος με διφορα λογοτεχνικ περιοδικ με
το ψευδνυμο Γεργιος Αθνας. Το 1935 εξελγη αντιπρεδρος της Ενσεως Ελλνων Λογοτεχνν, εν απ το 1955 υπρξε τακτικ μλος της Ακαδημας Αθηνν.
Πθανε το 1987 σε ηλικα 94 ετν.
Μετ την εκλογ του ως προδρου της Βουλς στη συνεδραση της 19ης
Μαρτου 1964, ο Γεργιος Αθανασιδης-Νβας ανφερε στο Σμα μεταξ
λλων τα εξς:
Κριοι βουλευτα, ν, πως εναι φυσικν, ! "ρμονικ# μ$ τ#ν λαοπρβλητον Κυβ$ρνησιν τ%ς Χρας συνεργασα 'ποτελε( 'ναγκα(ον προϋπθεσιν τ%ς γονμου νασκ#σεως τ*ν καθηκντων μου, +λλο τσο 'ναγκααν θεωρ* κα τ#ν /δικ#ν σας, λων, ε/λικριν% συμπαρστασιν πρς
ε0δωσιν τ%ς κοιν%ς μας 'ποστολ%ς. Μνο μ$ τ#ν ποικοδομητικ#ν συμβολ#ν κα τν καλπιστον 3λεγχον τ%ς ;Αντιπολιτεσεως τ δημιουργικν
3ργον τ%ς Κυβερν#σεως τελειο=ται 'ρτως κα θεμελιο=ται βιωσμως.
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;Αποτελε( το=το παλαιν 'λ#θειαν, ! >ποα προσλαμβνει η0ξημ$νην δι
τ#ν τεχνοκρατικ#ν ποχ#ν μας /σχν. Δ$ν 'ναταρσσουν Bσως σ#μερον
τν πολιτισμ$νον κσμον ν$α ρεματα /δε*ν, σον ν$α ρεματα μεθδων. CΗ σημαα τ%ς πολιτικ%ς Δημοκρατας, στερεωμ$νη 'σφαλ*ς π
'διασεστου δφους, Eψο=ται 'παραβαστος κα 'ναρριπζεται 'νενχλητος Eπερνω τ%ς ρεοσης α/ωνιτητος. CΗ φορ τ%ς ξελξεως +γει
>λοταχ*ς πρς τ#ν κατκτησιν κα Hργνωσιν τ%ς Κοινωνικ%ς κα
Ο/κονομικ%ς Δημοκρατας. Τν περαιτ$ρω 'γ*να δι τ#ν ξασφλισιν
λων τ*ν 'γαθ*ν τ%ς πλ#ρους Δημοκρατας Eπ$ρ το= ;Eργαζομ$νου
Λαο=, μπιστεεται Mδη ! 'νθρωπνη μο(ρα εEπ$ρ ποτ$ κα +λλοτε ε/ς τ#ν
;Eπιστ#μην. ;Εκαρποφρησαν αP /δ$αι. ΠροσδοκRται ν καρποφορ#σουν
κα αP μ$θοδοι. SAς μ# μRς διαφγTη τ νημα κα τ πρσταγμα τ%ς Pστορικ%ς καμπ%ς. Ε/ς τ#ν μακρν ε0γεν% παρδοσιν κα το= /δικο= μας Κοινοβουλου +ς νσωματσωμεν μ$ σην δημιουργικ#ν τλμην χρειζεται
τ ν$α ζωοποι στοιχε(α, πο προσφ$ρει τ παρν, πο 'παιτε( τ μ$λλον [...]
SΑν ! λευθερα τ*ν συζητ#σεων 'ποτελε( τ#ν προϋπθεσιν τ%ς Eπρξεως το= Κοινοβουλου, ! ε0πρ$πεια τ*ν συζητ#σεων 'ποτελε( τ#ν
γγησιν τ%ς πιβισες του. SΕγκειται ε/ς τ#ν φσιν τ*ν 'ντιπροσωπευτικ*ν σωμτων ! /δεολογικ# διαφοροποησις κα ! διστασις τ*ν
γνωμ*ν. ;Αλλ’ 3γκειται πσης ε/ς τν γν#σιον χαρακτ#ρα των, ! 3κφρασις τ*ν 'ντιθ$των γνωμ*ν ν α0τοπεριορζεται ε/ς τ πλασια ε0γενο=ς
πλης κα 'μοιβαου σεβασμο=. Τν καλοπροαρετον το=τον α0τοπεριορισμν προβλ$πει Uς 'ντικειμενικς διαιτητ#ς > Κανονισμς, το= >ποου
τηρητ#ς +τεγκτος Hφελει ν εναι > Πρεδρος. ;Αλλ κα ! πλ$ον ε0συνεδητος προσπθεια το= Προ$δρου θ$λει 'ποδειχθ% ματαα +νευ τ%ς
προθμου συνεισφορRς καλ%ς θελ#σεως κ μ$ρους λων τ*ν συναδ$λφων, τ#ν >ποαν δ$ν 'μφιβλλω ποσ*ς τι θ$λω συναντ#σει καθ’ λην
τ#ν διρκειαν τ%ς θητεας μου.
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79. Δημτριος Παπασπρου
1965-1967
1977-1981

Γ

εννθηκε το 1902 στη Λιβαδει. Σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο
Αθηνν και στη συνχεια σκησε τη δικηγορα στη γεντειρ του.
@λαβε μρος για πρτη φορ στις εκλογς του 1950 και εξελγη βουλευτς με την Eθνικ Προοδευτικ @νωση Kντρου (ΕΠΕΚ) του Νικλαου
Πλαστρα, κτι που επαναλφθηκε στις εκλογς του 1951 και του 1952. Συμμετεχε στην κυβρνηση Nικλαου Πλαστρα (1951-1952) ως υπουργς Δικαιοσνης, για να αποχωρσει απ αυτν λγο αργτερα μαζ με λλα σημανοντα στελχη (Γεργιος Καρτλης, Στυλιανς Αλαμανς, Ιωννης Ζγδης).
Στις εκλογς του Φεβρουαρου του 1956 εξελγη βουλευτς Βοιωτας με το
κμμα Φιλελεθερη Δημοκρατικ @νωσις του Σοφοκλ Βενιζλου, που συμμετεχε στο διακομματικ συνασπισμ Δημοκρατικ @νωσις, με επικεφαλς
το Γεργιο Παπανδρου.23
Απτυχε να εκλεγε βουλευτς το 1958, αλλ επανεκλεγταν συνεχς
στις εκλογς του 1961, του 1963 και του 1964 με την @νωση Κντρου.
Cταν στις αρχς Νοεμβρου 1963 ο Γεργιος Παπανδρου σχημτισε την
«κυβρνηση των πενντα ημερν», ο Παπασπρου ανλαβε το Υπουργεο

23. Η Δημοκρατικ @νωσις αποτελοσε συνασπισμ επτ κομμτων απ λες σχεδν
τις εκτς της ΕΡΕ πολιτικς δυνμεις. Συμμετεχαν το Λαϊκ Κμμα του Κωνσταντνου
Τσαλδρη, το Κμμα Φιλελευθρων του ΓεXργιου Παπανδρου, η Φιλελεθερη Δημοκρατικ @νωσις του Σοφοκλ Βενιζλου, η ΕΠΕΚ με αρχηγ τον Σββα Παπαπολτη, το
Κμμα Αγροτν-Εργαζομνων με αρχηγ τον Αλξανδρο Μπαλτατζ, το Δημοκρατικ
Κμμα Εργαζμενου Λαο με συναρχηγ τον Αλξανδρο Σβλο και η ΕΔΑ με πρεδρο
τον Ιωννη Πασαλδη.
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Δικαιοσνης, εν στην επμενη κυβρνηση της @νωσης Κντρου ανλαβε,
αντικαθιστντας στις αρχς Ιουνου 1964 τον Ανδρα Παπανδρου, την ηγεσα του Υπουργεου Προεδρας.
Cταν μετ την πτση της κυβρνησης Γεωργου Παπανδρου πρωθυπουργς διορστηκε ο Γεργιος Αθανασιδης-Νβας, ο Παπασπρου ανλαβε το Υπουργεο Δικαιοσνης, διατηρντας για τρεις μρες και το Υπουργεο Προεδρας. Στο διο αξωμα παρμεινε και στα δο επμενα κυβερνητικ σχματα υπ τον Ηλα Τσιριμκο και το Στφανο Στεφανπουλο.
Cταν το Νομβριο του 1965 εγκαινιστηκαν οι εργασες της Γ* τακτικς
συνδου της Βουλς, ο Παπασπρου εξελγη (συνεδραση 15ης Νοεμβρου
1965) πρεδρος της Βουλς, διαδεχμενος το Γεργιο Αθανασιδη-Νβα.
Κατ τη διρκεια της επτχρονης δικτατορας των συνταγματαρχν
ανπτυξε αξιλογη αντιστασιακ δρση, υποστηρζοντας την ανγκη αποκατστασης της δημοκρατικς νομιμτητας και προτενοντας ως ιδανικτερη λση το σχηματισμ οικουμενικς κυβρνησης υπ τον Κωνσταντνο Καραμανλ. Τον Απρλιο 1972, μαζ με πρην υπουργος κοινοβουλευτικν
κυβερνσεων, κατγγειλε την παρταση της δικτατορας, ζητντας την μεση
επνοδο στον κοινοβουλευτισμ με το σχηματισμ οικουμενικς κυβρνησης,
τονζοντας παρλληλα τις σοβαρς ευθνες σων εχαν συντελσει στην ρση
της λαϊκς κυριαρχας. Τη “λση Καραμανλ” υποστριξε και πλι με δηλσεις του μετ τα γεγοντα του Πολυτεχνεου το Νομβριο του 1973.
@λαβε, εξλλου, μρος ως μρτυρας υπερσπισης στη δκη των μελν
της αντιστασιακς οργνωσης Δημοκρατικ Zμυνα τον Απρλιο του 1970.
Εν τον Ιονιο του 1973, αντιδρντας στις εξαγγελες του δικτατορικο καθεσττος για την εγκαθδρυση του πολιτεματος της προεδρικς κοινοβουλευτικς δημοκρατας, συμμετεχε στην Κοινοβουλευτικ Επιτροπ προς
Αποκατστασιν της Δημοκρατικς Νομιμτητος, την οποα συγκρτησαν ο
πρην πρωθυπουργς Παναγιτης Κανελλπουλος και 16 πρην υπουργο
και βουλευτς, μεταξ των οποων και οι Γεργιος Μαρος, Κωνσταντνος
Παπακωνσταντνου, Κωνσταντνος Τστσος, Γεργιος Ρλλης και Ιωννης
Ζγδης.
Αμσως μετ την πτση της δικτατορας λαβε μρος, ως υπουργς Γεωργας, στην κυβρνηση Εθνικς Εντητας που σχημτισε ο Κωνσταντνος Καραμανλς. Στις πρτες εκλογς της μεταπολτευσης, το Νομβριο του 1974,
συμμετεχε με το κμμα της Νας Δημοκρατας του Καραμανλ και εξελγη
βουλευτς Βοιωτας. Στην Ε* Αναθεωρητικ Βουλ που προκυψε απ τις
εκλογς αυτς ορστηκε μλος και γενικς εισηγητς της πλειοψηφας στην υπ
τον Κωνσταντνο Τστσο κοινοβουλευτικ επιτροπ για την επεξεργασα
του Συντγματος του 1975.
Επανεξελγη στις εκλογς του 1977 με τη Να Δημοκρατα και πλι.
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Στη συνεδραση της 12ης Δεκεμβρου 1977 εξελγη και πλι πρεδρος
της Βουλς και απευθνθηκε στο Σμα ως εξς:
Μ$ 3ντονη συγκνησι κφρζω τς ε0γνμονας ε0χαριστας μου
πρς τος 'ντιπροσπους το= SΕθνους πο μ$ τ#ν μπιστοσνην των κα
τ#ν ψ%φον των μο= 3καμαν τ#ν Eψστην τιμ#ν ν προεδρεσω το= Σματος κατ τ#ν 'ρχομ$νην 'π σ#μερον βουλευτικ#ν περοδον. Πρς α0τος, 'λλ κα πρς λους τους συναδ$λφους πο ξεδ#λωσαν κατ διφορον τρπον τ#ν προτμησν των κατ τ#ν γενομ$νην κλογ#ν, παρ$χω
τ#ν διαβεβαωσιν μ$ πλ#ρη συνεδησιν τ*ν μεγλων ε0θυν*ν μου τι θ
'σκ#σω τ Eψηλν λειτοργημα πο μο= 'νετ$θη μ$ 'πλυτον 'μεροληψαν κα 'ντικειμενικτητα.
CΗ Βουλ# τ%ς 20%ς Νοεμβρου πο ξελ$γη μ$ τ#ν λευθ$ραν θ$λησιν
το= CΕλληνικο= Λαο= καλε(ται ν πιτελ$σTη βαρυσ#μαντον 3ργον. Εναι
! δευτ$ρα Βουλ# μετ τ#ν πτ*σιν τ%ς [πταετο=ς τυραννας, πο πωμζεται τ#ν βαρε(αν ε0θνην ν >λοκληρσTη κα διασφαλσTη τος λευθ$ρους κα δημοκρατικος θεσμος κα ν 'ντιμετωπση μ$ πνε=μα θνικ%ς
[ντητος κα Eψηλν αBσθημα ε0θνης μεγλα κα κρσιμα θνικ θ$ματα πο θ καθορσουν τ#ν τχην κα τ μ$λλον τ%ς Πατρδος μας [...]
Τ Σνταγμα, κριοι Βουλευτα, προσδιορζει κατ τρπον σαφ% τ#ν
+σκησιν τ*ν ξουσι*ν τ%ς ;Εθνικ%ς ;Αντιπροσωπεας κα γενικτερα τ#ν
λειτουργαν το= Σματος. Κα π$ραν τοτου > Κανονισμς τ%ς Βουλ%ς
διασφαλζει τ#ν >μαλ#ν διεξαγωγ#ν τ*ν ργασι*ν της, προστατεει τ#ν
λευθεραν το= λγου κα καθιερνει κατ τν πρ$ποντα τρπο τ#ν
/σχν το= διαλγου.
Κατ τ#ν πσημον α0τ#ν \ραν παρ$χω πρς CΥμRς, τος ;Αντιπροσπους το= CΕλληνικο= Λαο=, τ#ν διαβεβαωσιν τι θ τηρ#σω κατ τρπον 'παρβατον τ Σνταγμα κα τν /σχοντα Κανονισμν κα θ
καταβλλω κθε δυνατ# προσπθεια δι τ#ν >μαλ#ν λειτουργαν το=
Σματος μ$ πνε=μα σεβασμο= κα ε/λικρινο=ς συναδελφτητος. CΗ λευθερα το= λγου θ προστατεεται μ$ ε0λβειαν κα προσ#λωσιν ε/ς τος
Κοινοβουλευτικος θεσμος. Τ α0τ θ /σχση κα δι’ λα τ δικαιματα τ*ν μελ*ν το= Κοινοβουλου, 'νεξαρτ#τως τ%ς πολιτικ%ς παρατξεως ε/ς τ#ν >ποαν 'ν#κουν. Πρ$πει μως βασικ ν EπρξTη > 'μοιβα(ος σεβασμς κα κατανησις μεταξ τ*ν συναδ$λφων, διτι ! πλυσις τ*ν μεγλων προβλημτων πο 'φορο=ν τ#ν Πατρδα μας μνον μ$
Mρεμον διλογον κα Eπεθυνον διαβολευσιν ^μπορο=ν ν 'ντιμετωπισθο=ν [...] Χρ$ος μας, κριοι συνδελφοι, εναι ν μ# λησμον*μεν τι τ
πγια συμφ$ροντα το= SΕθνους κα το= Λαο= ταυτζονται μ$ τ#ν προαγωγ#ν κα τ#ν κατοχρωσιν τ%ς λευθερας κα τ%ς Δημοκρατας. Τ /σχυρν Hχυρν τ%ς Δημοκρατας εναι τ Κοινοβολιον. ;Απ τ%ς Eψηλ%ς
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α0τ%ς θ$σεως ΣRς καλ*, κριοι συνδελφοι, 'ντιπρσωποι το= SΕθνους,
ν διαφυλξωμεν μ$ λας τς δυνμεις μας τ κ=ρος το= Κοινοβουλου
κα ν ξυψσωμεν τ γητρν του. Ο_τω πως θ Eπηρετ#σωμεν κα
τελεσφρως τς Eπερττας 'ξας τ%ς Πατρδος μας κα τ θεμελιδη
συμφ$ροντα το= CΕλληνικο= Λαο=.
Διηθυνε τις εργασες του Σματος ως το 1981.
Απεβωσε το 1987 σε ηλικα 85 ετν.
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Τα ξημερματα της 24ης Ιουλου 1974 ο Κωνσταντνος Καραμανλς επστρεψε με τρπο πανηγυρικ στην Ελλδα, στερα απ ενδεκχρονη παραμον στο εξωτερικ. Σχημτισε αμσως κυβρνηση Eθνικς Eντητας, επισφραγζοντας τσι την οριστικ κατρρευση του αυταρχικο καθεσττος
της δικτατορας της 21ης Απριλου 1967. Tαυτχρονα εγκαινιστηκε μια περοδος ουσιαστικο ανογματος και εκδημοκρατισμο της πολιτικς ζως στη
χρα. Μλιστα, με την ολοκλρωση της αναθεωρητικς διαδικασας και την
ναρξη της ισχος του Συντγματος του 1975, θεμελιθηκε και σε θεσμικ
εππεδο η περοδος της Γ* Ελληνικς Δημοκρατας. Κατ τη διρκει της λειτουργας της, κατ γενικ ομολογα, υπρξε το «πιο σταθερ και πετυχημ$νο κοινοβουλευτικ πολτευμα που γνρισε η χρα, αν χι για καν$να λλο
λγο, γιατ για πρτη φορ στην πολιτικ# ιστορα του τπου οι βασικ$ς
αρχ$ς της φιλελεθερης δημοκρατας δεν αμφισβητονται σοβαρ απ
καμα πολιτικ# δναμη» (Μουζλης, 1999).
Την περοδο αυτ, στη διρκεια της οποας πρωταγωνιστικ ρλο διαδραμτισε ο Κωνσταντνος Καραμανλς (1974-1980), αποκαταστθηκε με
ομαλ τρπο η κοινοβουλευτικ δημοκρατα, εδραιθηκαν οι δημοκρατικο
θεσμο, θεσπστηκε με τη διεξαγωγ δημοψηφσματος το πολτευμα της αβασλευτης δημοκρατας και συντελστηκε η νταξη της χρας στην Ευρωπαϊκ Οικονομικ Κοιντητα (EOK).
Σημειθηκε, επσης, η ομαλ εναλλαγ των πολιτικν κομμτων στην
εξουσα και το Πανελλνιο Σοσιαλιστικ Kμμα (ΠΑΣΟΚ), με τον Ανδρα
Γ. Παπανδρου επικεφαλς του, ανλαβε τη διακυβρνηση της χρας τον
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Οκτβριο 1981. Κατ τη μακρ περοδο της διακυβρνησς του τη δεκαετα
του 1980, ο Παπανδρου «$δωσε δι$ξοδο στην απ καιρ συμπιεσμ$νη δυναμικ# μιας ευρεας κατηγορας μικροαστικν στρωμτων, βελτωσε την γενικ# τους κατσταση στο πραγματικ και συμβολικ εππεδο και κυβ$ρνησε
τη χρα για μεγλο διστημα χωρς να κλονσει τελικ τα θεμελιδη κοινωνικοπολιτικ χαρακτηριστικ του συστ#ματος και τους στρατηγικος προσανατολισμος της χρας» (Μακρυδημτρης, 1997: 283).
Η σταθερτητα της πολιτικς ζως θα διακοπε προσωριν το 1989,
ταν, μετ την πτση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα προκψει βισιμο κυβερνητικ
σχμα και θα χρειαστε να μεσολαβσουν τρεις αλλεπλληλες εκλογικς αναμετρσεις σε χρονικ διστημα μικρτερο του τους. Η οριστικ εκλογικ
επικρτηση του Κωνσταντνου Μητσοτκη, προδρου του κμματος της
Νας Δημοκρατας, την νοιξη του 1990, θα εγκαινισει μια περοδο, κυβερνντας επ τριετα.
\στερα απ τριετ διακυβρνηση απ τον Kωνσταντνο Mητσοτκη, το
ΠΑΣΟΚ με επικεφαλς και πλι τον Ανδρα Παπανδρου θα επανλθει το
φθινπωρο του 1993, και θα παραμενει στην εξουσα για διστημα μεγαλτερο της δεκαετας (ως το 2004). Τον Παπανδρου θα διαδεχθε εν τω μεταξ στην κυβρνηση και το κμμα ο Κωνσταντνος Σημτης (1996). Ο τελευταος κρδισε τις εκλογς του 1996 και του 2000 και κυβρνησε σταθερ επ
οκταετα, προωθντας τον κοινωνικ και οικονομικ εκσυγχρονισμ της
χρας με κορωνδα την νταξ της στην Οικονομικ και Νομισματικ
@νωση (ONE) της Ευρπης.
Κατπιν, το Μρτιο 2004 το κμμα της Νας Δημοκρατας, υπ την αρχηγα του Κωνσταντνου Αλ. Καραμανλ, ανιψιο του ιστορικο ηγτη και
ιδρυτ της, θα κερδσει τις βουλευτικς εκλογς, επιτυγχνοντας νετη πλειοψηφα 165 εδρν στη Βουλ, και θα αναλβει την ευθνη της διακυβρνησης της χρας. Τλος, στις εκλογς του 2007 υπρξε ανανωση της λαϊκς
εντολς προς τον Καραμανλ και τη Να Δημοκρατα για συνχιση της
σκησης του κυβερνητικο τους ργου.

Η εμπ$δωση της δημοκρατας
Με την κατρρευση του αυταρχικο καθεσττος της δικτατορας των
συνταγματαρχν η χρα εχε να αντιμετωπσει αμσως δο κρσιμα προβλματα: την αντιμετπιση της τουρκικς εισβολς στην Κπρο, που εχε δη
καταληφθε περπου το 7% του εδφους της, και την αποκατσταση της δημοκρατας στο εσωτερικ πεδο.
Για την αντιμετπιση του πρτου, η κυβρνηση Eθνικς Eντητας, που
σχηματστηκε υπ τη στιβαρ ηγεσα του Κωνσταντνου Καραμανλ απ
στελχη της προδικτατορικς Eθνικς Pιζοσπαστικς @νωσης (ΕΡΕ), της
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@νωσης Κντρου, αλλ και με τη συμμετοχ λλων προσωπικοττων, αναγκστηκε, λγω της σοβαρτητας της επικρατοσας κατστασης, να αναζητσει λσεις δι της διπλωματικς οδο. Προσπθησε να κινητοποισει τη
διεθν κοιντητα, δχως μως να καταστε δυνατν να αποφευχθε η να
τουρκικ προλαση στην κυπριακ ενδοχρα, με την οποα κατελφθη τελικ το 40% του νησιο.
Στο εσωτερικ μτωπο, τα μτρα που λφθηκαν για την αποκατσταση
της δημοκρατας στφθηκαν με εντυπωσιακ επιτυχα. Στις 26 Ιουλου 1974
(με το υπ’ αριθμ. 519 Προεδρικ Διταγμα «περ χορηγσεως αμνηστας»)
απελευθερθηκαν λοι οι πολιτικο κρατομενοι και κλεισαν οριστικ τα
στρατπεδα πολιτικν εξορστων. Συνμα, ρχισε να ομαλοποιεται με γοργος ρυθμος η πολιτικ ζω στη χρα, να επαναλειτουργον τα πολιτικ
κμματα και να ιδρονται να, πως η Να Δημοκρατα (NΔ) και το Πανελλνιο Σοσιαλιστικ Κνημα (ΠAΣOK).
Τλος, στις αρχς Οκτωβρου προκηρχθηκαν εκλογς για τη 17η Νοεμβρου του 1974, για την ανδειξη αναθεωρητικς Βουλς. Ο Καραμανλς
επικρτησε στις εκλογς αυτς, καθς η Να Δημοκρατα σημεωσε συντριπτικ νκη με ποσοστ 54,37% και την εκλογ 220 βουλευτν.
Με τη διεξαγωγ, λλωστε, του μνου γνσιου και ανθευτου πολιτειακο δημοψηφσματος (8 Δεκεμβρου 1974) εγκρθηκε με πλειοψηφα 69,2%
απ το εκλογικ σμα το πολτευμα της αβασλευτης δημοκρατας. Την επομνη του δημοψηφσματος, στις 9 Δεκεμβρου 1974, συγκλθηκε η Βουλ της
Α* περιδου της προεδρευμενης δημοκρατας (Ε* Αναθεωρητικ Βουλ)
και εξλεξε πρεδρ της τον Κωνσταντνο Παπακωνσταντνου. Τον Ιονιο
του 1975 η Βουλ ψφισε το νο καταστατικ χρτη της χρας και αμσως
μετ εξλεξε ως πρτο (τακτικ) πρεδρο της Γ* Ελληνικς Δημοκρατας
τον Κωνσταντνο Τστσο.
Στο πεδο της εξωτερικς πολιτικς, στρατηγικ στχο του Καραμανλ
αποτελοσε απ την πρτη περοδο της πρωθυπουργας του η πλρης νταξη της Ελλδας στις Ευρωπαϊκς Κοιντητες. Το στχο αυτν, στον οποο
αφιρωσε το μγιστο των προσπαθειν του, κυρως κατ τη δετερη περοδο της διακυβρνησς του, μετ τις εκλογς του 1977, πτυχε στις 28 ΜαMου
του 1979, με την υπογραφ στο Ζππειο της Συνθκης @νταξης της Ελλδας
στην ΕΟΚ (απ την 1η Ιανουαρου 1981) ως πλρους και ιστιμου μλους.
Μετ την υλοποηση του βασικο του ορματος στο εσωτερικ και το
εξωτερικ πεδο, ο Καραμανλς εξελγη το Μιο 1980 πρεδρος της Δημοκρατας, εν στην πρωθυπουργα τον διαδχθηκε ο Γεργιος Ρλλης.
Ο τελευταος παρδωσε την κυβερνητικ σκυτλη τον Οκτβριο 1981
στον Ανδρα Παπανδρου που εχε θριαμβεσει στις εκλογς.
Με αυτ την κυβερνητικ αλλαγ επλθε και μια ευρτερη ανανωση
του κοινοβουλευτικο χρου, καθς και η προθηση μτρων κοινωνικς και
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οικονομικς πρνοιας και αλληλεγγης. Συνμα η ανφελη, κατ τα φαινμενα, συγκατοκηση Καραμανλ και Παπανδρου (στην προεδρα και την
πρωθυπουργα της χρας, αντστοιχα) διακπηκε απτομα, ταν ο δετερος
τελικ αποφσισε το Μρτιο του 1985 να μην προτενει την ανανωση της
θητεας του Καραμανλ στην Προεδρα της Δημοκρατας, επιλγοντας για τη
θση αυτ τον αρεοπαγτη Χρστο Σαρτζετκη.
Τις εκλογς του Ιουνου 1985 που ακολοθησαν κρδισε πλι με νεση το
ΠΑΣΟΚ υπ τον Ανδρα Παπανδρου, εν πρεδρος της νας (αναθεωρητικς και πλι) Βουλς επανεξελγη ο Ιωννης Αλευρς, που παρμεινε στη
θση αυτ ως τη λξη της περιδου (11 MαMου 1989). Πραγματοποιθηκε
ττε η πρτη αναθερηση του Συντγματος του 1975 με κριο ξονα την
κατργηση των “υπερεξουσιν” του Προδρου της Δημοκρατας (πως ταν,
κυρως, η δυναττητα πασης της κυβρνησης, η διλυση της Βουλς, η αναπομπ νμου και η προκρυξη δημοψηφσματος), με συνπεια τη σοβαρ
ενσχυση της νομικοπολιτικς θσης του πρωθυπουργο στη λειτουργα του
πολιτεματος της κοινοβουλευτικς δημοκρατας.
Κατ τη δετερη πρωθυπουργικ του θητεα, ο Aνδρας Παπανδρου
επιχερησε να λβει κποια μτρα σταθεροποησης της οικονομας, αναθτοντας τη σχετικ ευθνη στον υπουργ Εθνικς Οικονομας Κωνσταντνο
Σημτη, δχως μως αυτ να τελεσφορσει, κυρως λγω των αντιδρσεων
στην εκλογικ και την κοινωνικ βση του κυβερνντος ττε κμματος. Το
ΠΑΣΟΚ δεν θα αποφγει, τελικ, την απλεια της εκλογικς κυριαρχας και
θα αποχωρσει απ την εξουσα τον Ιονιο του 1989 μσα σε κλμα πολιτικς
κρσης και με τον ηγτη του σοβαρ ασθεν.
Ακολοθησαν λλες δο εκλογικς αναμετρσεις και τρεις διαφορετικς
κυβερνσεις υπ τον Τζανν Τζαννετκη (Ιολιος-Οκτβριος 1989), τον Ιωννη Γρβα (Οκτβριος-Νομβριος 1989) και τον Ξενοφντα Ζολτα (Νομβριος 1989 - Απρλιος 1990). Πρεδρος της Βουλς καθλη την περοδο αυτ
(1989-1993) ταν ο Αθανσιος Τσαλδρης, που εχε προταθε απ τη Να
Δημοκρατα.
Επρκειτο, εν πολλος, για μια περοδο παρατεταμνης πολιτικς κρσης
με σοβαρς συνπειες στην οικονομα. Tο πολιτικ κλμα επιβαρνθηκε ιδιατερα, τσο με την παραπομπ στο Ειδικ Δικαστριο των φερομνων ως ενεχομνων σε σκνδαλα διαφθορς πολιτικν προσπων, μεταξ των οποων
και ο Ανδρας Παπανδρου, σο και με τη δολοφονα του βουλευτ της
Νας Δημοκρατας Παλου Μπακογιννη το Σεπτμβριο του 1989 απ την
τρομοκρατικ οργνωση «17 Νομβρη».
Απ την λλη πλευρ μως, οι εξελξεις της περιδου αυτς σηματοδτησαν και την απαγκστρωση της ελληνικς κοινωνας απ διφορα μεταπολεμικ σνδρομα. Η “συγκυβρνηση” (της συντηρητικς παρταξης με το
Συνασπισμ της Aριστερς και της Προδου) το καλοκαρι του 1989, στω
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και για μικρ χρονικ διστημα, συμβλιζε τη ληξιαρχικ πρξη θαντου
της μετεμφυλιακς περιδου, οι συνπειες της οποας καταδυνστευαν, με
τον ναν  τον λλον τρπο, την ελληνικ κοινωνα τα χρνια που την ακολοθησαν.
Η διακυβρνηση της Νας Δημοκρατας απ τον Απρλιο του 1990 και
μετ, με πρωθυπουργ τον Κωνσταντνο Μητσοτκη και με υψηλ ποσοστ
εκλογικς υποστριξης (46,89%), εγκαινασε μια να φση στην πολιτικ
ζω του τπου, σχεδιζοντας και εφαρμζοντας μτρα φιλελευθεροποησης
και εκσυγχρονισμο στην οικονομικ και κοινωνικ ζω της χρας.
Τα μτρα αυτ προξνησαν, εντοτοις, σοβαρος κοινωνικος κραδασμος και επφεραν σημαντικ πολιτικ κστος στο κυβερνν κμμα. Συνμα η ανφλεξη του Mακεδονικο ζητματος, μετ τη διλυση της Γιουγκοσλαβας (1991), και οι πολιτικς αντιθσεις που προκυψαν ως προς τους χειρισμος για την αντιμετπισ του, στθηκαν η αφορμ για την πρωρη διλυση της Βουλς και την προσφυγ στις κλπες τον Οκτβριο του 1993. Απ
αυτς νικητς εξλθε ο Ανδρας Παπανδρου που θα σχηματσει και την
τελευταα κυβρνηση της πολιτικς του σταδιοδρομας.
Για τα επμενα περπου 11 χρνια την ευθνη της διακυβρνησης της
χρας εχε το ΠΑΣΟΚ, αρχικ υπ τον Ανδρα Παπανδρου και στη συνχεια, μετ την παρατησ του για λγους υγεας (Ιανουριος 1996), υπ τον
Κωνσταντνο Σημτη.
Και στις τρεις κοινοβουλευτικς περιδους που μεσολβησαν πρεδρος
της Βουλς παρμεινε ο Απστολος Κακλαμνης, ο οποος εναι και ο μακροβιτερος ως σμερα πρεδρος ελληνικο νομοθετικο σματος, με συνολικ διρκεια θητεας 10 τη και 26 ημρες. Θητεα μεγαλτερη κατ 10
σχεδν μνες απ το δετερο σε διρκεια θητεας πρεδρο, που ταν ο Κωνσταντνος Ροδπουλος.
Με τη λξη της δετερης προεδρικς θητεας του Κωνσταντνου Καραμανλ την νοιξη του 1995, τον διαδχθηκε στο αξωμα αυτ ο Κωνσταντνος Στεφανπουλος, ο οποος με τη σειρ του εξντλησε τη δεκαετ συνταγματικ επιτρεπμενη θητεα με την επανεκλογ του το 2000, με τη συνανεση
των δο μεγαλτερων κομμτων (ΠΑΣΟΚ και Νας Δημοκρατας). H συνανεση αυτ επαναλφθηκε και την νοιξη του 2005 με τη συναινετικ εκλογ
στο προεδρικ αξωμα του Κρολου Παπολια.
Στο τλος της τελευταας δεκαετας του 20ο αινα οριστικοποιθηκε η
νταξη της Ελλδας στην Οικονομικ και Νομισματικ @νωση (ONE) στην
Ευρπη, γεγονς που αποτλεσε ορσημο για τη διακυβρνηση της χρας
απ τον Κωνσταντνο Σημτη. Την δια περοδο λφθηκαν και λλα αξιοσημεωτα μτρα κοινωνικο και οικονομικο εκσυγχρονισμο, μεταξ των
οποων η ολοκλρωση μιας σειρς μεγλων δημσιων ργων στο πλασιο της
προετοιμασας της χρας για τη διεξαγωγ των Ολυμπιακν Αγνων του
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2004, αλλ και η συνταγματικ αναθερηση του 2001. Ευοδθηκαν επσης
οι προσπθειες νταξης της Κπρου στην Ευρωπαϊκ @νωση και τον Απρλιο του 2003 υπογρφτηκε στην Αθνα η πρξη προσχρησης της Κυπριακς Δημοκρατας.
Τλος, η μακρ περοδος διακυβρνησης της χρας απ το ΠΑΣΟΚ τερματστηκε με την εκλογικ νκη την νοιξη 2004 της Νας Δημοκρατας υπ
την ηγεσα του Κωνσταντνου Αλ. Καραμανλ.
Να πρεδρος της Βουλς εξελγη στη συνεδραση της 19ης Μαρτου
2004 η Zννα Μπενκη-Ψαροδα, επ μακρν βουλευτς Αθηνν και καθηγτρια της Νομικς Σχολς του Πανεπιστημου Αθηνν. Εναι η πρτη
γυνακα στην ιστορα του ελληνικο Kοινοβουλου που εξελγη στο αξωμα
αυτ. Μετ τη να επικρτηση του Καραμανλ και της Νας Δημοκρατας
στις βουλευτικς εκλογς του Σεπτεμβρου του 2007, νος πρεδρος της Βουλς αναδεχθηκε (συνεδραση 27ης Σεπτεμβρου 2007) ο βουλευτς Kαρδτσης και τως υπουργς Ανπτυξης της κυβρνησης Καραμανλ, Δημτριος
Σιοφας.
Συνοπτικ, κατ τη διρκεια της Γ* Ελληνικς Δημοκρατας αναθεωρθηκε τσσερις φορς το σνταγμα της χρας (1975, 1986, 2001, 2008), εν
σημειθηκε εντυπωσιακ πολιτικ σταθερτητα. Το αξωμα του Προδρου
της Βουλς κατλαβαν κατ σειρ, οι Κωνσταντνος Παπακωνσταντνου,
Δημτριος Παπασπρου, Ιωννης Αλευρς, Αθανσιος Τσαλδρης, Απστολος Κακλαμνης, Zννα Μπενκη-Ψαροδα και Δημτριος Σιοφας.
Τλος, την περοδο αυτ απαντ και η μεγαλτερη σε διρκεια ως τρα
στην ιστορα των αντιπροσωπευτικν θεσμν στην Ελλδα θητεα προδρου
της Βουλς, αυτ του Απστολου Κακλαμνη.
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80. Kωνσταντνος Παπακωνσταντνου
1974-1977

Γεννθηκε στην Καστανι της Κορινθας το 1907, σποδασε νομικ

στην Αθνα και στη συνχεια σκησε τη δικηγορα.
Στον πολιτικ στβο λαβε μρος για πρτη φορ το 1946, με το Λαϊκ
Kμμα του Κωνσταντνου Τσαλδρη και εξελγη βουλευτς ΑργολδοςΚορινθας. Επανεξελγη βουλευτς το 1950 και απ τη σσταση της Eθνικς
Pιζοσπαστικς @νωσης (ΕΡΕ), στην οποα εντχθηκε απ την αρχ, εκλεγταν συνεχς με αυτν.
Μετ την πτση της δικτατορας των συνταγματαρχν και την επνοδο
της χρας στη δημοκρατικ ομαλτητα, συμμετεχε στην δρυση του κμματος της Nας Δημοκρατας απ τον Κωνσταντνο Καραμανλ, του οποου
ταν στενς φλος και συνεργτης. Eξελγη βουλευτς Κορινθας το 1974 και
το 1977, εν το 1981 βουλευτς Επικρατεας.
Ο Παπακωνσταντνου ανλαβε κατ’ επανληψη κυβερνητικς θσεις.
Διετλεσε για πρτη φορ υφυπουργς Συγκοινωνιν (1954-1955) στο
Υπουργεο Συγκοινωνιν και Δημοσων @ργων με υπουργ τον Κωνσταντνο Καραμανλ στην κυβρνηση Αλξανδρου Παπγου. Στη συνχεια, ταν ο
Καραμανλς σχημτισε την πρτη του κυβρνηση στις αρχς Οκτωβρου του
1955, μετ το θνατο του Aλξανδρου Παπγου, ανθεσε στον Παπακωνσταντνου τη διεθυνση του Υπουργεου Γεωργας.
Μετ τις εκλογς του Φεβρουαρου του 1956, στη δετερη κυβρνηση Kωνσταντνου Καραμανλ, ο Παπακωνσταντνου ανλαβε το Υπουργεο Δικαιοσνης, ως τις αρχς Μαρτου 1958, και στη συνχεια, κατ τη διρκεια της
τρτης κυβρνησης Kαραμανλ, το Υπουργεο των Οικονομικν (1958-1961).
Μετ τις εκλογς του 1961, καθλη τη διρκεια της τταρτης κυβρνησης
Καραμανλ (1961-1963), ο Παπακωνσταντνου ηγθηκε και πλι του Υπουρ-
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γεου Δικαιοσνης. Στην τελευταα προ της δικτατορας κυβρνηση που σχημτισε ο Παναγιτης Κανελλπουλος, τον Απρλιο του 1967, ορκστηκε υπουργς Οικονομικν.
Στη διρκεια της δικτατορας, προς τα τλη της οποας του απαγορετηκε η ξοδος απ τη χρα, ο Παπακωνσταντνου διατηροσε επαφ με τον
Καραμανλ, τον οποο ενημρωνε διαρκς για τα τεκταινμενα στη χρα
και αντλλασσε απψεις για τις προοπτικς ασφαλος εξδου απ την πολιτικ ανωμαλα.
Μετ τις βουλευτικς εκλογς του Νοεμβρου του 1974 και το δημοψφισμα του Δεκεμβρου του 1974, με το οποο λθηκε το πολιτειακ ζτημα,
ταν συνλθε στις αρχς Δεκεμβρου η Ε* Αναθεωρητικ Βουλ εξλεξε με
217 ψφους πρεδρ της τον Παπακωνσταντνου. Αυτς προδρευσε της
αναθεωρητικς διαδικασας, που τελεσφρησε με την ψφιση στις 7 Ιουνου
1975 του νου Συντγματος της χρας.
Με την ανληψη των καθηκντων του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Συναισθνομαι βαθτατα τ#ν προσγενομ$νην μοι τιμ#ν δι τ%ς
ψ#φου τ*ν συναδ$λφων κα πιθυμ* διαπρως ν δικαισω τ#ν μπιστοσνην τ%ς Βουλ%ς, πρς τ#ν >ποαν εμαι βαθτατα ε0γνμων.
CΗ συγκ$ντρωσς μας τ#ν \ραν α0τ#ν ε/ς τ#ν αBθουσαν τατην συνιστR τ#ν ζ*σαν 3κφρασιν τ%ς 'ποκαταστσεως τ%ς λευθερας κα τ%ς
πανδου τ%ς Δημοκρατας ε/ς τ πανρχαιον λκνον της.
CΗ παρουσα τ*ν 'ντιπροσπων το= SΕθνους 'ποτελε( τ#ν 'πδειξιν
τ%ς νικηφρου 'ντιστσεως το= CΕλληνικο= Λαο= ναντον τ%ς τυραννδος κα συμβολζει τ#ν 'ποκατστασιν τ%ς Δημοκρατας ε/ς μαν χ*ραν,
! >ποα ^γωνσθη δι τ#ν 'νεξαρτησαν της, 'λλ κα δι τ δικαιματα κα τς λευθερας λων τ*ν λα*ν.
Μ$ χαρν πισημανω Uς ε0οωνον 3νδειξιν προαγωγ%ς τ%ς πολιτικ%ς ζω%ς τ#ν ε0ρε(αν 'ναν$ωσιν το= πολιτικο= κσμου. CΗ παρουσα ε/ς
τ#ν Βουλ#ν τσων ν$ων συναδ$λφων δικαινει τ#ν ο0σαν τ%ς Δημοκρατας κα Eπσχεται τ#ν δημιουργαν πολιτικ*ν 'νδρ*ν, ε/ς τος >ποους σντομα θ δοθT% τ βρος κα ! ε0θνη ν χαρσσουν τ#ν σωτερικ#ν κα ξωτερικ#ν πολιτικ#ν τ%ς Χρας κα ν 'ναλβουν 3ργ`ω τ#ν
πραγματοποησιν α0τ%ς [...]
Τ 3ργον τ%ς ;Εθνικ%ς ;Αντιπροσωπεας, κριοι βουλευτα, εναι
δυσχερ$ς κα βαρ ε/ς πRσαν περπτωσιν. CΥπ τς σημερινς, μως, περιστσεις, μετ τ#ν βναυσον στ$ρησιν τ*ν πολιτικ*ν λευθερι*ν κα τ*ν
δικαιωμτων το= CΕλληνικο= Λαο=, ταν δι τ%ς λευθ$ρας ψ#φου το=
CΕλληνικο= Λαο= 'νεδεχθη ! σημεριν# ;Αντιπροσωπεα, αP Eποχρεσεις
λων !μ*ν Uς 'ντιπροσπων α0το=, εναι βαρτεραι. Θ ^δυνμην ν
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εBπω /στορικα. Διτι, δι τ%ς >μαλ%ς λειτουργας τ%ς ;Εθνικ%ς ;Αντιπροσωπεας κα τ%ς ψυχικ%ς 'νατσεως λων τ*ν μελ*ν α0τ%ς, θ καταδειχθT% δι μαν 'κμη φορν, ! πολιτικ# Uριμτης το= CΕλληνικο= Λαο=
'ξιο=ντος ν κυβερνRται δι τ*ν λευθ$ρως κα 'βιστως κλεγομ$νων
παρ’ α0το= 'ντιπροσπων, ταν μλιστα δι τ%ς λευθ$ρας ψ#φου τ*ν
CΕλλ#νων τερματσθη ! πολιτειακ# κκρεμτης.
CΗ εcρυθμος λειτουργα τ%ς ;Εθνικ%ς ;Αντιπροσωπεας θ δικαισTη
τ#ν πστιν περ τ%ς Pκαντητος το= CΕλληνικο= Λαο= πως κυβερνRται ν
λευθερTα κα δημοκρατ`α [...]
CΗ πιτυχα το= 3ργου λων !μ*ν, τ*ν ν τT% α/θοσTη τατη θ δικαισTη κα θ κατοχυρσTη τος λευθ$ρους θεσμος, δι τ#ν +μυναν τ*ν
>ποων > Λας κα ! CΕλληνικ# Νεολαα 3χει μ$ αdμα ποτσει τ#ν CΕλληνικ#ν Γ%ν.
;Επ τ%ς θ$σεως α0τ%ς 'ποτω φρον ε0γνωμοσνης, πρς λους τος
'γωνιστς τ%ς λευθερας, μ$ συγκνησιν δ$ 'ναλογζομαι τι πολλο ξ
α0τ*ν δ$ν εEρσκονται ν ζωe% δι ν χαρο=ν τ#ν 'πελευθ$ρωσιν τ%ς
Πατρδος. CΗ θυσα τ*ν δ$ν 'π$βη π ματα`ω [...]
;Εκλαμβνω Uς καθ%κον ν κφρσω κα αfθις τς ε/λικρινε(ς ε0χαριστας μου δι τ#ν κλογ#ν μου ε/ς τ#ν θ$σιν, τ#ν >ποαν 3χουν λαμπρνει ε/ς τ παρελθν +νδρες μεγλης Pκαντητος κα 'κτινοβολας, οP
>πο(οι 3ζησαν κα ^ναλθησαν ε/ς τ#ν λειτουργαν το= κοινοβουλευτικο= πολιτεματος κα θ καταβλω πρς το=το λας τς δυνμεις μου
δι ν 'νταποκριθ* ε/ς τ#ν κφρασθε(σαν Eπ τ*ν συναδ$λφων μπιστοσνην. Κα θ θεωρ#σω [αυτν ε0τυχ% ν δυνηθ* ν 'νταποκριθ*
ε/ς τς βαρεας Eποχρεσεις το= 'ξιματος.
gΟπως λ$γχθη 'π διαπρεπ% κοινοβουλευτικν κα πνευματικν
+νδρα, ! αBθουσα τ%ς Βουλ%ς πρ$πει ν εναι γεμτη ψυχικ#ν παρουσαν
το= Λαο=, γεμτη πνε=μα λευθερας κα 'γπης, γεμτη ραμα το=
;Εθνικο= Μεγαλεου.
Μετ τις βουλευτικς εκλογς του Νοεμβρου του 1977 και την τελευταα
εκλογικ νκη του Κωνσταντνου Kαραμανλ, ο Παπακωνσταντνου διορστηκε αντιπρεδρος της Kυβρνησης, αξωμα που διατρησε και μετ τη
μετβαση του Καραμανλ στην Προεδρα της Δημοκρατας και την ανληψη της πρωθυπουργας απ το Γεργιο Ρλλη.
Πθανε στην Αθνα τον Ιολιο 1989 σε ηλικα 82 ετν. Cταν ανακοινθηκε ο θνατος του στενο του φλου και συνεργτη, ο Καραμανλς δλωσε
χαρακτηριστικ: «Τον Κστα Παπακωνσταντνου εχα την αγαθ# τχη να τον
$χω στεν φλο και συνεργτη για μια ολκληρη ζω#. hταν εξαρετος και ως
νθρωπος και ως πολιτικς. Μνο η λ$ξη αρετ#, με την κλασσικ# της $ννοια,
θα μποροσε να αποδσει την ηθικ# και πνευματικ# του προσωπικτητα».
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81. Iωννης Aλευρς
1981-1989

Γεννθηκε στη Μεσσνη το 1912 και εργστηκε ως υπλληλος στην

Τρπεζα της Ελλδος, εν το 1955 ταν απ τα ιδρυτικ μλη της Ομοσπονδας Τραπεζοϋπαλλλων Ελλδος (ΟΤΟΕ), της οποας διετλεσε επ σειρ
ετν πρεδρος και στη συνχεια επτιμος πρεδρος.
Εξελγη για πρτη φορ βουλευτς Αθηνν το 1963 με την @νωση
Κντρου του Γεργιου Παπανδρου και επανεξελγη με το διο κμμα στις
εκλογς του 1964. Υπρξε απ τους στεντερους συνεργτες του Ανδρα Παπανδρου ιδιατερα κατ την τελευταα πριν απ τη δικτατορα περοδο.
Κατ το πραξικπημα της 21ης Απριλου του 1967 συνελφθη την δια
μρα και παρμεινε φυλακισμνος για να διστημα μαζ με τον Ανδρα
Παπανδρου στο διο κελ. Την περοδο εκενη ανπτυξε αντιστασιακ
δρση, φυλακστηκε και εκτοπστηκε κατ’ επανληψη. cταν επσης ο εκπρσωπος στην Ελλδα της αντιστασιακς οργνωσης Πανελλνιο Αγωνιστικ
Κνημα (ΠΑΚ) που εχε ιδρσει στο εξωτερικ ο Ανδρας Παπανδρου.
Κατ τη μεταπολτευση υπρξε απ τους συνιδρυτς του Πανελλνιου
Σοσιαλιστικο Kινματος (ΠΑΣΟΚ) και διετλεσε μλος της Κεντρικς Επιτροπς και του Εκτελεστικο Γραφεου του κμματος.
Εξελγη βουλευτς στην Α* εκλογικ περιφρεια Αθηνν στις εκλογς
του 1974 και συνχισε κτοτε να εκλγεται αδιλειπτα ως και τις εκλογς του
1993. Απ τις εκλογς του 1989 και μετ ταν υποψφιος με το ψηφοδλτιο
επικρατεας του ΠΑΣΟΚ.
Cταν το ΠΑΣΟΚ, μετ τις εκλογς του 1981 και την νετη επικρτησ
του σε αυτς, απκτησε την κοινοβουλευτικ πλειοψηφα, ο Αλευρς εξελγη στη συνεδραση της 17ης Νοεμβρου 1981, πρεδρος της Βουλς, αξωμα
το οποο διατρησε επ μακρν.
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Αναλαμβνοντας τα καθκοντ του αναφρθηκε στο Σμα ως εξς:
Γι τ#ν κτ$λεση το= μεγλου 3ργου τ%ς ;Εθνικ%ς ;Αντιπροσωπεας
χρειζεται ! καθολικ# προσφορ τ*ν Βουλευτ*ν κα ! 'νεξαρετη
συμπαρσταση λων. Μι Κυβ$ρνηση μπορε( ν πιτχει μ$ τ#ν συνδρομ#, "πλ*ς, τ*ν περισσοτ$ρων 'π μRς. Μι Βουλ# μως iχι. ;Απαιτε( τ#
συμβολ# λων. Μ$χρι κα το= [νς 'κμη μ$λους της, τ# βο#θεια [...]
;Ανεξρτητα μως 'π κθε προϋπθεση θεωρ* χρ$ος πιτακτικ ν
σRς παρσχω μι, π$ρα 'π τς +λλες, κατηγορηματικ# διαβεβαωση:
'ντικειμενικτητα κα 'μεροληψα στ# διεθυνση τ*ν ργασι*ν το= Κοινοβουλου.
CΗ 'νδειξ# μου στ 'ξωμα το= Προ$δρου Hφελεται β$βαια στ#ν
ψ%φο τ*ν μελ*ν νς μνο Κμματος. SΕγινε δηλαδ# κα σ#μερα ,τι
συνηθ$στατα συμβανει στ#ν CΕλληνικ# Βουλ#. Κα θ συμβε(, πσης γι
τ#ν προσωπικ# μου θ$ση ,τι ! πολιτικ# συν$πεια κα ^θικ# πιβλλει:
Ν διατηρ#σω τ στεν δεσμ μου μ$ τ Κμμα τ >πο(ο κφρζει τ#ν
πστη κα τς /δ$ες μου. ;Αν#κει το=το στ δικαωμα μιRς λεθερης συνεδησης. ;Ακριβ*ς πως στ καθ%κον Eπκειται ! 'ντικειμενικτητα κα !
'μεροληψα το= Προ$δρου τ%ς Βουλ%ς [...]
ΟP Βουλευτ$ς στ#ν +σκηση τ*ν α0τνομων συνταγματικ*ν τους
δικαιωμτων πιβλλεται –πιστεω– ν 'ποκτ#σουν κα τ#ν α0τνομη
πληροφρηση κα τ#ν Bδια τεκμηρωση γνμης κα ψ#φου. Γι τ#ν 'ναγκαα μως α0τ# ναρμνιση κα περισστερο γι τ# καλλτερη 'πδοση κα τ# ποιοτικ# βελτωση το= Κοινοβουλευτικο= 3ργου, 'παιτε(ται !
δημιουργα 'νεξρτητου κα α0τοτελο=ς Hργνου ;Επιστημονικοτεχνικ%ς Eπηρεσας, μ$σα στ# Βουλ#. SΕτσι, π$ραν τ*ν προαναφερθ$ντων
πλεονεκτημτων, θ καταστε( κα τ Νομοθετικ 3ργο ε0χερ$στερο κα
> Κοινοβουλευτικς 3λεγχος ο0σιαστικτερος. Μνο κατ’ α0τ τ τρπο,
+λλωστε θ 'νεξαρτοποιηθε( τ Νομοθετικ σ*μα 'π τ ;Εκτελεστικ,
πως τ 'παιτε( τ Σνταγμα κα πως τ πιβλει κθε γν#σια μορφ#
Κοινοβουλευτικο= πο καθιερνει τ# σαφ% δικριση τ*ν ξουσι*ν.
Στη διρκεια μλιστα της θητεας του ως προδρου της Βουλς ο Aλευρς
σκησε προσωριν (Μρτιος 1985) και καθκοντα Προδρου της Δημοκρατας,
μετ την παρατηση του Κωνσταντνου Καραμανλ και ως την εκλογ του Χρστου Σαρτζετκη. Συμμετεχε δε και στις σχετικς ψηφοφορες για τη διαμρφωση της απαρατητης πλειοψηφας των 180 ψφων στην τρτη ψηφοφορα.
Μετ τις εκλογς του 1985 επανεξελγη πρεδρος της Βουλς και παρμεινε στη θση αυτ σε λη τη διρκεια της βουλευτικς περιδου ως το
Μιο του 1989.
Πθανε το 1995 σε ηλικα 83 ετν.
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82. Aθανσιος Tσαλδρης
1989-1993

Γεννθηκε στην Αθνα το 1921 και ταν γιος του πρην πρωθυπουργο

και αρχηγο του Λαϊκο Kμματος Κωνσταντνου Τσαλδρη. Σποδασε νομικ και πολιτικς επιστμες στο Πανεπιστμιο Αθηνν, εν πραγματοποησε
μεταπτυχιακς σπουδς στο Πανεπιστμιο Κολομπια της Νας Υρκης.
Την περοδο 1961-1963, επ κυβρνησης Κωνσταντνου Καραμανλ, διετλεσε γενικς γραμματας του Υπουργεου Κοινωνικς Προνοας.
Εξελγη για πρτη φορ βουλευτς στις εκλογς του 1963 στη Β* περιφρεια Αθηνν με το κμμα της Eθνικς Pιζοσπαστικς @νωσης και κτοτε
επανεκλεγταν συνεχς σε λες τις εκλογικς αναμετρσεις ως και το 1996,
αρχικ με την Eθνικ Pιζοσπαστικ @νωση (ΕΡΕ) και στη συνχεια με τη
Να Δημοκρατα. Απ τις εκλογς του Ιουνου του 1989 και μετ εκλεγταν
με το ψηφοδλτιο επικρατεας του κμματος.
Κατ τη μεταπολτευση συμμετεχε στην κυβρνηση Eθνικς Eντητας
του Κωνσταντνου Καραμανλ ως υφυπουργς Κοινωνικν Υπηρεσιν
(Ιολιος-Οκτβριος 1974). Επανλθε σε υπουργικ καθκοντα το 1976 ως
υφυπουργς Συγκοινωνιν, εν απ το Νομβριο του 1977, ταν ο Καραμανλς σχημτισε τη δετερη μεταπολιτευτικ του κυβρνηση, επλεξε τον
Τσαλδρη για τη θση του υφυπουργο Προεδρας της Κυβερνσεως, υπεθυνου για θματα τπου. Η θητεα του ως κυβερνητικο εκπροσπου, θση
την οποα διατρησε και επ της κυβρνησης του Γεργιου Ρλλη, φησε τις
καλτερες εντυπσεις στο δημοσιογραφικ κσμο.
Cταν μετ τις εκλογς του Ιουλου του 1989 η Να Δημοκρατα κατκτησε τη σχετικ κοινοβουλευτικ πλειοψηφα, χωρς μως να καταφρει να
σχηματσει και αυτοδναμη κυβρνηση, ο Τσαλδρης εξελγη στη συνεδραση της 5ης Ιουλου 1989 πρεδρος της Βουλς.
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Κατ την ανληψη των καθηκντων του ανφερε τα εξς:
Ο Πρεδρος της Βουλ#ς δεν εναι β$βαια πρσωπο υπερκομματικ.
Προ$ρχεται απ κποια παρταξη. Ο ρλος μως που καλεται να παξει στο πλασιο του πολιτεματος εναι υπερκομματικς, αντικειμενικς
και αμερληπτος. Και στις απαιτ#σεις αυτο του ρλου εμαι αποφασισμ$νος να ανταποκριθ στο ακ$ραιο!
Δεν ξ$ρω πσο θα διαρκ$σει η θητεα μου. oταν μως θα τερματισθε, η μεγαλτερη ικανοποηση για μ$να θα εναι να αναγνωρισθε απ
λες τις Πτ$ρυγες του Κοινοβουλου τι δεν μερολ#πτησα υπ$ρ # εναντον οποιουδ#ποτε κμματος. Αποδδω λλωστε πρωταρχικ# σημασα
στην ομαλ# και αποτελεσματικ# λειτουργα του κοινοβουλευτισμο.
Εναι ρος εκ των ων ουκ νευ για την ελεθερη $κφραση λων των
πολιτικν και ιδεολογικν τσεων του λαο μας. Το αναγκαο πλασιο
για τη διασφλιση της πολιτικ#ς μας παρξης. oταν ενεργομε με τρπο
που τον υπονομεει # δυσχερανει τη λειτουργα του, εναι το διο σαν να
πριονζουμε το κλαδ πνω στο οποο λοι καθμαστε [...]
Το Κοινοβολιο εναι ο ψιστος θεσμς της Δημοκρατας και συνεπς ο καθρ$πτης της πραγματικ#ς φυσιογνωμας της. Ας τον κρατ#σουμε στο αντερο δυνατ εππεδο [...]
Προς το παρν οφελουμε λοι να δσουμε τον καλτερο εαυτ μας
στην προσπθεια να επιτελ$σει η Βουλ# τα συγκεκριμ$να καθ#κοντα
που $χει επωμισθε. Και κυρως να διασφαλσουμε την ομαλ# εξ$λιξη της
πολιτικ#ς μας ζω#ς. Εξ$λιξη που εναι αδιανητη $ξω απ τα πλασια και
τους καννες λειτουργας της Κοινοβουλευτικ#ς μας Δημοκρατας.
Αυτ υπαγορεει το συμφ$ρον της Χρας, το συμφ$ρον της κθε
παρταξης, το συμφ$ρον καθενς απ μας. Αυτ απαιτε ο Λας απ
μας. Και αυτ, κυρες και κριοι συνδελφοι, εναι το καθ#κον μας.
Το αξωμα του προδρου της Βουλς διατρησε ο Aθανσιος Τσαλδρης
ως το Σεπτμβριο 1993.
Το Μιο του 1995 προτθηκε για το αξωμα του Προδρου της Δημοκρατας απ τη Να Δημοκρατα χωρς μως να εκλεγε.
Πθανε τον Οκτβριο 1997 σε ηλικα 76 ετν.
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83. Aπστολος Kακλαμνης
1993-2004

Γεννθηκε το 1936 στην Καρυ Λευκδας και σποδασε στη Νομικ

Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν.
Στις αρχς της δεκαετας του 1960 ανπτυξε, ως πρεδρος της Οργνωσης Νων της Eνσεως Κντρου, ντονη πολιτικ δρση στο πλασιο του
“αννδοτου αγνα” του Γεργιου Παπανδρου. Cταν η @νωση Κντρου
σχημτισε αυτοδναμη κυβρνηση, ο Κακλαμνης διετλεσε γενικς γραμματας του Υπουργεου Προνοας (1964-1965).
Κατ τη διρκεια της δικτατορας των συνταγματαρχν ανπτυξε αντιστασιακ δρση και φυλακστηκε. Εντχθηκε στο Πανελλνιο Απελευθερωτικ Κνημα (ΠΑΚ) του Ανδρα Παπανδρου και υπερασπστηκε, ως δικηγρος, σε πολλς δκες κατηγορομενους αγωνιστς του ΠΑΚ, της Δημοκρατικς Zμυνας και λλων οργανσεων.
Κατ τη μεταπολτευση υπρξε ιδρυτικ μλος του ΠΑΣΟΚ, μλος του
Εκτελεστικο Γραφεου και της Κεντρικς Επιτροπς. Απ το 1974 και μετ εξελγη σε λες τις εκλογικς αναμετρσεις βουλευτς της Β* περιφρειας Αθηνν.
Στην πρτη κυβρνηση που σχημτισε ο Ανδρας Παπανδρου, μετ τη
νκη του στις εκλογς του Οκτωβρου του 1981, ο Κακλαμνης ανλαβε τη διεθυνση του Υπουργεου Εργασας, για να μετακινηθε κατπιν στο Υπουργεο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων (1982-1986). Διετλεσε στη συνχεια Υπουργς Δικαιοσνης, Προεδρας της Κυβερνσεως (1987-1988) και
Υγεας, Πρνοιας και Κοινωνικν Ασφαλσεων (1988-1989). Για να διστημα διετλεσε και Υπουργς @ρευνας και Τεχνολογας.
Στην “οικουμενικ κυβρνηση” που σχημτισε ο καθηγητς Ξενοφν
Ζολτας το Νομβριο του 1989 ο Aπστολος Κακλαμνης ανλαβε τη διεθυνση του Υπουργεου Εργασας (1989-1990).
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Cταν τον Οκτβριο του 1993 το ΠΑΣΟΚ κατκτησε εκ νου την κοινοβουλευτικ πλειοψηφα, ο Κακλαμνης εξελγη (συνεδραση 22ας Οκτωβρου 1993) πρεδρος της Βουλς, αξωμα που θα διατηρσει ως τις αρχς
Φεβρουαρου του 2004. Η υπερδεκαετς θητεα του ως προδρου της Βουλς εναι η μεγαλτερη σε διρκεια που υπρξε ποτ σε λα τα αντιπροσωπευτικ σματα απ συστσεως του ελληνικο κρτους. Στη διρκεια της
μακρς θητεας του στο αξωμα αυτ ανπτυξε πολυσχιδς ργο για την αναβθμιση και τον εκσυγχρονισμ της λειτουργας της Βουλς. Σε αυτ περιλαμβνεται η αλλαγ του Κανονισμο της (1997, 2001), η ανδειξη των Διαρκν Επιτροπν της Βουλς για τη διεκπεραωση μεγλου μρους του νομοθετικο της ργου, η εκλογ των μελν των ανεξρτητων αρχν απ τη δισκεψη των προδρων, η καλλιργεια της κοινοβουλευτικς διπλωματας, η
σσταση μνιμης Επιτροπς Κοινοβουλευτικς Δεοντολογας, καθς και η
καθιρωση εκπαιδευτικν προγραμμτων («Βουλ των Εφβων» κ.λπ.). Επσης, κατ το χρονικ διστημα της θητεας του Aπστολου Κακλαμνη,
ολοκληρθηκε η κδοση των Αρχεων της Ελληνικ#ς Παλιγγενεσας σε 21
τμους, ργο που εχε ξεκινσει απ τα μσα του 19ου αινα. Επ προεδρας
Κακλαμνη η Βουλ απκτησε το δικ της τηλεοπτικ σταθμ, βελτιθηκε η
κτηριακ και οργανωτικ υποδομ της, δημιουργθηκε η Πινακοθκη της
Βουλς και συστθηκε το dδρυμα της Βουλς για τον Κοινοβουλευτισμ και
τη Δημοκρατα.
\στερα απ τις εκλογς του Mαρτου του 2004 και την επνοδο του
ΠΑΣΟΚ στα δρανα της αντιπολτευσης, ο Κακλαμνης συνεχζει την πολιτικ του σταδιοδρομα ως ενεργ μλος του Kοινοβουλου.
Εναι επσης αντιπρεδρος του Ιδρματος της Βουλς των Ελλνων για
τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα και μλος της Δισκεψης των
Προδρων της Βουλς.
Ο Απστολος Κακλαμνης σε ομιλα του, στις 18 Iανουαρου 2006, σε
ημερδα που διοργνωσε η Κνηση Πολιτν Η Πνκα με θμα «Προβλματα Κοινοβουλευτικς Δημοκρατας. Αδυναμες, ασθνειες, δυναττητες, προοπτικς» αναφρθηκε εκτενς στο κοινοβουλευτικ σστημα στην Ελλδα,
στην κρση που αυτ αντιμετωπζει εξαιτας προβλημτων, αφενς σμφυτων με τη λειτουργα του θεσμο, αφετρου οφειλομνων σε εξωγενες παργοντες, ανιχνεοντας παρλληλα τις υφιστμενες δυναττητες και προοπτικς ενδυνμωσης του κοινοβουλευτισμο σε θεσμικ και ευρτερα κοινωνικ εππεδο.
Χαρακτηριστικ εναι το παρακτω απσπασμα απ την ομιλα αυτ:
Η αντιπροσωπευτικ# και κοινοβουλευτικ# δημοκρατα, πως μετεξελχθηκε, προσ$λαβε τον χαρακτ#ρα της αποκαλομενης απ τη θεωρα
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«δημοκρατας των κομμτων». Εξ$λιξη αναπφευκτη, στο βαθμ που
τον επικρατοντα τον 19ο αινα φιλελευθερισμ διαδ$χθηκε η πολυκομματικ# αντιπροσπευση της λαϊκ#ς βολησης, με αντστοιχες ιδεολογικ$ς και κοινωνικ$ς αναφορ$ς. qτσι, τον πανσχυρο πριν απ εκατν
πεν#ντα χρνια βουλευτ#, αντιπρσωπο της εκλογικ#ς του περιφ$ρειας,
κυραρχο παργοντα των προσανατολισμν της κυβερνητικ#ς πολιτικ#ς, διαδ$χθηκε ο κομματικς σχηματισμς των κοινοβουλευτικν ομδων [...]
Η μετεξ$λιξη αυτ#, πως εκφρζεται μ$σω της συγκ$ντρωσης εξουσας στην κυβερνητικ# συνιστσα των λειτουργιν του κρτους, μολοντι σηματοδοτε τη δισταση ανμεσα στο θεσμικς αποτυπομενο και
το πολιτικς πραττμενο, δε θα συνιστοσε απκλιση ικαν# να διαταρξει τη λογικ# του δημοκρατικο πολιτεματος, υπ την εξ#ς προϋπθεση: τι οι ελεγκτικο μηχανισμο του κυβερνητικο $ργου θα λειτουργοσαν ικανοποιητικ. Δηλαδ#, η κυβερνητικ# υπερτροφα μποροσε να
$χει ως αντδοτο τον εξονυχιστικ κοινοβουλευτικ $λεγχο και αν η
νομοθετικ# πρακτικ# ελεγχταν αποτελεσματικ απ μια δικαστικ# λειτουργα εξοπλισμ$νη απ τη βση μ$χρι την κορυφ# του δικαστικο
σματος με ουσιαστικ$ς εγγυ#σεις προσωπικ#ς και λειτουργικ#ς ανεξαρτησας.
Τα θεσμικ, αυτ, αντβαρα (checks and balances, κατ την αγγλοσαξωνικ# θεωρα) δε λειτουργον, σ#μερα, αποτελεσματικ. Νομζω τι
$χουμε εντοπσει, #δη το πρτο και μ$γιστο πρβλημα, αδυναμα, ασθ$νεια, πως θ$λετε, ας το πομε, της κοινοβουλευτικ#ς μας Δημοκρατας.
Μια ουσιαστικ# αναθερηση του Συντγματος –αλλ χι μνη αυτ#–
στην αντιμετπιση αυτο του προβλ#ματος θα $πρεπε να επιδοθε. Σε
τελευταα ανλυση, οι αδυναμες σε εππεδο θεσμν, πως τις αναδεικνει η πολιτικ# πρακτικ#, αντιμετωπζονται με την αναθερηση των
σχετικν ρυθμσεων και αντστοιχες ν$ες πολιτικ$ς πρακτικ$ς.
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84. ννα Mπενκη-Ψαροδα
2004-2007

Γεννθηκε στην Αθνα το 1934 και εναι κρη του υποναυρχου Ευγ-

γελου Ψαροδα με καταγωγ απ την \δρα. Φοτησε στο Αμερικανικ Κολλγιο Θηλων και σποδασε νομικ στο Πανεπιστμιο Αθηνν. Μετεκπαιδετηκε με υποτροφα στη Γερμανα, αρχικ στο Πανεπιστμιο της Βννης,
απ το οποο ανακηρχθηκε διδκτωρ του Ποινικο Δικαου (1961), και στη
συνχεια στο Ινστιτοτο Max Planck Αλλοδαπο Ποινικο Δικαου του Φριμπουργκ.
Με την επιστροφ της ακολοθησε πανεπιστημιακ σταδιοδρομα στη
Νομικ Σχολ του Πανεπιστημου Αθηνν. Εξελγη καθηγτρια του Ποινικο Δικαου το 1978.
Εξελγη βουλευτς Επικρατεας στις εκλογς του 1981 με το κμμα της
Νας Δημοκρατας. @κτοτε εκλγεται αδιαλεπτως σε λες τις εκλογικς αναμετρσεις ως βουλευτς Α* περιφρειας Αθηνν με το διο κμμα.
Διορστηκε για πρτη φορ στις αρχς Ιουλου 1989 αναπληρωτς υπουργς Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων στη συμμαχικ κυβρνηση Τζανν
Τζαννετκη. Μετ την επικρτηση της Νας Δημοκρατας στις εκλογς του
Απριλου του 1990 και το σχηματισμ αυτοδναμης κυβρνησης υπ τον
Κωνσταντνο Μητσοτκη, διορστηκε αναπληρωτς υπουργς Πολιτισμο
ως τον Αγουστο 1991, οπτε ανλαβε υπουργς στο διο υπουργεο. Το
αξωμα αυτ διατρησε ως τις αρχς Δεκεμβρου του 1992, οπτε μετακινθηκε στο Υπουργεο Δικαιοσνης, που παρμεινε ως τις 14 Σεπτεμβρου
1993. Eν ψει των πρωρων βουλευτικν εκλογν που εχαν προκηρυχθε
για τις 10 Οκτωβρου αντικαταστθηκε απ υπηρεσιακ υπουργ Δικαιοσνης. Ως βουλευτς ασχολθηκε ιδιατερα με θματα δικαιοσνης, παιδεας
και πολιτισμο, καθς και με τα ζητματα ιστητας των φλων.
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Απ το 2000 διετλεσε μλος της Εκτελεστικς Επιτροπς και στη συνχεια του Πολιτικο Συμβουλου της Νας Δημοκρατας, καθς και αντιπρεδρος της Βουλς.
Μετ την ανκτηση της κοινοβουλευτικς πλειοψηφας απ τη Να Δημοκρατα και το σχηματισμ αυτοδναμης κυβρνησης υπ τον Κωνσταντνο Αλ. Καραμανλ, στερα απ τη νκη του στις βουλευτικς εκλογς του
Μαρτου του 2004, η Zννα Μπενκη-Ψαροδα εξελγη (συνεδραση 19ης
Μαρτου 2004) πρεδρος της Βουλς, θση την οποα διατρησε σε λη τη
διρκεια της ΙΑ* περιδου.
Εναι η πρτη γυνακα που ανλθε στο αξωμα αυτ στην Ελλδα απ
ιδρσεως του νεοελληνικο κρτους.
Εκτς απ το πολιτικ της ργο, εναι συγγραφας δκιμων επιστημονικν ργων κυρως στον τομα του Ποινικο Δικαου. Εξλλου, απ το 1975
διευθνει το νομικ περιοδικ Ποινικ Χρονικ.
Η Zννα Μπενκη-Ψαροδα ως πρεδρος της Βουλς, σε παρμβασ της
στη δισκεψη των προδρων των κοινοβουλων των χωρν του Συμβουλου
της Ευρπης (19 ΜαMου 2004) με θμα «Συνεργασα για περισστερη δημοκρατα - Εθνικ κοινοβολια και ευρωπαϊκς συνελεσεις», ανφερε μεταξ
λλων:
[...] Το κυρως θ$μα της Δισκεψ#ς μας εναι η ενδυνμωση της δημοκρατας και η θ$ση του ευρωπαου πολτη. Τα Κοινοβολια μπορον να
διαδραματσουν $να σημαντικ ρλο σε σχ$ση και με τα δο αυτ ζητ#ματα. qτσι, δημοκρατα δεν νοεται χωρς ισχυρ κοινοβουλευτικ
σστημα που δρα στους παραδοσιακος τομες, δηλαδ# τη νομοπαρασκευ#, τον κοινοβουλευτικ $λεγχο και τη συμφιλωση αυτν των παραγντων. Επιπροσθ$τως, η δημοκρατα εδρζεται, μεταξ λλων, στην
αναγνριση της αμοιβαας εμπιστοσνης μεταξ της Κυβ$ρνησης και
του πολτη. Τα Κοινοβολια, ως αυθεντικο εκπρσωποι των λαν τους,
εναι σε θ$ση να δ$χονται τα μηνματ τους και να τα προωθον προς τις
κατλληλες Αρχ$ς.
Στο σημεο αυτ πρ$πει ωστσο να αναφ$ρουμε το δυσρεστο φαινμενο, που παρατηρεται διεθνς, να παρακμπτονται τα Κοινοβολια
και να λαμβνονται αποφσεις νομοθετικο περιεχομ$νου κατευθεαν
απ τις Κυβερν#σεις # και απ λλες αρχ$ς, πως εναι οι λεγμενες ανεξρτητες αρχ$ς # οι Κεντρικ$ς Τρπεζες κ.ο.κ. Εξαπλνεται μλιστα η
συν#θεια, οι Κυβερν#σεις να συνομιλον απευθεας με ενδιαφερμενους
φορες, να ανατθεται η σνταξη νομοθετημτων σε διφορες επιτροπ$ς
μελ$της εκτς Κοινοβουλου και στο τ$λος να καλεται το Κοινοβολιο
να επικυρνει καννες δικαου που συζητ#θηκαν και αποφασσθηκαν

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454

6/8/09

12:52 PM

™ÂÏ›‰·447

tννα Mπενκη-Ψαροδα

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 1-454

6/8/09

12:52 PM

448

™ÂÏ›‰·448

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

αλλο. Στις προηγμ$νες δημοκρατες βρισκμαστε συνεπς μπροστ σε
μια διαδικασα βαθμιαας αποδυνμωσης του Κοινοβουλου και μεταφορς του δημοκρατικο διαλγου εκτς Κοινοβουλου κτω απ το πρσχημα της λεγμενης «συμμετοχικ#ς Δημοκρατας». Απ$ναντι σε αυτ#
την τση οφελουμε να αντιδρσουμε εμες οι κοινοβουλευτικο και να
αναλβουμε πρωτοβουλες ενδυνμωσης των Κοινοβουλων. Κυρως,
πρ$πει να υιοθετ#σουμε κοινοβουλευτικος θεσμος που να φ$ρνουν το
Κοινοβολιο κοντ στον πολτη, πως εναι οι δημσιες ακροσεις φορ$ων σε επιτροπ$ς της Βουλ#ς, η ευρεα δημοσιτητα των συνεδρισεων
του Κοινοβουλου μ$σω των Μ.Μ.Ε. κ.λπ. Σε αυτ το σημεο, θα #θελα να
αναφερθ σε μια ελληνικ# κοινοβουλευτικ# καινοτομα, η οποα, σε $να
ορισμ$νο βαθμ, ανταποκρνεται στην ανγκη δημιουργας «θεσμν περιφρορησης», πως πρτεινε ο καθηγητ#ς Σμτερ απ το Ευρωπαικ
Πανεπιστημιακ Ινστιτοτο στη Φλωρεντα. Στη Βουλ# των Ελλ#νων
λειτουργον δο ειδικ$ς κοινοβουλευτικ$ς επιτροπ$ς με αντικεμενο τον
$λεγχο ανεξρτητων αρχν # τον $λεγχο οικονομικν οργανισμν ιδιωτικο δικαου, οι οποοι διαχειρζονται δημσιο χρ#μα. Αυτ$ς οι επιτροπ$ς γνωμοδοτον επ προσπων, τα οποα προτενει η Κυβ$ρνηση για να
αναλβουν επικεφαλ#ς αυτν των αρχν. Επσης, ελ$γχουν τη λειτουργα αυτν των αρχν και $χουν το δικαωμα να καλον σε ακροσεις
στε να παρακολουθον τον τρπο λειτουργας τους. Με αυτ τον τρπο
το Κοινοβολιο μπορε να ασκε $μμεσο $λεγχο σε πρωτοβουλες της
εκτελεστικ#ς εξουσας, η οποα συν#θως τενει να ξεφεγει απ τον κοινοβουλευτικ $λεγχο.
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85. Δημτριος Σιοφας
2007-

Γεννθηκε το 1944 στον Ελληνπυργο Καρδτσας. Σποδασε πολιτικς

επιστμες και δημσια διοκηση στο Πντειο Πανεπιστμιο Αθηνν και νομικ στη Σχολ Νομικν και Οικονομικν Επιστημν του Αριστοτλειου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης.
Διετλεσε γενικς διευθυντς του ΕΟΜΜΕΧ (1977-1981), εν παρλληλα την περοδο 1980-1981 κατεχε τη θση του αναπληρωτ προδρου του
Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων.
Εξελγη για πρτη φορ βουλευτς στις εκλογς του 1981 στην περιφρεια του Νομο Καρδτσας με το κμμα της Νας Δημοκρατας. @κτοτε εκλγεται συνεχς, πντα στην δια εκλογικ περιφρεια.
Ο Δημτριος Σιοφας διετλεσε κοινοβουλευτικς εκπρσωπος της Νας
Δημοκρατας τις περιδους 1990-1991, 1993-1996 και 1997-2000.
Απ τον Απρλιο του 2000 ως το Μρτιο του 2004 διετλεσε γενικς
γραμματας της κοινοβουλευτικς ομδας της Νας Δημοκρατας.
Kατλαβε για πρτη φορ κυβερνητικ θση στις 7 Aυγοστου 1991,
στην κυβρνηση Κωνσταντνου Μητσοτκη, ταν διορστηκε υφυπουργς
Υγεας, Πρνοιας και Κοινωνικν Ασφαλσεων, αρμδιος για τον τομα της
Κοινωνικς Ασφλισης. Στις 2 Δεκεμβρου 1992, διορστηκε υπουργς στο
διο υπουργεο. Στη θση αυτ παρμεινε ως τις 13 Οκτωβρου 1993, οπτε,
μετ τις εκλογς του Οκτωβρου του διου τους και την επνοδο του Πανελλνιου Σοσιαλιστικο Kινματος (ΠΑΣΟΚ) στην εξουσα, σχηματστηκε να
κυβρνηση υπ τον Ανδρα Παπανδρου.
Κατ τη διρκεια της θητεας του στο Υπουγεο Υγεας, Πρνοιας και
Κοινωνικν Ασφαλσεων καταρτστηκε και ψηφστηκε ο νμος 2084/1992
«Αναμρφωση της Κοινωνικς Ασφλισης και λλες διατξεις». Με το νμο
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αυτν επιχειρθηκε η ασφαλιστικ μεταρρθμιση στην Ελλδα, που στχευε
στην εξυγανση, τον εξορθολογισμ της λειτουργας και τη βιωσιμτητα του
ασφαλιστικο συστματος.
Περπου 10 χρνια αργτερα, μετ τις νικηφρες για το κμμα της Νας
Δημοκρατας εκλογς του Μαρτου του 2004, ο Δημτριος Σιοφας επανλθε στο κυβερνητικ σχμα, λαμβνοντας το χαρτοφυλκιο του Υπουργεου
Ανπτυξης, το οποο διαχειρστηκε ως το Σεπτμβριο του 2007.
Μετ τις εκλογς του Σεπτεμβρου του 2007, προτθηκε απ το κμμα
της Νας Δημοκρατας, το οποο για δετερη συνεχ εκλογικ αναμτρηση
εξασφλισε την απλυτη πλειοψηφα των κοινοβουλευτικν εδρν, για τη
θση του Προδρου της Βουλς, που και εξελγη κατ τη συνεδραση της
27ης Σεπτεμβρου με 158 ψφους υπρ (λαβε ξι περισστερες απ ,τι η
κοινοβουλευτικ δναμη της Νας Δημοκρατας).
Μετ την εκλογ του ο νος πρεδρος της Βουλς απευθνθηκε στο
Σμα ως εξς:
Κυρες και κριοι συνδελφοι,
Εμαστε σε μια εποχ# ν$ων προκλ#σεων και αυξημ$νων απαιτ#σεων.
Ο Κσμος γρω μας αλλζει με πρωτγνωρες ταχτητες. Τα ν$α δεδομ$να, οι ανγκες των καιρν, οι αυξημ$νες απαιτ#σεις των πολιτν, επιβλλουν σε λες και λους μας να κοιτομε διαρκς μπροστ. Με αισιοδοξα και περσκεψη, με φρνηση και αποφασιστικτητα. Τιμομε ,τι
θετικ συντελ$στηκε στα χρνια που π$ρασαν, απ λες τις κυβερν#σεις
και λες τις πολιτικ$ς παρατξεις. tλλωστε, η πορεα ενς Τπου εξαρτται απ τη δημιουργικ# συμβολ# λων των πολιτικν δυνμεων, απ
ποια θ$ση κι αν συμβλλουν στη λειτουργα της Δημοκρατας. Χρειζεται, τρα, εντατικ# προσπθεια απ λους. Με ν$α αντληψη. Ν$α δυναμικ#.
Κοιν# υποχρ$ωση εναι:
– να συμπρττουμε στην αντιμετπιση προβλημτων
– να προωθομε βισιμες λσεις
– να διασφαλζουμε καλτερες προοπτικ$ς για τον Τπο μας.
Κοιν# υποχρ$ωση εναι να προχωρομε, με στ$ρεα, αλλ και γρ#γορα β#ματα, χτζοντας και διεκδικντας το μ$λλον που δικαιοται η
Πατρδα μας. Η Βουλ# των Ελλ#νων μπορε να αναπτσσει καθοριστικ#ς σημασας ρλο στην κατεθυνση αυτ#.
Η Βουλ#, ασκντας τις νομοθετικ$ς και ελεγκτικ$ς λειτουργες της,
ορζει το θεσμικ πλασιο για την πορεα του Τπου μας και διασφαλζει
το σεβασμ του.
Η Βουλ#, ως πυρ#νας του Δημοκρατικο Κοινοβουλευτικο Πολι-
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τεματς μας, $χει καθ#κον να συνθ$τει και να εννει, υπηρετντας την
εθνικ# εντητα, την εθνικ# ομοψυχα. Στην αποστολ# αυτ#, οφελουμε να
δνουμε, λοι και λες (εντς και εκτς της Βουλ#ς) τον καλτερο εαυτ
μας. Το οφελουμε στην Πατρδα μας. Στις Ελληνδες και τους qλληνες.
Στον απανταχο Ελληνισμ. Το οφελουμε στο παρν και το μ$λλον του
Τπου μας [...]
Απατηση των πολιτν, αλλ και πανευρωπαϊκ, παγκσμιο –θα
$λεγα– ζητομενο εναι να αναβαθμζουμε, διαρκς, την ουσα και την
ποιτητα της Δημοκρατας. Εναι χρ$ος μας (χρ$ος λων) να εκφρζουμε την κοινωνα και να ενισχουμε το ασθημα εμπιστοσνης των πολιτν προς τα κμματα και τους θεσμος του Δημοκρατικο Πολιτεματς
μας. Εναι υποχρ$ωσ# μας να καταπολεμομε ισοπεδωτικ$ς αντιλ#ψεις.
oλα αυτ συνδιαμορφνουν $να διαρκ$ς ζητομενο. Ορζουν το πεδο
μιας διαρκος και αδιλειπτης μχης, στην οποα $χουμε λοι θ$ση, ρλο
και αποστολ#.
Η Κυβ$ρνηση, τα πολιτικ κμματα, το Κοινοβολιο. Αλλ και η
Τοπικ# Αυτοδιοκηση, οι συνδικαλιστικ$ς οργανσεις, η κοινωνα των
πολιτν. Η συνεχ#ς εμβθυνση της ποιτητας της Δημοκρατας εναι
κεντρικ πολιτειακ ζητομενο για τις Δημοκρατες του 21ου αινα. Εναι υποχρ$ωση, εναι καθ#κον, που πηγζει απ κοιν$ς αρχ$ς και αξες.
Εναι κοινς στχος λων των πολιτν. Εναι κοινς στχος της πολιτικ#ς. Μας αφορ λους και λες [...]
Το αξωμα του Προ$δρου της Βουλ#ς $χει κρσιμες και διαρκες απαιτ#σεις υπευθυντητας, αντικειμενικτητας και αμεροληψας. Τις απαιτ#σεις αυτ$ς, απαιτ#σεις Δημοκρατας, δεσμεομαι να $χω ως μνιμο, ως
σταθερ κατευθυντ#ριο γνμον μου. Εμαι αποφασισμ$νος να υπηρετ#σω το αξωμα του Προ$δρου της Βουλ#ς, με απλυτη αφοσωση στους
θεσμος, με βαθι συνασθηση πολιτικ#ς και κοινωνικ#ς ευθνης. qχω
ακλνητη την (αυτονητη, λλωστε) πεποθηση τι λοι οι συνδελφοι,
σε λες τις πτ$ρυγες της Βουλ#ς, δικαιομαστε και λγο και ρλο. Πρθεσ# μου εναι να συνεργαστ με λους. Πρθεσ# μου εναι να ακοω
κθε ποψη, που συμβλλει στην αναβθμιση του ρλου του qλληνα
βουλευτ#. Πρθεσ# μου εναι να εργαστ για να κνουμε, λοι και λες
μαζ, απτ# πραγματικτητα το σγχρονο αναβαθμισμ$νο ρλο του qλληνα βουλευτ#.
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4

5%

ANø TøN 8 ETøN
2

2%
1-4 ETH
27

32%

KATø TOY ETOY™
51

61%

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 455-456

6/8/09
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ΠPOEΔPOI

456

THΣ

BOYΛHΣ

KATA°ø°H ¶POE¢PøN
BOPEIA H¶EIPO™
1
KøN™TANTINOY¶O§H
3

1%

3%

KPHTH
2

AI°AIO
3

™MYPNH
2

2%

2%

3%

™TEPEA E§§A¢A
29

32%
KYK§A¢E™
5

£E™™A§IA
3

6%

4%

IONIA NH™IA
10

11%

¶E§O¶ONNH™O™
31

MAKE¢ONIA
1

35%

1%

E¶A°°E§MA ¶POE¢PøN

EI™O¢HMATIA™
11

°Eø¶ONO™
1

¶§OIOKTHTH™
2

2%

¶ANE¶I™THMIAKO™
4

12%

5%

1%

¢HMO™IO™ Y¶A§§H§O™
10

11%

EM¶OPO™
7

8%

NOMIKO™
40
IATPO™
4

5%

™TPATIøTIKO™
11

12%

44%

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

6/5/09

3:54 PM

™ÂÏ›‰·457

¶π¡∞∫∞™ 1: £∏Δ∂π∂™ ¶ƒ√∂¢ƒø¡
∞ã ¶ƒ√∂¢ƒ√π ∂£¡√™À¡∂§∂À™∏™, μ√À§∂ÀΔπ∫√À ∫∞π μ√À§∏™
A/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

¶POE¢PO™

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
À„ËÏ¿ÓÙË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜
√ÚÏ¿Ó‰Ô˜ πˆ¿ÓÓË˜
¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜
™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ƒÂÓÈ¤ÚË˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ‹Ù·˜
(¡ÈÎËÙ·Ú¿˜)
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜
¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ ƒ‹Á·˜
∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
°ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
°ÈÔ˘Ú‰‹˜ §¿˙·ÚÔ˜
¶·Ú›ÛË˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜
μ¿Ú‚ÔÁÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
∑¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
§ﬁÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
Ã·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜
º›ÏˆÓÔ˜ º›ÏˆÓ
¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜
μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜
ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜
ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
∫Â¯·ÁÈ¿˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜
∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜
¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜ π¿Îˆ‚Ô˜
§·˙·Ú¤ÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜
¢ÚﬁÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ª‹ÏÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
(™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜
∫·ÛÈÌ¿ÙË˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜
¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
∫·ÏÏÈÁ¿˜ ¶·‡ÏÔ˜

£HTEIA

1821-1822, 1823
1822-1823
1823
1823
1824-1826, 1832, 1843-1844
1827, 1829
1827-1828
1831-1832
1844
1844-1845
1845-1847
1847-1848, 1885
1848-1849, 1871
1849-1850
1850-1852
1852-1853
1853-1854
1855, 1860, 1874, 1876-1877
1855-1856, 1875
1856, 1874
1856-1857
1857-1858
1858-1859, 1877-1878, 1880-1881, 1887-1890
1859-1860
1861
1861-1862
1862
1863
1863
1863
1863, 1864
1864
1865-1866
1866-1867
1867
1868
1868-1869
1869-1870
1870-1871
1872
1873-1874
1875
1878-1879, 1879-1880
1879
1882-1883
1883-1885

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518
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A/A

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

3:54 PM
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¶POE¢PO™

£HTEIA

81
82
83
84
85

ƒÈÎ¿ÎË˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
μÔ˘‰Ô‡ÚË˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜
∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ƒÒÌ·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ªÔ˘Ê›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ƒÂÙÛ›Ó·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
§ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
§Â‚›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ŒÛÏÈÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜ ªÈ¯·‹Ï
™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
∞ÚÁ¿Û·ÚË˜-§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
μÔ˙›ÎË˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜
ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜
°ﬁÓÙÈÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ ∏Ï›·˜
∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-¡ﬁ‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
∞ÏÂ˘Ú¿˜ πˆ¿ÓÓË˜
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜
ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰· ÕÓÓ·
™ÈÔ‡Ê·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

1
2
3
4
5
6
7
8

μã ¶ƒ√∂¢ƒ√π °∂ƒ√À™π∞™
™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
1829-1830
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
1830-1831
∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
1844-1847
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
1847-1853
ªÔÓ·Ú¯›‰Ë˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
1853-1861
∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
1929
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 1930-1932
°ÔÓ·Ù¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
1932-1935

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1885-1886
1886
1890-1891
1891-1892
1892-1895
1895-1897
1897-1898, 1905, 1909-1910
1899-1900, 1910
1900-1901, 1904, 1905-1906
1901-1902
1903
1903
1903-1904
1906-1908
1908-1909
1910
1911
1911, 1912, 1928-1930
1912-1915
1916
1917-1920, 1926-1928, 1930-1933, 1936
1921-1922
1924
1924-1925
1933-1935
1946-1949
1949-1950
1950-1952
1952-1953
1953-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1967, 1977-1981
1974-1977
1981-1989
1989-1993
1993-2004
2004-2007
2007-

°ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ AÓÙÒÓÈÔ˜

°ÈÔ˘Ú‰‹˜ §¿˙·ÚÔ˜

14

15

™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜ NÈÎ‹Ù·˜
(NÈÎËÙ·Ú¿˜)

9

X·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

TÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

8

13

PÂÓÈ¤ÚË˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜

7

K·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

6

12

NÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜

5

¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ P‹Á·˜

OÚÏ¿Ó‰Ô˜ Iˆ¿ÓÓË˜

4

11

M·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜

3

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ K·Ó¤ÏÏÔ˜

Y„ËÏ¿ÓÙË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

2

¢IAPKEIA £HTEIA™

20.12.1850-30.10.1852

21.12.1849-27.7.1850

13.11.1848-5.10.1849
25.10.1871-28.12.1871

2.9.1847-10.9.1848
22.6.1885-12.10.1885

19.12.1845-14.4.1847

20.12.1844-31.10.1845

7.9.1844-20.12.1844

5.12.1831-9.12.1831
15.12.1831-17.3.1832

20.6.1827-18.1.1828

19.3.1827-5.5.1827
11.7.1829-6.8.1829

11.10.1824-16.4.1826
11.6.1832-20.8.1832
19.11.1843-18.3.1844

26.4.1823-22.5.1823

30.3.1823-18.4.1823

15.1.1822-7.6.1822
9.6.1822-17.3.1823

20.12.1821-15.1.1822
12.7.1823-14.7.1823

¶EPIO¢O™

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚﬁ‰Ô˜

Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Iã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Eã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
¢ã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜, °ã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
¢ã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
Aã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Bã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

ETH

10

7

0

3

3

10

3

3

6

1

0

0

1

1

1

MHNE™

10

6

25

28

25

11

12

7

29

17

15

26

19

0

0

HMEPE™

3:54 PM

10

¶POE¢PO™

M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜

1

6/5/09

A/A

Aã ¶POE¢POI BOY§H™

¶INAKA™ 2: ANA§YTIKH ¢IAPKEIA £HTEIA™ ¶POE¢PøN

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·459

¶·Ú›ÛË˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜

μ¿Ú‚ÔÁÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

∑¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜

∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜

§ﬁÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜

Ã·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜

º›ÏˆÓÔ˜ º›ÏˆÓ

¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜

μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜

ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜

∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜

ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜

¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜

∫Â¯·ÁÈ¿˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

¶POE¢PO™

16

A/A

8.7.1865-5.1.1866
10.1.1866-14.12.1866

11.4.1864-12.8.1864

28.10.1863-11.4.1864
13.8.1864-16.11.1864

20.5.1863-19.7.1863

17.2.1863-20.5.1863
20.7.1863-28.10.1863

17.1.1863-17.2.1863

10.5.1862-11.9.1862

4.10.1861-19.3.1862

22.3.1861-11.8.1861

17.12.1859-18.5.1860

23.11.1858-24.5.1859
16.5.1877-18.10.1878
10.10.1880-22.10.1881
22.2.1887-17.8.1890

30.10.1857-29.4.1858

7.12.1856-6.6.1857

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∏ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
π∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

0

0

ETH

5

4

8

2

6

1

4

5

4

5

5

5

6

4

7

5

3

11

MHNE™

2

2

17

0

11

0

1

15

19

0

11

29

0

19

24

20

21

21

HMEPE™

3:54 PM

28.6.1856-28.10.1856
14.11.1874-3.12.1874

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¶EPIO¢O™

6/5/09

9.11.1855-27.6.1856
9.10.1875-15.10.1875

2.2.1855-25.10.1855
30.10.1860-16.11.1860
30.1.1874-25.4.1874
4.10.1876-18.3.1877

30.12.1853-20.4.1854

6.11.1852-27.10.1853

¢IAPKEIA £HTEIA™

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·460

¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜ ™˘Ú›‰ˆÓ

∫·ÏÏÈÁ¿˜ ¶·‡ÏÔ˜

ƒÈÎ¿ÎË˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜

™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜

∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

44

45

46

47

48

49

ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜

43

54

∫·ÛÈÌ¿ÙË˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜

42

ƒÒÌ·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜

41

53

ª‹ÏÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
(™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)

40

∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

39

52

ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

38

°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

¢ÚﬁÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

37

μÔ˘‰Ô‡ÚË˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜

§·˙·Ú¤ÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜

36

2.4.1899-6.11.1900
4.2.1910-1.7.1910

3.11.1897-9.12.1898
7.4.1905-28.11.1905
24.9.1909-4.2.1910

29.5.1895-3.11.1897

8.6.1892-20.2.1895

15.11.1891-12.3.1892

15.12.1890-18.2.1891

8.5.1886-5.11.1886

12.10.1885-8.5.1886

4.11.1883-11.2.1885

26.2.1882-4.11.1883

6.7.1879-14.7.1879

18.10.1878-6.7.1879
29.11.1879-10.10.1880

20.3.1875-19.5.1875

11.5.1873-30.1.1874

7.6.1872-28.11.1872

17.12.1870-25.10.1871

12.7.1869-17.12.1870

18.11.1868-17.3.1869

24.6.1868-18.11.1868

25.9.1867-21.12.1867

π∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IZã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πμã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πμã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Hã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¶EPIO¢O™

1

2

2

2

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ETH

11

2

5

9

3

2

5

6

3

8

0

6

1

8

5

10

5

3

4

2

9

MHNE™

29

23

5

23

26

3

28

26

7

9

8

23

29

19

21

8

5

29

25

27

11

HMEPE™

3:54 PM

51

¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜ π¿Îˆ‚Ô˜

35

14.12.1866-25.9.1867

¢IAPKEIA £HTEIA™

6/5/09

50

∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜

¶POE¢PO™

34

A/A

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·461

ƒÂÙÛ›Ó·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜

ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

§ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

§Â‚›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏÔ˜

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

ŒÛÏÈÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜

∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

£ÂÔÙﬁÎË˜ ªÈ¯·‹Ï

™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜

∞ÚÁ¿Û·ÚË˜-§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜

ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

¶POE¢PO™

ªÔ˘Ê›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

A/A

55

¢IAPKEIA £HTEIA™

21.1.1924-30.9.1925

5.1.1924-11.1.1924

18.1.1921-15.9.1922

20.7.1917-10.9.1920
6.12.1926-9.7.1928
17.11.1930-20.8.1932
2.11.1932-24.1.1933
6.3.1936-4.8.1936

22.1.1916-9.6.1916

2.10.1912-25.2.1915
3.8.1915-25.10.1915

7.7.1911-21.12.1911
19.8.1912-2.10.1912
19.10.1928-3.7.1930

24.1.1911-7.7.1911

27.9.1910-12.10.1910

12.10.1908-24.9.1909

18.11.1906-12.10.1908

15.12.1903-12.12.1904

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

°ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

1

0

1

∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ («μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»)
Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
7

∫∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∫ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
π£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹

∞ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹

π∏ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

ETH

8

0

7

2

4

7

3

5

0

11

10

11

5

4

10

8

MHNE™

8

7

28

26

18

19

13

13

15

12

24

27

27

12

11

18

HMEPE™

3:54 PM

18.6.1903-15.12.1903

5.2.1903-18.6.1903

¶EPIO¢O™

π∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
I™Tã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IZã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

6/5/09

8.11.1901-19.9.1902

6.11.1900-8.11.1901
12.12.1904-22.12.1904
28.11.1905-1.2.1906
8.5.1906-18.11.1906

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·462

ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜

°ﬁÓÙÈÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜

ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

ΔÚÈÚÈÌÒÎÔ˜ ∏Ï›·˜

∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-¡ﬁ‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 9.12.1974-22.10.1977

∞ÏÂ˘Ú¿˜ πˆ¿ÓÓË˜

ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜

∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜

ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰· ÕÓÓ·

™ÈÔ‡Ê·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

27.9.2007-

19.3.2004-18.8.2007

22.10.1993-24.8.1996
8.10.1996-14.3.2000
21.4.2000-11.2.2004

5.7.1989-12.10.1989
23.11.1989-12.3.1990
22.4.1990-11.9.1993

17.11.1981-7.5.1985
18.6.1985-11.5.1989

15.11.1965-14.4.1967
12.12.1977-19.9.1981

19.3.1964-15.7.1965

17.12.1963-8.1.1964

16.11.1953-11.1.1956
2.4.1956-2.4.1958
9.6.1958-20.9.1961
4.12.1961-26.9.1963

2

5

1

0

9

0

2

0

3

πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Hã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹)

π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Hã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Iã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ (Zã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)

Eã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Zã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

–

3

10

3

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ (™Δã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹) 7

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Eã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹)

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Eã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹

¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹

2

ETH

–

4

0

11

4

10

2

3

0

11

11

3

1

6

3

MHNE™

–

29

26

13

11

12

5

25

23

26

1

11

7

15

11

HMEPE™

3:54 PM

15.12.1952-16.11.1953

18.4.1950-30.7.1951
10.10.1951-10.10.1952

¶EPIO¢O™

¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

6/5/09

1.12.1949-8.1.1950

14.5.1946-30.11.1949

£ÂÔÙﬁÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜

¢IAPKEIA £HTEIA™

30.3.1933-1.4.1935
1.7.1935-10.10.1935

72

¶POE¢PO™

μÔ˙›ÎË˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜

A/A

71

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·463

ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜

ªÔÓ·Ú¯›‰Ë˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜

∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜

°ÔÓ·Ù¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜

2

3

4

5

6

7

8

¶POE¢PO™

™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

1

¢IAPKEIA £HTEIA™

4.11.1932-1.4.1935

18.3.1930-19.8.1932

22.5.1929-14.12.1929

23.11.1853-11.8.1861

17.9.1847-17.10.1853

26.9.1844-8.4.1847

15.6.1830-5.12.1831

12.9.1829-15.6.1830

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Eã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Zã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Bã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

—

—

¶EPIO¢O™

2

2

0

7

6

2

1

0

ETH

4

5

6

8

1

6

5

10

MHNE™

27

0

21

19

10

9

20

3

HMEPE™

3:54 PM

A/A

6/5/09

Bã ¶POE¢POI °EPOY™IA™

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·464

¶EPIO¢O™

16.11.1953-11.1.1956
2.4.1956-2.4.1958
9.6.1958-20.9.1961
4.12.1961-26.9.1963

2 ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Eã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

17.11.1981-7.5.1985
18.6.1985-11.5.1989
20.7.1917-10.9.1920
6.12.1926-9.7.1928
17.11.1930-20.8.1932
2.11.1932-24.1.1933
6.3.1936-4.8.1936
23.11.1858-24.5.1859
16.5.1877-18.10.1878
10.10.1880-22.10.1881
22.2.1887-17.8.1890
15.11.1965-14.4.1967
12.12.1977-19.9.1981

3 ∞ÏÂ˘Ú¿˜ πˆ¿ÓÓË˜

4 ™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜

5 ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜

6 ¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∏ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
π∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

5

6

∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ («μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»)
Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
7

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ (™Δã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹) 7

9

Hã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Iã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ (Zã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹) 10

ππ. ¶ƒ√∂¢ƒ√π ª∂ £∏Δ∂π∞ A¶O TE™™EPA Eø™ OKTø ETH

22.10.1993-24.8.1996
8.10.1996-14.3.2000
21.4.2000-11.2.2004

ETH

2

5

2

4

11

0

MHNE™

5

11

26

11

26

26

HMEPE™
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1 ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜

π. ¶ƒ√∂¢ƒ√π ª∂ £∏Δ∂π∞ ∞¡ø Δø¡ √∫Δø ∂Δø¡

¢IAPKEIA £HTEIA™

™À¡√§π∫∏

6/5/09

A/A ¶POE¢PO™

¶INAKA™ 3: ¶POE¢POI BOY§H™ KATA ME°E£O™ ™YNO§IKH™ ¢IAPKEIA™ £HTEIA™

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·465

¶EPIO¢O™

8.6.1892-20.2.1895
2.10.1912-25.2.1915
3.8.1915-25.10.1915
29.5.1895-3.11.1897
7.7.1911-21.12.1911
19.8.1912-2.10.1912
19.10.1928-3.7.1930
30.3.1933-1.4.1935
1.7.1935-10.10.1935
18.4.1950-30.7.1951
10.10.1951-10.10.1952
3.11.1897-9.12.1898
7.4.1905-28.11.1905
24.9.1909-4.2.1910
11.10.1824-16.4.1826
11.6.1832-20.8.1832
19.11.1843-18.3.1844
2.4.1899-6.11.1900
4.2.1910-1.7.1910
18.11.1906-7.11.1907
7.11.1907-12.10.1908

11 μÔ˘‰Ô‡ÚË˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜

12 ∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

13 ∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

14 ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜

15 μÔ˙›ÎË˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜

16 °ﬁÓÙÈÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

17 ƒÒÌ·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

18 ¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜

19 ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

20 §Â‚›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹

π∏ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜, °ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
¢ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
∞ã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

π¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IZã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Eã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

μã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
π£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Bã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∫ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Eã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹)

π∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

10

11

0

2

3

3

3

5

7

9

10

4

6

11

MHNE™

24

29

15

23

11

11

13

5

19

23

12

29

15

13

HMEPE™
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9.12.1974-22.10.1977

9 ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰· ÕÓÓ·

3

ETH

6/5/09

10 ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

14.5.1946-30.11.1949
19.3.2004-18.8.2007

8 £ÂÔÙﬁÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜

Eã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Zã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πππ. ¶ƒ√∂¢ƒ√π ª∂ £∏Δ∂π∞ ∞¶√ ∂¡∞ ∂ø™ Δ∂™™∂ƒ∞ ∂Δ∏

¢IAPKEIA £HTEIA™

5.7.1989-12.10.1989
23.11.1989-12.3.1990
22.4.1990-11.9.1993

¶POE¢PO™

7 ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜

A/A

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·466

13.11.1848-5.10.1849
25.10.1871-28.12.1871

19.3.1964-15.7.1965

30 ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-¡ﬁ‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

33 Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

2.9.1847-10.9.1848
22.6.1885-12.10.1885

29 ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

4.11.1883-11.2.1885

8.7.1865-5.1.1866
10.1.1866-14.12.1866

28 ∫Â¯·ÁÈ¿˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜

15.1.1822-7.6.1822
9.6.1822-17.3.1823

2.2.1855-25.10.1855
30.10.1860-16.11.1860
30.1.1874-25.4.1874
4.10.1876-18.3.1877

27 ∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜

32 À„ËÏ¿ÓÙË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

18.10.1878-6.7.1879
29.11.1879-10.10.1880

26 ™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜

31 ∫·ÏÏÈÁ¿˜ ¶·‡ÏÔ˜

21.1.1924-30.9.1925
18.1.1921-15.9.1922

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∏ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
πã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Hã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

£ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ETH

0

1

3

3

3

5

5

6

7

8

8

8

10

MHNE™

25

0

7

25

28

2

20

23

28

8

9

18

10

HMEPE™
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25 ∞ÚÁ¿Û·ÚË˜-§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

26.2.1882-4.11.1883

23 μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜ ™˘Ú›‰ˆÓ

π∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
I™Tã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IZã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
IHã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¶EPIO¢O™

6/5/09

24 ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

6.11.1900-8.11.1901
12.12.1904-22.12.1904
28.11.1905-1.2.1906
8.5.1906-18.11.1906

22 ªÔ˘Ê›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

¢IAPKEIA £HTEIA™

20.12.1850-30.10.1852

¶POE¢PO™

21 °ÈÔ˘Ú‰‹˜ §¿˙·ÚÔ˜

A/A

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·467

¶EPIO¢O™

6.11.1852-27.10.1853
12.10.1908-24.9.1909
15.12.1952-16.11.1953
20.12.1844-31.10.1845
8.11.1901-19.9.1902
17.12.1870-25.10.1871
14.12.1866-25.9.1867
11.5.1873-30.1.1874
28.10.1863-11.4.1864
13.8.1864-16.11.1864
9.11.1855-27.6.1856
9.10.1875-15.10.1875
21.12.1849-27.7.1850
20.6.1827-18.1.1828
12.10.1885-8.5.1886
17.2.1863-20.5.1863
20.7.1863-28.10.1863
7.12.1856-6.6.1857
30.10.1857-29.4.1858
8.5.1886-5.11.1886
18.6.1903-15.12.1903
7.6.1872-28.11.1872
4.10.1861-19.3.1862

35 ¶·Ú›ÛË˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜

36 ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

37 ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜

38 ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ K·Ó¤ÏÏÔ˜

39 ƒÂÙÛ›Ó·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜

40 §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

41 ∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜

42 ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜

43 ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜

44 KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜

45 °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜

46 ƒÂÓÈ¤ÚË˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

47 ƒÈÎ¿ÎË˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜

48 ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜

49 ∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

50 ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

51 ™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜

52 §ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

53 ª‹ÏÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ (™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)

54 º›ÏˆÓÔ˜ º›ÏˆÓ

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

πã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
Zã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜,

μã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

8

8

9

10

10

10

11

11

11

11

MHNE™

15

21

27

28

29

0

11

26

29

6

24

17

19

11

8

11

11

1

12

21

27
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Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π∏ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

0

0

ETH

6/5/09

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

π™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πV. ¶ƒ√∂¢ƒ√π ª∂ £∏Δ∂π∞ ∫∞Δø Δ√À ∂Δ√À™

¢IAPKEIA £HTEIA™

15.12.1903-12.12.1904

¶POE¢PO™

34 Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

A/A

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·468

12.7.1869-17.12.1870
17.12.1859-18.5.1860
24.6.1868-18.11.1868
28.6.1856-28.10.1856
14.11.1874-3.12.1874
22.3.1861-11.8.1861
22.1.1916-9.6.1916
5.2.1903-18.6.1903
11.4.1864-12.8.1864
10.5.1862-11.9.1862
18.11.1868-17.3.1869
15.11.1891-12.3.1892
19.12.1845-14.4.1847
30.12.1853-20.4.1854
7.9.1844-20.12.1844
5.12.1831-9.12.1831
15.12.1831-17.3.1832
25.9.1867-21.12.1867
15.12.1890-18.2.1891
20.5.1863-19.7.1863
20.3.1875-19.5.1875
19.3.1827-5.5.1827
11.7.1829-6.8.1829
1.12.1949-8.1.1950

57 §ﬁÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜

58 §·˙·Ú¤ÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜

59 Z¿ÚÎÔ˜ Iˆ¿ÓÓË˜

60 Ã·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜

61 £ÂÔÙﬁÎË˜ ªÈ¯·‹Ï

62 P¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

63 ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜

64 ¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜

65 ¢ÚﬁÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

66 °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

67 ¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ ƒ‹Á·˜

68 μ¿Ú‚ÔÁÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

69 ™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ‹Ù·˜
(¡ÈÎËÙ·Ú¿˜)

70 ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

71 ¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜ π¿Îˆ‚Ô˜

72 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

73 ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜

74 ∫·ÛÈÌ¿ÙË˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜

75 ™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

76 ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜

¢IAPKEIA £HTEIA™

56 ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

¶POE¢PO™

24.1.1911-7.7.1911

A/A

55 ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

¶EPIO¢O™

¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹

°ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
¢ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

πμã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

πμã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

I™Tã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∫∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

MHNE™

7

17

29

0

3

27

7

12

21

25

26

29

1

2

12

18

19

19

25

0

5

13

HMEPE™

3:54 PM

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
™Tã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

0

0

0

0

ETH

6/5/09

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·469

20.12.1821-15.1.1822
12.7.1823-14.7.1823
26.4.1823-22.5.1823
17.12.1963-8.1.1964
30.3.1823-18.4.1823
27.9.1910-12.10.1910
6.7.1879-14.7.1879
5.1.1924-11.1.1924

78 ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

79 √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ πˆ¿ÓÓË˜

80 ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ ∏Ï›·˜

81 ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜

82 ŒÛÏÈÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

83 ¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

84 μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜

¢IAPKEIA £HTEIA™

17.1.1863-17.2.1863

¶POE¢PO™

77 μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜

A/A

¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

MHNE™

7

8

15

19

23

26

0

0

HMEPE™

3:54 PM

∞ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹

μã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

0

0

0

ETH

6/5/09

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∞ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

¶EPIO¢O™

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·470

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

6/5/09

3:54 PM

™ÂÏ›‰·471

¶INAKA™ 4: ¶POE¢POI TøN NOMO£ETIKøN ™øMATøN
KATA BOY§EYTIKH ¶EPIO¢O KAI KYBEPNH™EI™
KATA TH £HTEIA TOY™
Aã ¶POE¢POI BOY§H™
∞/∞

¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™øª∞Δ√™

∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
TH ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ £∏Δ∂π∞™
Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

1 ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(20.12.1821-15.1.1822)

¢ÂÓ Â›¯Â Û˘ÛÙ·ıÂ›
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎﬁ ÛÒÌ·

∞ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

2 À„ËÏ¿ÓÙË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(15.1.1822-7.6.1822)
(9.6.1822-17.3.1823)

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(15.1.1822-25.4.1823)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

3 ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜
(30.3.1823-18.4.1823)

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(15.1.1822-25.4.1823)

μã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

4 √ÚÏ¿Ó‰Ô˜ πˆ¿ÓÓË˜
(26.4.1823-22.5.1823)

M·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜
(26.4.1823-5.1.1824)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

5 ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(12.7.1823-14.7.1823)

M·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜
(26.4.1823-5.1.1824)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

6 ¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜
(11.10.1824-16.4.1826)

KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(11.10.1824-6.2.1825)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
°ã EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

7 ™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(19.3.1827-5.5.1827)

∑·˝ÌË˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
(18.4.1826-12.1.1828)

°ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
¢ÔÈÎËÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

8 ƒÂÓÈ¤ÚË˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
(20.6.1827-18.1.1828)

∑·˝ÌË˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
(18.4.1826-12.1.1828)

¢ÔÈÎËÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

9 ™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(11.7.1829-6.8.1829)

K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(12.1.1828-27.9.1831)

¢ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

10 ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(5.12.1831-9.12.1831)
(15.12.1831-17.3.1832)

ΔÚÈÌÂÏ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ﬁ ÙÔ˘˜
∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·,
£Âﬁ‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË &
πˆ¿ÓÓË ∫ˆÏÏ¤ÙË (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1831) Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜ ﬁÏÂÌÔ˜

∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË

11 ¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜
(11.6.1832-20.8.1832)

∂ÌÊ‡ÏÈÔ˜ ﬁÏÂÌÔ˜ Î·È, ·ﬁ
¢ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1832, Û‡ÛÙ·ÛË
Ó¤·˜ –ÂÙ·ÌÂÏÔ‡˜– ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ ÌÂ ÂÎÚÔÛÒËÛË
Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ «ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ»

12 ¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜
(19.11.1843-18.3.1844)

MÂÙ·Í¿˜ AÓ‰Ú¤·˜
(3.9.1843-16.2.1844)
K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(16.2.1844-30.3.1844)

∞ã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(8.11.1843-18.3.1844)

13 ™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ‹Ù·˜
(¡ÈÎËÙ·Ú¿˜)
(7.9.1844-20.12.1844)

KˆÏ¤ÙÙË˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(6.8.1844-31.8.1847)

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.9.1844-14.9.1847)

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518
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™ÂÏ›‰·472

¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™øª∞Δ√™

∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
TH ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ £∏Δ∂π∞™
Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

14 ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜
(20.12.1844-31.10.1845)

KˆÏ¤ÙÙË˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(6.8.1844-31.8.1847)

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.9.1844-14.9.1847)

15 ƒ‹Á·˜ ¶·Ï·Ì‹‰Ë˜
(19.12.1845-14.4.1847)

KˆÏ¤ÙÙË˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(6.8.1844-31.8.1847)

∞ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.9.1844-14.9.1847)

16 ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(2.9.1847-10.9.1848)

Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ ∫›ÙÛÔ˜
(5.9.1847-8.3.1848)
∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(8.3.1848-15.10.1848)

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.7.1847-22.7.1850)

17 Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(13.11.1848-5.10.1849)

K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(15.10.1848-12.12.1849)

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.7.1847-22.7.1850)

18 °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(21.12.1849-27.7.1850)

∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(12.12. 1849-16.5.1854)

μã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.7.1847-22.7.1850)

19 °ÈÔ˘Ú‰‹˜ §¿˙·ÚÔ˜
(20.12.1850-30.10.1852)

∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(12.12.1849-16.5.1854)

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1850-27.10.1853)

20 ¶·Ú›ÛË˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜
(6.11.1852-27.10.1853)

∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(12.12.1849-16.5.1854)

°ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1850-27.10.1853)

21 μ¿Ú‚ÔÁÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
(30.12.1853-20.4.1854)

∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(12.12.1849-16.5.1854)

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

22 ∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(2.2.1855-25.10.1855)

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(16.5.1854-22.9.1855)

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

23 ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(9.11.1855-27.6.1856)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(22.9.1855-13.11.1857)

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

24 ∑¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
(28.6.1856-28.10.1856)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(22.9.1855-13.11.1857)

¢ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

25 ∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(7.12.1856-6.6.1857)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(22.9.1855-13.11.1857)

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.12.1856-24.5.1859)

26 ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(30.10.1857-29.4.1858)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(22.9.1855-13.11.1857)
ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.12.1856-24.5.1859)

27 ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
(23.11.1858-29.5.1859)

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

∂ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.12.1856-24.5.1859)

28 §ﬁÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
(17.12.1859-18.5.1860)

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1859-16.11.1860)

29 ∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(30.10.1860-16.11.1860)

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

™Δã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1859-16.11.1860)

30 Ã·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜
(22.3.1861-11.8.1861)

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.2.1861-11.9.1862)

31 º›ÏˆÓÔ˜ º›ÏˆÓ
(4.10.1861-19.3.1862)

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.2.1861-11.9.1862)

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518
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™ÂÏ›‰·473

¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™øª∞Δ√™

∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
TH ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ £∏Δ∂π∞™
Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

32 ¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜
(10.5.1862-11.9.1862)

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)
∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜
(26.5.1862-10.10.1862)

∑ã μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.2.1861-11.9.1862)

33 μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜
(17.1.1863-17.2.1863

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(10.10.1862-9.2.1863)
ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
(9.2.1863-11.2.1863)
μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜
(11.2.1863-25.3.1863)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

34 ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
(17.2.1863-20.5.1863)

∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜
(27.3.1863-29.4.1863)
ªÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ƒÔ‡ÊÔ˜
(29.4.1863-25.10.1863)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

35 ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜
(20.5.1863-19.7.1863)

ªÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ƒÔ‡ÊÔ˜
(29.4.1863-25.10.1863)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

36 ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
(20.7.1863-28.10.1863)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.10.1863-5.3.1864)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

37 ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜
(28.10.1863-11.4.1864)

K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(5.3.1864-16.4.1864)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

38 ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(11.4.1864-12.8.1864)

μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜
(16.4.1864-26.7.1864)
K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(26.7.1864-2.3.1865)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

39 ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜
(13.8.1864-16.11.1864)

K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(26.7.1864-2.3.1865)

μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

40 ∫Â¯·ÁÈ¿˜ E˘ı‡ÌÈÔ˜
(8.7.1865-5.1.1866)
(10.1.1866-14.12.1866)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(2.3.1865-20.10.1865)
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(20.10.1865-3.11.1865)
μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(3.11.1865-6.11.1865)
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(6.11.1865-13.11.1865)
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(13.11.1865-28.11.1865)
ªÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ƒÔ‡ÊÔ˜
(28.11.1865-9.6.1866)
μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(9.6.1866-18.12.1866)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.5.1865-21.12.1867)

41 ∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜
(14.12.1866-25.9.1867)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(18.12.1866-20.12.1867)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.5.1865-21.12.1867)

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

∞/∞

6/5/09

3:54 PM

™ÂÏ›‰·474

¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™øª∞Δ√™

∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
TH ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ £∏Δ∂π∞™
Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

42 ¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜ I¿Îˆ‚Ô˜
(25.9.1867-21.12.1867)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(18.12.1866-20.12.1867)
ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ AÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
(20.12.1867-25.1.1868)

Aã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.5.1865-21.12.1867)

43 §·˙·Ú¤ÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜
(24.6.1868-18.11.1868)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.1.1868-25.1.1869)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.4.1868-17.3.1869)

44 ¢ÚﬁÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(18.11.1868-17.3.1869)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.1.1868-25.1.1869)
∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(25.1.1869-9.7.1870)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.4.1868-17.3.1869)

45 ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(12.7.1869-17.12.1870)

∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(25.1.1869-9.7.1870)
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(9.7.1870-3.12.1870)
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(3.12.1870-28.10.1871)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.6.1869-28.12.1871)

46 §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(17.12.1870-25.10.1871)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(3.12.1870-28.10.1871)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.6.1869-28.12.1871)

47 Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.10.1871-28.12.1871)

∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(28.10.1871-25.12.1871)
μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.12.1871-8.7.1872)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.6.1869-28.12.1871)

48 ª‹ÏÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
(™ËÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)
(7.6.1872-28.11.1872)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.12.1871-8.7.1872)
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(8.7.1872-9.2.1874)

¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.3.1872-28.11.1872)

49 ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜
(11.5.1873-30.1.1874)

¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(8.7.1872-9.2.1874)

∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.2.1873-25.4.1874)

50 ∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(30.1.1874-25.4.1874)

¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(8.7.1872-9.2.1874)
μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(9.2.1874-27.4.1875)

∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.2.1873-25.4.1874)

51 ∑¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
(14.11.1874-3.12.1874)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(9.2.1874-27.4.1875)

™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.7.1874-19.5.1875)

52 ∫·ÛÈÌ¿ÙË˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
(20.3.1875-19.5.1875)

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(9.2.1874-27.4.1875)
ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(27.4.1875-15.10.1875)

™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.7.1874-19.5.1875)

53 ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(9.10.1875-15.10.1875)

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(27.4.1875-15.10.1875)

Zã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

54 ∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
(4.10.1876-18.3.1877)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(15.10.1875-26.11.1876)
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(26.11.1876-1.12.1876)
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(1.12.1876-26.2.1877)

∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)
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¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(26.2.1877-19.5.1877)
55 ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ AÓ‰Ú¤·˜
(16.5.1877-18.10.1878)

¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
(26.2.1877-19.5.1877)
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(19.5.1877-26.5.1877)
K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(26.5.1877-2.9.1877)
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(11.1.1878-21.10.1878)

∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

56 ™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜
(18.10.1878-6.7.1879)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(11.1.1878-21.10.1878)
ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(21.10.1878-26.10.1878)
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(26.10.1878-10.3.1880)

Zã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

57 ¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(6.7.1879-14.7.1879)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(26.10.1878-10.3.1880)

Zã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

58 ™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜
(29.11.1879-10.10.1880)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(26.10.1878-10.3.1880)
ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(10.3.1880-13.10.1880)

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.10.1879-22.10.1881)

59 ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ AÓ‰Ú¤·˜
(10.10.1880-22.10.1881)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(13.10.1880-3.3.1882)

Hã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.10.1879-22.10.1881)

60 μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
(26.2.1882-4.11.1883)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(13.10.1880-3.3.1882)
ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(3.3.1882-19.4.1885)

£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.1.1882-11.2.1885)

61 ∫·ÏÈÁ¿˜ ¶·‡ÏÔ˜
(4.11.1883-11.2.1885)

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(3.3.1882-19.4.1885)

£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.1.1882-11.2.1885)

62 ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(22.6.1885-12.10.1885)

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(19.4.1885-30.4.1886)

πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.5.1885-5.11.1886)

63 ƒÈÎ¿ÎË˜ AÓÙÒÓÈÔ˜
(12.10.1885-8.5.1886)

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(19.4.1885-30.4.1886)
μ¿Ï‚Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(30.4.1886-9.5.1886)

Iã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.5.1885-5.11.1886)

64 ™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
(8.5.1886-5.11.1886)

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(9.5.1886-24.10.1890)

Iã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.5.1885-5.11.1886)

65 ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ AÓ‰Ú¤·˜
(22.2.1887-17.8.1890)

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(9.5.1886-24.10.1890)

π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1887-17.8.1890)

66 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(15.12.1890-18.2.1891)
(24.10.1890-18.2.1892)
67 °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(15.11.1891-12.3.1892)

πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1890-12.3.1892)

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.10.1890-18.2.1892)
(29.10.1890-12.3.1892)
∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(18.2.1892-10.6.1892)
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68 μÔ˘‰Ô‡ÚË˜ B·Û›ÏÂÈÔ˜
(8.6.1892-20.2.1895)

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(10.6.1892-3.5.1893)
™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜
(3.5.1893-30.10.1893)
ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ X·Ú›Ï·Ô˜
(30.10.1893-12.1.1895)
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(12.1.1895-31.5.1895)

π°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.5.1892-20.2.1895)

69 Z·˝ÌË˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(29.5.1895-3.11.1897)

ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(18.4.1897-21.9.1897)
Z·˝ÌË˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(21.9.1897-2.4.1899)

π¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.5.1895-9.12.1898)

70 ƒÒÌ·˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(3.11.1897-9.12.1898)

Z·˝ÌË˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(21.9.1897-2.4.1899)

π¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.5.1895-9.12.1898)

71 ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(2.4.1899-6.11.1900)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(2.4.1899-12.11.1901)

π∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.3.1899-19.9.1902)

72 ªÔ˘Ê›‰Ë˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(6.11.1900-8.11.1901)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(2.4.1899-12.11.1901)

π∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.3.1899-19.9.1902)

73 ƒÂÙÛ›Ó·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(8.11.1901-19.9.1902)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(2.4.1899-12.11.1901)
Z·˝ÌË˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(12.11.1901-24.11.1902)

IEã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.3.1899-19.9.1902)

74 ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(5.2.1903-18.6.1903)

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(24.11.1902-14.6.1903)
£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(14.6.1903-28.6.1903)

π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.12.1902-22.12.1904)

75 §ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
(18.6.1903-15.12.1903)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(14.6.1903-28.6.1903)
ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(28.6.1903-6.12.1903)
£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(6.12.1903-16.12.1904)

π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.12.1902-22.12.1904)

76 Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(15.12.1903-12.12.1904)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(6.12.1903-16.12.1904)

π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.12.1902-22.12.1904)

77 ªÔ˘Ê›‰Ë˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(12.12.1904-22.12.1904)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(6.12.1903-16.12.1904)
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(16.12.1904-31.5.1905)

π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.12.1902-22.12.1904)

78 ƒÒÌ·˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(7.4.1905-28.11.1905)

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(16.12.1904-31.5.1905)
ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(9.6.1905-8.12.1905)

π∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.3.1905-1.2.1906)

79 ªÔ˘Ê›‰Ë˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(28.11.1905-1.2.1906)
(8.5.1906-18.11.1906)

ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(9.6.1905-8.12.1905)
£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(8.12.1905-7.7.1909)

π∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.3.1905-1.2.1906)

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(8.12.1905-7.7.1909)

π∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)
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80 §Â‚›‰Ë˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(18.11.1906-12.10.1908)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
TH ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ £∏Δ∂π∞™
Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

£ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(8.12.1905-7.7.1909)

¶∂ƒπ√¢√™

π∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

81 ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÔÙﬁÎË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(12.10.1908-24.9.1909)
(8.12.1905-7.7.1909)
ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(7.7.1909-15.8.1909)
ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË˜
(15.8.1909-18.1.1910)

π∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

82 ƒÒÌ·˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(24.9.1909-4.2.1910)

ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË˜
(15.8.1909-18.1.1910)
¢Ú·ÁÔ‡ÌË˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
(18.1.1910-6.10.1910)

IHã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

83 ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(4.2.1910-1.7.1910)

¢Ú·ÁÔ‡ÌË˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
(18.1.1910-6.10.1910)

IHã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

84 ŒÛÏÈÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(27.9.1910-12.10.1910)

¢Ú·ÁÔ‡ÌË˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
(18.1.1910-6.10.1910)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(6.10.1910-25.2.1915)

∞ã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(1.9.1910-12.10.1910)

85 ™ÙÚ¿ÙÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(24.1.1911-7.7.1911)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(6.10.1910-25.2.1915)

μã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(8.1.1911-21.12.1911)

86 ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
(7.7.1911-21.12.1911)
(19.8.1912-2.10.1912)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(6.10.1910-25.2.1915)

μã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(8.1.1911-21.12.1911)
π£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.5.1912-25.2.1915)

87 ∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(2.10.1912-25.2.1915)
(3.8.1915-25.10.1915)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(6.10.1910-25.2.1915)
°Ô‡Ó·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.2.1915-10.8.1915)

π£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.5.1912-25.2.1915)

°Ô‡Ó·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(25.2.1915-10.8.1915)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(10.8.1915-24.9.1915)
Z·˝ÌË˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(24.9.1915-25.10.1915)

∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(3.8.1915-25.10.1915 &
12.7.1917-10.9.1920)
«μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»

88 £ÂÔÙﬁÎË˜ MÈ¯·‹Ï
(22.1.1916-9.6.1916)

™ÎÔ˘ÏÔ‡‰Ë˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
(25.10.1915-9.6.1916)
Z·˝ÌË˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(9.6.1916-3.9.1916)

∫∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1916-30.6.1917)

89 ™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
(20.7.1917-10.9.1920)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(14.6.1917-4.11.1920)

∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(3.8.1915-25.10.1915
& 12.7.1917-10.9.1920)
«μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»

90 ∞ÚÁ¿Û·ÚË˜-§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(18.1.1921-15.9.1922)

ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(4.11.1920-24.1.1921)
∫·ÏÔÁÂÚﬁÔ˘ÏÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(24.1.1921-26.3.1921)
°Ô‡Ó·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(26.3.1921-3.5.1922)

°ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(23.12.1920-15.9.1922)
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Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

™ÙÚ¿ÙÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(3.5.1922-9.5.1922)
¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË˜ ¶¤ÙÚÔ˜
(9.5.1922-28.8.1922)
ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(28.8.1922-16.9.1922)
91 μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(5.1.1924-11.1.1924)

°ÔÓ·Ù¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
(14.11.1922-11.1.1924)

¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(2.1.1924-30.9.1925)

92 ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(21.1.1924-30.9.1925)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(11.1.1924-6.2.1924)
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ê·ÓÙ¿ÚË˜
(6.2.1924-12.3.1924)
¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(12.3.1924-27.5.1924)
™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
(25.7.1924-7.10.1924)
ªÈ¯·Ï·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
(7.10.1924-26.6.1925)
¶¿ÁÎ·ÏÔ˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
(26.6.1925-19.7.1926)

¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(2.1.1924-30.9.1925)

93 ™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
(6.12.1926-9.7.1928)

∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(4.12.1926-4.7.1928)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(26.11.1926-9.7.1928)

94 ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(19.10.1928-3.7.1930)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(4.7.1928-26.5.1932)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(17.10.1928-20.8.1932)

95 ™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(4.7.1928-26.5.1932)
¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(26.5.1932-5.6.1932)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(5.6.1932-4.11.1932)
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ¶·Ó·Á‹˜
(4.11.1932-16.1.1933)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(16.1.1933-6.3.1933)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(17.10.1928-20.8.1932)

(17.11.1930-20.8.1932)
(2.11.1932-24.1.1933)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.10.1932-24.1.1933)

96 μÔ˙›ÎË˜ X·Ú¿Ï·ÌÔ˜
(30.3.1933-1.4.1935)
(1.7.1935-10.10.1935)

ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ¶·Ó·Á‹˜
(10.3.1933-10.10.1935)
∫ÔÓ‰‡ÏË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(10.10.1935-30.11.1935)

¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.3.1933-1.4.1935)
∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(1.7.1935-17.12.1935)

97 ™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
(6.3.1936-4.8.1936)

¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(30.11.1935-13.4.1936)
ªÂÙ·Í¿˜ πˆ¿ÓÓË˜
(13.4.1936-29.1.1941)

°ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
(2.3.1936-4.8.1936)

98 £ÂÔÙﬁÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜
(14.5.1946-30.11.1949)

ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(18.4.1946-24.1.1947)
ª¿ÍÈÌÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(24.1.1947-29.8.1947

¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
(13.5.1946-8.1.1950)

99 ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜
(1.12.1949-8.1.1950)

ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(29.8.1947-7.9.1947)
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∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
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Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
(7.9.1947-24.6.1949)
¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(30.6.1949-6.1.1950)
100 °ﬁÓÙÈÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(18.4.1950-30.7.1951)
(10.10.1951-10.10.1952)

¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
(15.4.1950-21.8.1950)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜
(21.8.1950-27.10.1951)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.3.1950-30.7.1951)

¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
(27.10.1951-11.10.1952)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.10.1951-10.10.1952)

101 ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(15.12.1952-16.11.1953)

¶·¿ÁÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(19.11.1952-4.10.1955)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1952-11.1.1956)

102 ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(16.11.1953-11.1.1956)
(2.4.1956-2.4.1958)
(9.6.1958-20.9.1961)
(4.12.1961-26.9.1963)

¶·¿ÁÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(19.11.1952-4.10.1955)
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(6.10.1955-5.3.1958)
°ÂˆÚÁ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(5.3.1958-17.5.1958)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1952-11.1.1956)
¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(2.4.1956-2.4.1958)
∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.6.1958-20.9.1961)

∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(17.5.1958-20.9.1961)
(4.11.1961-19.6.1963)
¶ÈÈÓ¤ÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
(19.6.1963-28.9.1963)

™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.12.1961-26.9.1963)

¶··Ó‰Ú¤Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(8.11.1963-31.12.1963)
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
(31.12.1963-19.2.1964)

∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.12.1963-8.1.1964)

103 ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ HÏ›·˜
(17.12.1963-8.1.1964)

104 ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-Nﬁ‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(19.3.1964-15.7.1965)
(19.2.1964-15.7.1965)
(∏ μÔ˘Ï‹ Û˘ÓÂÎÏ‹ıË ÛÂ
¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
ÙÔ˘ 1965 [30.7.1965-25.9.1965].
∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ™˘Óﬁ‰Ô˘
·˘Ù‹˜, ¯Ú¤Ë ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÂ
Ô ∞ã ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï
ª·ÎÏ·Ù˙‹˜)

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.3.1964-14.4.1967)

105 ¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(15.11.1965-14.4.1967)

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.3.1964-14.4.1967)

™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
(17.9.1965-22.12.1966)
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
(22.12.1966-3.4.1967)
∫·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
(3.4.1967-21.4.1967)

106 ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(9.12.1974-22.10.1977)
(24.7.1974-10.5.1980)

∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∂ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(9.12.1974-22.10.1977)

107 ¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(12.12.1977-19.9.1981)

μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1977-19.9.1981)

∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(24.7.1974-10.5.1980)
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ƒ¿ÏÏË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(10.5.1980-21.10.1981)
108 ∞ÏÂ˘Ú¿˜ πˆ¿ÓÓË˜
(17.11.1981-7.5.1985)
(18.6.1985-11.5.1989)

¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜
(21.10.1981-2.7.1989)

°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.11.1981-7.5.1985)
¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(™Δã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(17.6.1985-11.5.1989)

109 ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(5.7.1989-12.10.1989)
(23.11.1989-12.3.1990)
(22.4.1990-11.9.1993)

110 ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜
(22.10.1993-24.8.1996)
(8.10.1996-14.3.2000)
(21.4.2000-11.2.2004)

Δ˙·ÓÓÂÙ¿ÎË˜ Δ˙·ÓÓ‹˜
(2.7.1989-12.10.1989)

∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.7.1989-12.10.1989)

∑ÔÏÒÙ·˜ •ÂÓÔÊÒÓ
(23.11.1989-11.4.1990)

™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(23.11.1989-12.3.1990)

ªËÙÛÔÙ¿ÎË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(11.4.1990-13.10.1993)

∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.4.1990-11.9.1993)

¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜
(13.10.1993-17.1.1996)
™ËÌ›ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(22.1.1996-10.3.2004)

∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.10.1993-24.8.1996)
£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.10.1996-14.3.2000)
πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Zã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹)
(20.4.2000-11.2.2004)

111 ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰· ÕÓÓ·
(19.3.2004-18.8.2007)

∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(10.3.2004-)

π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.3.2004-18.8.2007)

112 ™ÈÔ‡Ê·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(27.9.2007-)

∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(10.3.2004-)

πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Hã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹)
(26.9.2007-)
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Bã ¶ƒ√∂¢ƒ√π °∂ƒ√À™π∞™
∞/∞

¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™øª∞Δ√™

∫Àμ∂ƒ¡∏™∂π™ ∫∞Δ∞
TH ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ∏™ £∏Δ∂π∞™
Δ√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À

¶∂ƒπ√¢√™

1 ™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(12.9.1829-15.6.1830

K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(12.1.1828-27.9.1831)

2 ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(15.6.1830-5.12.1831)

K·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(12.1.1828-27.9.1831)

3 ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(26.9.1844-8.4.1847)

KˆÏ¤ÙÙË˜ Iˆ¿ÓÓË˜
(6.8.1844-31.8.1847)

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

4 ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
(17.9.1847-17.10.1853)

Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ ∫›ÙÛÔ˜
(5.9.1847-8.3.1848)

μã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
(8.3.1848-15.10.1848)
K·Ó¿ÚË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
(15.10.1848-12.12.1849)
∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(12.12.1849-16.5.1854)

°ã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

∫ÚÈÂ˙‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
(12.12.1849-16.5.1854)

¢ã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(16.5.1854-22.9.1855)

Eã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
(22.9.1855-13.11.1857)

™Tã°ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

ªÈ·Ô‡ÏË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
(13.11.1857-26.5.1862)

Zã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

6 ∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(22.5.1929-14.12.1929)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(4.7.1928-26.5.1932)

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

7 ¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜
(18.3.1930-19.8.1932)

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(4.7.1928-26.5.1932)
¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(26.5.1932-5.6.1932)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(5.6.1932-4.11.1932)

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

8 °ÔÓ·Ù¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
(4.11.1932-1.4.1935)

ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ¶·Ó·Á‹˜
(4.11.1932-16.1.1933)
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ EÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
(16.1.1933-6.3.1933)
√ıˆÓ·›Ô˜ AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜
(6.3.1933-10.3.1933)
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ¶·Ó·Á‹˜
(10.3.1933-10.10.1935)

Aã °ÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

5 ªÔÓ·Ú¯›‰Ë˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
(23.11.1853-11.8.1861)
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¶π¡∞∫∞™ 5: μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π, ∂∫§√°∂™ ∞¶√ Δπ™ √¶√π∂™
¶ƒ√∂∫Àæ∞¡ KAI ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ™À°∫§∏™∏™ Δ∏™ μ√À§∏™
∞/∞

BOY§EYTIKH ¶∂ƒπ√¢√™

∂∫§√°∂™ ∞¶√ Δπ™
√¶√π∂™ ¶ƒ√∏§£∂

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞
™À°∫§H™∏™ μ√À§∏™

1 Aã ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(8.11.1843-18.3.1844)

¶ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰·
ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1843

8.11.1843

2 ∞ã (7.9.1844-14.9.1847)

M¿ÈÔ˜-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1844

7.9.1844

3 μã (28.7.1847-22.7.1850)

πÔ‡ÓÈÔ˜ 1847

28.7.1847

4 °ã (30.10.1850-27.10.1853)

™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1850

30.10.1850

5 ¢ã (30.10.1853-28.10.1856)

™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1853

30.10.1853

6 ∂ã (7.12.1856-24.5.1859)

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1856

7.12.1856

7 ™Δã (29.10.1859-16.11.1860)

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1859

29.10.1859

8 ∑ã (15.2.1861-11.9.1862)

¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1860ª¿ÚÙÈÔ˜ 1861

15.2.1861

9 μã ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

24-27.11.1862

10.12.1862

10 ∞ã (28.5.1865-21.12.1867)

14-17.5.1865

28.5.1865

11 μã (25.4.1868-17.3.1869)

21-24.3.1868

25.4.1868

12 °ã (5.6.1869-28.12.1871)

16-19.5.1869

5.6.1869

13 ¢ã (24.3.1872-28.11.1872)

26-29.2.1872

24.3.1872

14 ∂ã (14.2.1873-25.4.1874)

27-30.1.1873

14.2.1873

15 ™Δã (27.7.1874-19.5.1875)

23-26.6.1874

27.7.1874

16 ∑ã (11.8.1875-14.7.1879)

18-21.7.1875

11.8.1875

17 ∏ã (20.10.1879-22.10.1881)

23.9.1879

20.10.1879

18 £ã (18.1.1882-11.2.1885)

20.12.1881

18.1.1882

19 πã (9.5.1885-5.11.1886)

7.4.1885

9.5.1885

20 π∞ã (22.1.1887-17.8.1890)

4.1.1887

22.1.1887

21 πμã (29.10.1890-12.3.1892)

14.10.1890

29.10.1890

22 π°ã (25.5.1892-20.2.1895)

3.5.1892

25.5.1892

23 π¢ã (15.5.1895-9.12.1898)

16.4.1895

15.5.1895

24 π∂ã (4.3.1899-19.9.1902)

7.2.1899

4.3.1899

25 π™Δã (10.12.1902-22.12.1904)

17.11.1902

10.12.1902

26 π∑ã (14.3.1905-1.2.1906)

20.2.1905

14.3.1905

27 π∏ã (20.4.1906-1.7.1910)

26.3.1906

20.4.1906

28 ∞ã «¢ÈÏ‹» ∞Ó·ıˆÚËÙÈÎ‹
μÔ˘Ï‹) (1.9.1910-12.10.1910)

8.8.1910

1.9.1910

29 μã «¢ÈÏ‹» ∞Ó·ıˆÚËÙÈÎ‹
μÔ˘Ï‹ (8.1.1911-21.12.1911)

28.11.1910

8.1.1911

30 π£ã (19.5.1912-25.2.1915)

11.3.1912

19.5.1912

31 ∫ã (3.8.1915-25.10.1915 Î·È
12.7.1917-10.9.1920)
«μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»

31.5.1915

3.8.1915
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BOY§EYTIKH ¶∂ƒπ√¢√™

∂∫§√°∂™ ∞¶√ Δπ™
√¶√π∂™ ¶ƒ√∏§£∂

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞
™À°∫§H™∏™ μ√À§∏™

32 ∫∞ã (22.1.1916-30.6.1917)

6.12.1915

22.1.1916

33 °ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(23.12.1920-15.9.1922)

1.11.1920

23.12.1920

34 ¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(2.1.1924-30.9.1925)

16.12.1923

2.1.1924

35 ∞ã (26.11.1926-9.7.1928)

7.11.1926

26.11.1926

36 μã (17.10.1928-20.8.1932)

19.8.1928

17.10.1928

37 °ã (24.10.1932-24.1.1933)

25.9.1932

24.10.1932

38 ¢ã (27.3.1933-1.4.1935)

5.3.1933

27.3.1933

39 ∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(1.7.1935-17.12.1935)

9.6.1935

1.7.1935

40 °ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
(2.3.1936-4.8.1936)

26.1.1936

2.3.1936

41 ¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(13.5.1946-8.1.1950)

31.3.1946

13.5.1946

42 ∞ã (30.3.1950-30.7.1951)

5.3.1950 (ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜
Â›¯·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÚÈÛÙÂ›
ÁÈ· 19.2.1950

30.3.1950

43 μã (10.10.1951-10.10.1952)

9.9.1951

10.10.1951

44 °ã (12.12.1952-11.1.1956)

16.11.1952

12.12.1952

45 ¢ã (2.4.1956-2.4.1958)

19.2.1956 („‹ÊÈÛ·Ó ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÂ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜)

2.4.1956

46 ∂ã (9.6.1958-20.9.1961)

11.5.1958

9.6.1958

47 ™Δã (4.12.1961-26.9.1963)
[Û˘ÓÂÎÏ‹ıË Î·È ÛÂ ¤ÎÙ·ÎÙË
™‡ÓÔ‰Ô ÛÙÈ˜ 24.6.1963]

29.10.1961

4.12.1961

48 ∑ã (16.12.1963-8.1.1964)

3.11.1963

16.12.1963

49 ∏ã (19.3.1964-14.4.1967)
[Û˘ÓÂÎÏ‹ıË Î·È ÛÂ ¤ÎÙ·ÎÙË
™‡ÓÔ‰Ô ÛÙÈ˜ 30.7.1965]

16.2.1964

19.3.1964

50 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∂ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(9.12.1974-22.10.1977)

17.11.1974

9.12.1974

51 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1977-19.9.1981)

20.11.1977

12.12.1977

52 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.11.1981-7.5.1985)

18.10.1981

16.11.1981

53 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(™Δã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(17.6.1985-11.5.1989)

2.6.1985

17.6.1985

54 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.7.1989-12.10.1989)

18.6.1989

5.7.1989
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BOY§EYTIKH ¶∂ƒπ√¢√™

∂∫§√°∂™ ∞¶√ Δπ™
√¶√π∂™ ¶ƒ√∏§£∂

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞
™À°∫§H™∏™ μ√À§∏™

55 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(23.11.1989-12.3.1990)

5.11.1989

23.11.1989

56 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.4.1990-11.9.1993)

8.4.1990

21.4.1990

57 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.10.1993-24.8.1996)

10.10.1993

21.10.1993

58 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.10.1996-14.3.2000)

22.9.1996

7.10.1996

59 πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∑ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(20.4.2000-11.2.2004)

9.4.2000

20.4.2000

60 π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.3.2004-18.8.2007)

7.3.2004

18.3.2004

61 πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∏ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(26.9.2007-)

16.9.2007

26.9.2007

™ Ë Ì Â › ˆ Û Ë : ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË °ÂÚÔ˘Û›·.
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¶π¡∞∫∞™ 6: ∞πΔπ∂™ §H•∏™ μ√À§∂ÀΔπ∫øN ¶EPIO¢øN

∞/∞

¶∂ƒπ√¢√™

∏ª∂ƒOMHNIE™ & º.∂.∫.

§√°√π

1 Aã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(8.11.1843-18.3.1844)

§‹ÍË ÙË˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÛÙÈ˜ 18.3.1844

∫‹Ú˘ÍË Ï‹ÍË˜ ÙË˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ·ﬁ ÙÔÓ ŸıˆÓ· ÌÂÙ¿
ÙËÓ „‹ÊÈÛË ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

2 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.9.1844-14.9.1847)

μ.¢. 14.4.1847
º.E.K. 12/1847

¢È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡
∫ˆÏ¤ÙÙË Ô˘ ﬁÚÈÛÂ ÙË 10Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1847 ˆ˜ ËÌ¤Ú· Û‡ÁÎÏËÛË˜ ÙË˜ Ó¤·˜ μÔ˘Ï‹˜

3 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.7.1847-27.7.1850)

§‹ÍË ÙË˜ °ã ™˘Óﬁ‰Ô˘
ÛÙÈ˜ 27.7.1850

§‹ÍË ÙÚÈÂÙÔ‡˜ BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜
¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘

4 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1850-27.10.1853)

§‹ÍË ÙË˜ °ã ™˘Óﬁ‰Ô˘
ÛÙÈ˜ 27.10.1853

§‹ÍË ÙÚÈÂÙÔ‡˜ BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜
¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘

5 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

B.¢. 29.10.1856

§‹ÍË ÙÚÈÂÙÔ‡˜ BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜
¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘

6 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.12.1856-24.5.1859)

B.¢. 24.5.1859

∫‹Ú˘ÍË Ï‹ÍË˜ ÙË˜ BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ŸıˆÓ· ÏﬁÁˆ ÙË˜
ÊÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ ÙˆÓ
«™ÎÈ·‰ÈÎÒÓ» Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚÔ˘ ·ÓÙÈ‰˘Ó·ÛÙÈÎÔ‡
ÎÏ›Ì·ÙÔ˜

7 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1859-16.11.1860)

B.¢. 16.11.1860

¢È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ·ﬁ
ÙÔÓ ŸıˆÓ· ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ
ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜
·ﬁ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË Î·È
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜
ÙË˜ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜
(Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‹‰Ë
·Ú·ÈÙËıÂ›)

8 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.2.1861-11.9.1862)

μ.¢. 11.9.1862

∂·Ó¿ÛÙ·ÛË/·Ó·ÙÚÔ‹
Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ¤ÍˆÛË ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ŸıˆÓ·

9 μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1962-16.11.1864)

B.¢. 16.11.1864

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
ÙË˜, Î·Ù·ÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È
„ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ·

10 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.5.1865-21.12.1867)

μ.¢. 21.12.1867

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË Î·ÙﬁÈÓ
‰È·ÊˆÓ›·˜ ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÌÂ
ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹

11 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.4.1868-17.3.1869)

B.¢. 17.3.1869
º.E.K. 14/1869

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ‡ÛÙÂÚ·
·ﬁ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÛÙË ¯ÒÚ·
‰˘ÛÌÂÓÒÓ ﬁÚˆÓ ·ﬁ
ÙÈ˜ MÂÁ¿ÏÂ˜ ¢˘Ó¿ÌÂÈ˜
(KÚËÙÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·)
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12 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.6.1869-27.12.1871)

μ.¢. 27.12.1871
º.E.K. 55/1871

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ

13 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.3.1872-28.11.1872)

B.¢. 28.11.1872
º.E.K. 47/1872

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙË˜
‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ˘¤Ú
ÙÔ˘ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË

14 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.2.1873-25.4.1874)

μ.¢. 25.4.1874
º.E.K. 16/1874

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ
ÙË˜ ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

15 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.7.1874-19.5.1875)

B.¢. 19.5.1875
º.E.K. 32/1875

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ BÔ‡ÏÁ·ÚË («ÛÙËÏÈÙÈÎ¿») Î·È ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ˘¤Ú
ÙÔ˘ TÚÈÎÔ‡Ë

16 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

μ.¢. 14.7.1879
º.E.K. 46/1879

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙË˜

17 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.10.1879-22.10.1881)

μ.¢. 22.10.1881
º.E.K. 94/1881

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜
-ÕÚÙ·˜

18 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.1.1882-11.2.1885)

μ.¢. 11.2.1885
º.E.K. 11/1885

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË

19 πã (9.5.1885-5.11.1886)

μ.¢. 6.11.1886
º.∂.∫. 304/∞/1886

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙˆÓ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ
ÙÔ˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È ÙË˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ›
ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎﬁ
¯¿ÚÙË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜

20 π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1887-17.8.1890)

B.¢. 17.8.1890
º.∂.∫. 204/∞/1890

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙË˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ Î·È ÙË˜
¤ÓÙÔÓË˜ Ï·˚Î‹˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜

21 πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1890-12.3.1892)

μ.¢. 12.3.1892
º.E.K. 79/1892

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ Î·È
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜

22 π°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.5.1892-20.2.1895)

μ.¢. 20.2.1895
º.E.K. 27/B/1895

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ
ÙÒ¯Â˘ÛË˜

23 π¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.5.1895-9.12.1898)

B.¢. 9.12.1898
º∂∫ 208/∞/1898

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜

24 π∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.3.1899-19.9.1902)

μ.¢. 19.9.1902
º.∂.∫. 176/∞/1902

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹
ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁﬁ ÙË˜ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜

25 π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.12.1902-22.12.1904)

B.¢. 22.12.1904
º.E.K. 285/A/1904

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·Ú·›ÙËÛË˜ ÙˆÓ ˙·˚ÌÈÎÒÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙËÓ
Î˘‚¤ÚÓËÛË £ÂÔÙﬁÎË, ﬁÙ·Ó
·˘Ù‹ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ ·˘ÛÙËÚ¿
‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·
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26 π∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.3.1905-1.2.1906)

B.¢. 1.2.1906
º.E.K. 29/A/1906

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ó·
ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎﬁ ÙÔ›Ô ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ Î¿ÔÈÂ˜ ‚·ÛÈÏÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
˘¤Ú ÙË˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜

27 π∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

B.¢. 30.6.1910
º.E.K. 22/A/1910

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜

28 ∞ã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(1.9.1910-12.10.1910)

B.¢. 12.10.1910
º.E.K. 317/A/1910

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ·ﬁ ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

29 μã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(8.1.1911-21.12.1911)

B.¢. 20.12.1911
º.E.K. 349/A/1911

∂ÈÙ˘¯‹˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó·ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È „‹ÊÈÛË ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 1911).
¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ AÓ·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘

30 π£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.5.1912-25.2.1915)

B.¢. 18.4.1915
º.E.K. 145/A/1915

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ‰È·ÊˆÓ›·˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ‚·ÛÈÏÈ¿
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

31 ∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(«μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»)
(3.8.1915-25.10.1915
& 12.7.1917-10.9.1920)

μ.¢. 29.10.1915
º.E.K. 403/1915 &
μ.¢. 10.9.1920
º.∂.∫. 207/∞/1920

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Ó¤· ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ·ﬁ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Î¿ÓÔÓÙ·˜ Î·Ù¿¯ÚËÛË
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1864

32 ∫∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1916-30.6.1917)

B.¢. 30.6.1917
º.E.K. 126/A/1917

∂ÈÎÚ¿ÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
∂ıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜, ·Ú·›ÙËÛË
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ·Î‡ÚˆÛË
KAã KÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜

33 °ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(23.12.1920-15.9.1922)

B.¢. 15.9.1922
º.E.K. 174/A/1922

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙË˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ Î·ÙﬁÈÓ ÙË˜ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹˜
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜

34 ¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹
EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(2.1.1924-30.9.1925)

º.E.K. 275/∞/1925

¢È·Ï‡ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ £Âﬁ‰ˆÚÔ
¶¿ÁÎ·ÏÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ Û¯ÂÙÈÎﬁ
‰È¿ÁÁÂÏÌ· ﬁÔ˘ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó
·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

35 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(26.11.1926-9.7.1928)

º.E.K. 117/∞/1928

¶ÚﬁˆÚË Ï‹ÍË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 79 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ 19271

36 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(17.10.1928-20.8.1932)

º.∂.∫. 269/∞/1932

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜
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37 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.10.1932-24.1.1933)

º.E.K. 20/∞/1933

¶ÚﬁˆÚË Ï‹ÍË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 79 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1927

38 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.3.1933-1.4.1935)

º.E.K. 113/∞/1935

¢È¿Ï˘ÛË ÌÂ ÙËÓ ∞ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ¶Ú¿ÍË ÙË˜ 1.4.1935
«ÂÚ› Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆ˜ ÙË˜ °ÂÚÔ˘Û›·˜, ‰È·Ï‡ÛÂˆ˜ ÙË˜ BÔ˘μÔ˘Ï‹˜, Û˘ÁÎÏ‹ÛÂˆ˜ ∂ıÓÔÛ˘ÓÂÏÂ‡ÛÂˆ˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜»

39 ∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(1.7.1935-17.12.1935)

º.E.K. 619/∞/1935

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1911 ÙÔ ÔÔ›Ô
Â›¯Â Â·Ó¤ÏıÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿
ÛÂ ÈÛ¯‡2

40 °ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
(2.3.1936-4.8.1936)

º.E.K. 324/∞/1936

¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›· 4Ë˜ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936

41 ¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(13.5.1946-8.1.1950)

º.E.K. 4/∞/1950

™¯ÂÙÈÎ¿ ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜
μÔ˘Ï‹˜ (ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·
·ﬁ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Ï‹ÍË) ÌÂ
Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

42 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.3.1950-30.7.1951)

º.E.K. 208/∞/1951

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1911

43 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.10.1951-10.10.1952)

º.E.K. 302/∞/1952

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 19523

44 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1952-11.1.1956)

º.E.K. 14/∞/1956

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

45 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(2.4.1956-2.4.1958)

º.∂.∫. 47/∞/1958

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

46 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.6.1958-20.9.1961)

º.∂.∫. 179/∞/1961

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

47 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.12.1961-26.9.1963)

º.∂.∫. 135/∞/1963

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

48 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.12.1963-8.1.1964)

º.∂.∫. 3/∞/1964

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

49 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.3.1964-14.4.1967)

º.∂.∫. 52/∞/1967

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952
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50 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∂ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(9.12.1974-22.10.1977)

º.∂.∫. 329/∞/1977

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»

51 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1977-19.9.1981)

º.∂.∫. 274/∞/1981

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜

52 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.11.1981-7.5.1985)

º.∂.∫. 78/∞/1985

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜
ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»

53 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(™Δã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(17.6.1985-11.5.1989)

º.∂.∫. 119/∞/1989

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜

54 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.7.1989-12.10.1989)

º.∂.∫. 234/∞/1989

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ K˘‚¤ÚÓËÛË˜ (™‡ÓÙ·ÁÌ· ¿Úı. 35,
37, 41)

55 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(23.11.1989-12.3.1990)

º.∂.∫. 29/∞/1990

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
(™‡ÓÙ·ÁÌ· ¿Úı. 32, 35, 41)

56 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.4.1990-11.9.1993)

º.∂.∫. 151/∞/1993

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿
(ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿)
ı¤Ì·Ù·»

57 Hã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.10.1993-24.8.1996)

º.∂.∫. 194/∞/1996

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»

58 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Zã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(7.10.1996-14.3.2000)

º.∂.∫. 80/∞/2000

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎﬁ ı¤Ì·»

59 πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.2000-11.2.2004)

º.∂.∫. 40/∞/2004

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎﬁ ı¤Ì·»
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¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
1. ™‡ÓÙ·ÁÌ· 1927, ¿ÚıÚÔ 79: «^O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÉ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ ‰È·Ï‡ÛÂÈ Ù‹Ó μÔ˘Ï‹Ó Ú›Ó
Ï‹Í÷Ë ì ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·éÙÉ˜ ÌÂÙ¿ Û‡ÌÊˆÓÔÓ àﬁÊ·ÛÈÓ ÙÉ˜ °ÂÚÔ˘Û›·˜, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓËÓ Î·ÙﬁÈÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Î·›
Î·Ù’ àﬁÏ˘ÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·Ó ÌÂÏáÓ ·éÙÉ˜…».
2. ™‡ÓÙ·ÁÌ· 1911, ¿ÚıÚÔ 37: «^O ‚·ÛÈÏÂ‡˜ Û˘ÁÎ·ÏÂÖ Ù·ÎÙÈÎá˜ ±·Í ÙÔÜ öÙÔ˘˜ Ù‹Ó μÔ˘Ï‹Ó, âÎÙ¿ÎÙˆ˜
‰¤, ïÛ¿ÎÈ˜ Ùﬁ ÎÚ›ÓÂÈ ÂûÏÔÁÔÓ, ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ·éÙÔÚÔÛÒˆ˜ õ ‰È’ àÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù‹Ó öÓ·ÚÍÈÓ Î·› Ï‹ÍÈÓ ëÎ¿ÛÙË˜
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÉ˜ Û˘Óﬁ‰Ô˘ Î·› ö¯ÂÈ Ùﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó¿ ‰È·Ï‡÷Ë Ù‹Ó μÔ˘Ï‹Ó, àÏÏ¿ Ùﬁ ÂÚ› ‰È·Ï‡ÛÂˆ˜ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÚÔÛ˘ÔÁÚ·ÊﬁÌÂÓÔÓ ñﬁ ÙÔÜ ^YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·Ï·Ì‚¿Ó÷Ë Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ Î·› Ù‹Ó Û‡ÁÎÏËÛÈÓ ÙáÓ Ì¤Ó âÎÏÔÁ¤ˆÓ
âÓÙﬁ˜ ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· ¤ÓÙÂ ìÌÂÚáÓ, ÙÉ˜ ‰¤ μÔ˘ÏÉ˜ âÓÙﬁ˜ ÙÚÈáÓ ÌËÓáÓ».
3. ™‡ÓÙ·ÁÌ· 1952, ¿ÚıÚÔ 37: «^O ‚·ÛÈÏÂ‡˜ Û˘ÁÎ·ÏÂÖ Ù·ÎÙÈÎá˜ ±·Í ÙÔÜ öÙÔ˘˜ Ù‹Ó μÔ˘Ï‹Ó, âÎÙ¿ÎÙˆ˜
‰¤, ïÛ¿ÎÈ˜ Ùﬁ ÎÚ›ÓÂÈ ÂûÏÔÁÔÓ, ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ·éÙÔÚÔÛÒˆ˜ õ ‰È’ àÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù‹Ó öÓ·ÚÍÈÓ Î·› Ï‹ÍÈÓ ëÎ¿ÛÙË˜
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÉ˜ Û˘Óﬁ‰Ô˘ Î·› ö¯ÂÈ Ùﬁ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó¿ ‰È·Ï‡÷Ë Ù‹Ó μÔ˘Ï‹Ó, àÏÏ¿ Ùﬁ ÂÚ› ‰È·Ï‡ÛÂˆ˜ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÚÔÛ˘ÔÁÚ·ÊﬁÌÂÓÔÓ ñﬁ ÙÔÜ ^YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰È·Ï·Ì‚¿Ó÷Ë Û˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ Î·› Ù‹Ó Û‡ÁÎÏËÛÈÓ ÙáÓ Ì¤Ó âÎÏÔÁ¤ˆÓ
âÓÙﬁ˜ ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· ¤ÓÙÂ ìÌÂÚáÓ, ÙÉ˜ ‰¤ μÔ˘ÏÉ˜ âÓÙﬁ˜ ÙÚÈáÓ ÌËÓáÓ».
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I. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ¶√À ∂•∞¡Δ§∏™∞¡
Δ∏ ™À¡Δ∞°ª∞Δπ∫∞ ¶ƒ√μ§∂¶√ª∂¡∏ £∏Δ∂π∞ Δ√À™
1 Aã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(8.11.1843-18.3.1844)

§‹ÍË ÙË˜ EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÛÙÈ˜ 18.3.1844

∫‹Ú˘ÍË Ï‹ÍË˜ ÙË˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ·ﬁ ÙÔÓ ŸıˆÓ· ÌÂÙ¿
ÙËÓ „‹ÊÈÛË ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

2 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.9.1844-14.9.1847)

B.¢. 14.4.1847
º.E.K. 12/1847

¢È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡
I. ∫ˆÏ¤ÙÙË Ô˘ ﬁÚÈÛÂ ÙË 10Ë
πÔ˘Ï›Ô˘ 1847 ˆ˜ ËÌ¤Ú· Û‡ÁÎÏËÛË˜ ÙË˜ Ó¤·˜ BÔ˘Ï‹˜

3 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.7.1847-27.7.1850)

§‹ÍË ÙË˜ °ã ™˘Óﬁ‰Ô˘
ÛÙÈ˜ 27.7.1850

§‹ÍË ÙÚÈÂÙÔ‡˜
μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘

4 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1850-27.10.1853)

§‹ÍË ÙË˜ °ã ™˘Óﬁ‰Ô˘
ÛÙÈ˜ 27.10.1853

§‹ÍË ÙÚÈÂÙÔ‡˜
μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘

5 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

B.¢. 29.10.1856

§‹ÍË ÙÚÈÂÙÔ‡˜
μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘

6 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

μ.¢. 14.7.1879
º.E.K. 46/1879

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜

7 π∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

μ.¢. 30.6.1910
º.E.K. 22/A/1910

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜

8 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(17.10.1928-20.8.1932)

º.E.K. 269/∞/1932

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙË˜
BÔ˘Ï‹˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 38 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

9 Bã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1977-19.9.1981)

º.E.K. 274/∞/1981

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 38 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

º.E.K. 119/A/1989

OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙË˜ BÔ˘Ï‹˜

10 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(™Tã AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹)
(17.6.1985-11.5.1989

II. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ª∂ ¢π∞ƒ∫∂π∞ £∏Δ∂π∞™ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ Δø¡ TPIøN ∂Δø¡
1 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.1.1882-11.2.1885)

μ.¢. 18.2.1885
º.E.K. 11.2.1885

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË

2 π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1887-17.8.1890)

B.¢. 17.8.1890
º.∂.∫. 204/∞/1890

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ Î·È ÙË˜ ¤ÓÙÔÓË˜ Ï·˚Î‹˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜

3 π¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.5.1895-9.12.1898)

B.¢. 9.12.1898
º.∂.∫. 208/∞/1898

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜
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4 π∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.3.1899-19.9.1902)

B.¢. 19.9.1902
º.∂.∫. 176/∞/1902

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Aã Ó· ‰ÒÛÂÈ
ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÂ ÂﬁÌÂÓÔ ·Ú¯Ë
Áﬁ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜

5 ¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(13.5.1946-8.1.1950)

º.∂.∫. 4/∞/1950

™¯ÂÙÈÎ¿ ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜
μÔ˘Ï‹˜ (ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·ﬁ ÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Ï‹ÍË) ÌÂ
Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37 ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

6 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1952-11.1.1956)

º.∂.∫. 14/∞/1956

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

7 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.6.1958-20.9.1961)

º.∂.∫. 179/∞/1961

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

8 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.3.1964-14.4.1967)

º.∂.∫. 52/∞/1967

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

9 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.11.1981-7.5.1985)

º.∂.∫. 78/∞/1985

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»

10 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.4.1990-11.9.1993)

º.E.K. 151/∞/1993

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ (ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿) ı¤Ì·Ù·»

11 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.10.1996-14.3.2000)

º.∂.∫. 80/∞/2000

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÂ›
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎﬁ ı¤Ì·»

12 πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∑ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(20.4.2000-11.2.2004)

º.∂.∫. 40/∞/2004

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÂ›
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎﬁ ı¤Ì·»

13 π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.3.2004-18.8.2007)

º.∂.∫. 196/∞/2007

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»
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III. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ª∂ ¢π∞ƒ∫∂π∞ £∏Δ∂π∞™ ∞¶O ¢YO ∂ø™ TPIA ∂Δ∏
1 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.12.1856-24.5.1859)

μ.¢. 24.5.1859

∫‹Ú˘ÍË Ï‹ÍË˜ ÙË˜ μÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ŸıˆÓ· ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÊÔÈÙËÙÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ ÙˆÓ «™ÎÈ·‰ÈÎÒÓ» Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚÔ˘
·ÓÙÈ‰˘Ó·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ›Ì·ÙÔ˜

2 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.5.1865-21.12.1867)

μ.¢. 21.12.1867

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÚﬁˆÚË Î·ÙﬁÈÓ ‰È·ÊˆÓ›·˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÌÂ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤·
ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹

3 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.6.1869-28.12.1871)

μ.¢. 27.12.1871
º.E.K. 55/1871

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ

4 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.10.1879-22.10.1881)

B.¢. 22.10.1881
º.E.K. 94/1881

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ÙË˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜-ÕÚÙ·˜

5 π°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.5.1892-20.2.1895)

μ.¢. 20.2.1895

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ
ÙÒ¯Â˘ÛË˜

6 π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.12.1902-22.12.1904)

B.¢. 22.12.1904
º.E.K. 285/A/1904

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·Ú·›ÙËÛË˜ ÙˆÓ ˙·˚ÌÈÎÒÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙËÓ
Î˘‚¤ÚÓËÛË £ÂÔÙﬁÎË, ﬁÙ·Ó ·˘Ù‹ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ ·˘ÛÙËÚ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·

7 π£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.5.1912-25.2.1915)

B.¢. 18.4.1915
º.E.K. 145/A/1915

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ‰È·ÊˆÓ›·˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ‚·ÛÈÏÈ¿
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

8 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.3.1933-1.4.1935)

º.E.K. 113/∞/1935

¢È¿Ï˘ÛË ÌÂ ÙËÓ ∞ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ¶Ú¿ÍË ÙË˜ 1.4.1935 «ÂÚ›
Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆ˜ ÙË˜ °ÂÚÔ˘Û›·˜,
‰È·Ï‡ÛÂˆ˜ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜, Û˘ÁÎÏ‹ÛÂˆ˜ ∂ıÓÔÛ˘ÓÂÏÂ‡ÛÂˆ˜ Î·È
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜»

9 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(2.4.1956-2.4.1958)

º.E.K. 47/∞/1958

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

10 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∂ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹)
(9.12.1974-22.10.1977)

º.E.K. 329/∞/1977

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»

11 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.10.1993-24.8.1996)

º.E.K. 194/∞/1996

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 41 (·Ú. 2 & 3) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó
«ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂıÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·»
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IV. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ª∂ ¢π∞ƒ∫∂π∞ £∏Δ∂π∞™ ∞¶O ENA ∂ø™ ¢YO ∂Δ∏
1 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1859-16.11.1860)

B.¢. 16.11.1860

¢È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ·ﬁ ÙÔÓ
ŸıˆÓ· ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ·ﬁ
ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜ ÙË˜ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹˜ ·Ú¿Ù·ÍË˜ (Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â ‹‰Ë ·Ú·ÈÙËıÂ›)

2 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.2.1861-11.9.1862)

μ.¢. 11.9.1862

∂·Ó¿ÛÙ·ÛË/·Ó·ÙÚÔ‹ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ¤ÍˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ŸıˆÓ·

3 μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

B.¢. 16.11.1864

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜,
Î·Ù·ÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜
Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ·

4 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.2.1873-25.4.1874)

μ.¢. 25.4.1874
º.E.K. 16/1874

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ Â¤Ì‚·ÛË˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

5 πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.5.1885-5.11.1886)

μ.¢. 6.11.1886
º.∂.∫. 304/∞/1886

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ
ÙÔ˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È ÙË˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ› ÙÈ˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎﬁ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜

6 πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1890-12.3.1892)

μ.¢. 12.3.1892
º.E.K. 79/1892

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜

7 ∫∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1916-30.6.1917)

B.¢. 30.6.1917

∂ÈÎÚ¿ÙËÛË ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
EıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜, ·Ú·›ÙËÛË
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ·Î‡ÚˆÛË
ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜

8 °ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(23.12.1920-15.9.1922)

B.¢. 15.9.1922

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙË˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÁÂÚÛË˜ Î·ÙﬁÈÓ ÙË˜ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜

9 ¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹
EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(2.1.1924-30.9.1925)

º.E.K. 275/∞/1925

¢È·Ï‡ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ £Âﬁ‰ˆÚÔ
¶¿ÁÎ·ÏÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ Û¯ÂÙÈÎﬁ ‰È¿ÁÁÂÏÌ·, ﬁÔ˘ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·Ó ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

10 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(26.11.1926-9.7.1928)

º.E.K. 117/∞/1928

¶ÚﬁˆÚË Ï‹ÍË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 79 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ 1927

11 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.3.1950-30.7.1951)

º.∂.∫. 208/∞/1951

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1911
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12 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.10.1951-10.10.1952)

º.∂.∫. 302/∞/1952

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

13 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.12.1961-26.9.1963)

º.∂.∫. 135/∞/1963

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

V. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ª∂ ¢π∞ƒ∫∂π∞ £∏Δ∂π∞™ ∞¶O E•I ª∏¡∂™ ∂ø™ ENA ∂Δ√™
1 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.4.1868-17.3.1869)

B.¢. 17.3.1869
º.∂.∫. 14/1869

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ‡ÛÙÂÚ·
·ﬁ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÛÙË ¯ÒÚ·
‰˘ÛÌÂÓÒÓ ﬁÚˆÓ ·ﬁ
ÙÈ˜ MÂÁ¿ÏÂ˜ ¢˘Ó¿ÌÂÈ˜
(KÚËÙÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·)

2 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.3.1872-28.11.1872)

B.¢. 28.11.1872
º.∂.∫. 47/1872

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÙË˜
‚·ÛÈÏÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ˘¤Ú
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË

3 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.7.1874-19.5.1875)

B.¢. 19.5.1875
º.∂.∫. 32/1875

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË
(«™ÙËÏÈÙÈÎ¿») Î·È ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜
·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ˘¤Ú ΔÚÈÎÔ‡Ë

4 π∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.3.1905-1.2.1906)

B.¢. 1.2.1906
º.∂.∫. 29/A/1906

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ó· ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎﬁ ÙÔ›Ô ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ Î¿ÔÈÂ˜
‚·ÛÈÏÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ˘¤Ú
ÙË˜ ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜

5 μã«¢ÈÏ‹»
AÓ·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(8.1.1911-21.12.1911)

B.¢. 20.12.1911

∂ÈÙ˘¯‹˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó·ıÂˆÚËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È „‹ÊÈÛË ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 1911).
¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹
ÙË˜ AÓ·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘
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VI. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ª∂ ¢π∞ƒ∫∂π∞ £∏Δ∂π∞™ ∞¶O TPEI™ ª∏¡∂™ ∂ø™ E•I ª∏¡∂™
1 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.10.1932-24.1.1933)

º.E.K. 20/∞/1933

¶ÚﬁˆÚË Ï‹ÍË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 79 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ 1927

2 ∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(1.7.1935-17.12.1935)

º.E.K. 619/∞/1935

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1911, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Â·Ó¤ÏıÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÂ ÈÛ¯‡

3 °ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(2.3.1936-4.8.1936)

º.E.K. 324/∞/1936

¶Ú·ÍÈÎﬁËÌ· 4Ë˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936

4 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.7.1989-12.10.1989)

º.E.K. 234/∞/1989

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ (™‡ÓÙ·ÁÌ· ¿Ú. 35,
37, 41)

5 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(23.11.1989-12.3.1990)

º.E.K. 29/∞/1990

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÏﬁÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (™‡ÓÙ·ÁÌ· ¿Úı.
32, 35, 41)

VII. μ√À§∂ÀΔπ∫∂™ ¶∂ƒπ√¢√π ª∂ ¢π∞ƒ∫∂π∞ £∏Δ∂π∞™ ªπ∫ƒ√Δ∂ƒ∏ Δø¡ TPIøN ª∏¡ø¡
1 ∞ã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(1.9.1910-12.10.1910)

B.¢. 12.10.1910
º.E.K. 317/A/1910

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ·ﬁ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘
Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘

2 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.12.1963-8.1.1964)

º.E.K. 3/∞/8.1.1964

¶ÚﬁˆÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜
ÌÂ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37
ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1952

VIII. ∂π¢π∫∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ «μ√À§∏ Δø¡ §∞∑∞ƒø¡»
1 ∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(«μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»)
(3.8.1915-25.10.1915
& 12.7.1917-10.9.1920)

μ.¢. 29.10.1915
º.∂.∫. 403/1915
μ.¢. 10.9.1920
º.∂.∫. 207/∞/1920

∞ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Ó¤· ‰È¿Ï˘ÛË ·ﬁ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 31 ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 1864

™ Ë Ì Â › ˆ Û Ë : ™Â Î¿ıÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜ ›Ó·Î·, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿.
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¶π¡∞∫∞™ 8: ∂¶∞°°∂§ª∞ ¶ƒ√∂¢ƒø¡
∞ã ¶ƒ√∂¢ƒ√π μ√À§∏™
∞/∞

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

¶ƒ√∂¢ƒ√™

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
À„ËÏ¿ÓÙË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜
√ÚÏ¿Ó‰Ô˜ πˆ¿ÓÓË˜
¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜
™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ƒÂÓÈ¤ÚË˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ‹Ù·˜ (¡ÈÎËÙ·Ú¿˜)
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜
¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ ƒ‹Á·˜
∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
Ã·Ù˙‹ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
°ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
°ÈÔ˘Ú‰‹˜ §¿˙·ÚÔ˜
¶·Ú›ÛË˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜
μ¿Ú‚ÔÁÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
∑¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
§ﬁÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
Ã·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜
º›ÏˆÓÔ˜ º›ÏˆÓ
¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜
μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜
ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜
ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
∫Â¯·ÁÈ¿˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜
∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜
¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜ π¿Îˆ‚Ô˜
§·˙·Ú¤ÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜
¢ÚﬁÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ª‹ÏÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ (™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜
∫·ÛÈÌ¿ÙË˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜
¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
∫·ÏÏÈÁ¿˜ ¶·‡ÏÔ˜
ƒÈÎ¿ÎË˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
μÔ˘‰Ô‡ÚË˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜

∂¶∞°°∂§ª∞

π·ÙÚﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
¶ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
π·ÙÚﬁ˜
ŒÌÔÚÔ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
ŒÌÔÚÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
ŒÌÔÚÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
ŒÌÔÚÔ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
π·ÙÚﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
π·ÙÚﬁ˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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¶ƒ√∂¢ƒ√™

∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ƒÒÌ·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ªÔ˘Ê›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ƒÂÙÛ›Ó·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
§ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
§Â‚›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ŒÛÏÈÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜ ªÈ¯·‹Ï
™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
∞ÚÁ¿Û·ÚË˜-§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
μÔ˙›ÎË˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜
ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜
°ﬁÓÙÈÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ ∏Ï›·˜
∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-¡ﬁ‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
∞ÏÂ˘Ú¿˜ πˆ¿ÓÓË˜
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜
ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰· ÕÓÓ·
™ÈÔ‡Ê·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∂¶∞°°∂§ª∞

¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
ŒÌÔÚÔ˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
ŒÌÔÚÔ˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
°ÂˆﬁÓÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¢ËÌﬁÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îﬁ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜

μã ¶ƒ√∂¢ƒ√π °∂ƒ√À™π∞™
1
2
3
4
5
6
7
8

™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
ªÔÓ·Ú¯›‰Ë˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜
°ÔÓ·Ù¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜

∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
ŒÌÔÚÔ˜
¶ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË˜
∂ÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜
ŒÌÔÚÔ˜
¡ÔÌÈÎﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎﬁ˜
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¶π¡∞∫∞™ 9: ∫∞Δ∞°ø°∏ ¶ƒ√∂¢ƒø¡
∞ã ¶ƒ√∂¢ƒ√π μ√À§∏™

∞/∞

¶ƒ√∂¢ƒ√™

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
À„ËÏ¿ÓÙË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ ¶ÂÙÚﬁÌÂË˜
√ÚÏ¿Ó‰Ô˜ πˆ¿ÓÓË˜
¡ÔÙ·Ú¿˜ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜
™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ƒÂÓÈ¤ÚË˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ‹Ù·˜ (¡ÈÎËÙ·Ú¿˜)
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜
¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ ƒ‹Á·˜
∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
Ã·Ù˙‹ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
°ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜
°ÈÔ˘Ú‰‹˜ §¿˙·ÚÔ˜
¶·Ú›ÛË˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜
μ¿Ú‚ÔÁÏË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
∑·˝ÌË˜ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜
∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
∑¿ÚÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
§ﬁÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
Ã·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜
º›ÏˆÓÔ˜ º›ÏˆÓ
¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜ §ÂˆÓ›‰·˜
μ¿Ï‚Ë˜ ∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜
ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜ πˆ¿ÓÓË˜
ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜
∫Â¯·ÁÈ¿˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜
∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜
¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜ π¿Îˆ‚Ô˜
§·˙·Ú¤ÙÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜
¢ÚﬁÛÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ª‹ÏÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ (™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ πˆ¿ÓÓË˜
∫·ÛÈÌ¿ÙË˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜
¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
∫·ÏÏÈÁ¿˜ ¶·‡ÏÔ˜

47 ƒÈÎ¿ÎË˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜

∫∞Δ∞°ø°∏

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (™¤ÙÛÂ˜)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
∫Ú‹ÙË
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (⁄‰Ú·)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∞ı‹Ó·)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (⁄‰Ú·)
∫˘ÎÏ¿‰Â˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
∞ÈÁ·›Ô
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (™¤ÙÛÂ˜)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜ (∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó
·ﬁ ÙÔ ªÂÛÔÏﬁÁÁÈ. O ›‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (™¤ÙÛÂ˜)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™Ì‡ÚÓË
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
∫˘ÎÏ¿‰Â˜
∫˘ÎÏ¿‰Â˜
∫˘ÎÏ¿‰Â˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
μﬁÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿ (∫‡ıËÚ·)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
™Ì‡ÚÓË (∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙËÓ
KÂÊ·ÏÔÓÈ¿. O ›‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË)
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿ (∫‡ıËÚ·)

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

6/5/09

∞/∞

3:54 PM

™ÂÏ›‰·500

¶ƒ√∂¢ƒ√™

∫∞Δ∞°ø°∏

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
°ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
μÔ˘‰Ô‡ÚË˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜
∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ƒÒÌ·˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ªÔ˘Ê›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ƒÂÙÛ›Ó·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜
ƒ¿ÏÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
§ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
§Â‚›‰Ë˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ŒÛÏÈÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜ ªÈ¯·‹Ï
™ÔÊÔ‡ÏË˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
∞ÚÁ¿Û·ÚË˜-§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

μÔ˙›ÎË˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜ πˆ¿ÓÓË˜
ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜
°ﬁÓÙÈÎ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜
ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜ ∏Ï›·˜
∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜-¡ﬁ‚·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¶··Û‡ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
∞ÏÂ˘Ú¿˜ πˆ¿ÓÓË˜
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜
∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜
ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰· ÕÓÓ·
™ÈÔ‡Ê·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
£ÂÛÛ·Ï›·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∂‡‚ÔÈ·)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (⁄‰Ú·)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (¶ÂÈÚ·È¿˜)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∞ı‹Ó·)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (™¤ÙÛÂ˜)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó
·ﬁ ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. O ›‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∞ı‹Ó·)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∞ı‹Ó·)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
∞ÈÁ·›Ô
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
∫Ú‹ÙË
ª·ÎÂ‰ÔÓ›· (∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó ·ﬁ
·ﬁ ÙË B¤ÚÔÈ· Î·È ‹Ù·Ó ÂÁÎ·Ù·ÛÙËÌ¤ÓÔ˜
ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
£ÂÛÛ·Ï›·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰·
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∞ı‹Ó·)
πﬁÓÈ· ¡ËÛÈ¿
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∞ı‹Ó·)
£ÂÛÛ·Ï›·

μã ¶ƒ√∂¢ƒ√π °∂ƒ√À™π∞™
1
2
3
4
5
6
7

™ÈÛ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
ªÔÓ·Ú¯›‰Ë˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË˜
∑·˝ÌË˜ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜

8 °ÔÓ·Ù¿˜ ™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜

¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (⁄‰Ú·)
™ÙÂÚÂ¿ ∂ÏÏ¿‰· (⁄‰Ú·)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
∞ÈÁ·›Ô
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜
∫˘ÎÏ¿‰Â˜ (∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙË
™Ì‡ÚÓË. O ›‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ K‡ıÓÔ)
¶ÂÏÔﬁÓÓËÛÔ˜ (∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙÔ ∞˚‚·Ï›. √ ›‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·)

πÔ‡ÓÈÔ˜
1847

™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 30.10.1850 ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ∫ÚÈÂ˙‹ 100 ¤‰ÚÂ˜ –
1850
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË 10 ¤‰ÚÂ˜,
ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 131 Â‰ÚÒÓ
™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 30.10.1853 ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ∫ÚÈÂ˙‹
1853
(·ﬁÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·
138 Â‰ÚÒÓ)

3 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.7.1847-22.7.1850)

4 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1850-27.10.1853)

5 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.10.1853-28.10.1856)

28.7.1847

√ Û˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÏ¤ÙÙË ‹ÚÂ
ÙËÓ ·ﬁÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 127
Â‰ÚÒÓ

ªÂÙ·Í¿˜ 55 ¤‰ÚÂ˜ – KˆÏ¤ÙÙË˜ 20
¤‰ÚÂ˜ – ª·ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ 28 ¤‰ÚÂ˜

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

πˆ¿ÓÓË˜
KˆÏ¤ÙÙË˜
(6.8.184431.8.1847)

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫ÚÈÂ˙‹˜
(12.12.1849-16.5.1854)

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫ÚÈÂ˙‹˜
(12.12.1849-16.5.1854)

πˆ¿ÓÓË˜ ∫ˆÏ¤ÙÙË˜
(6.8.1844-31.8.1847)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜
(30.3.18446.8.1844)

∞Ó‰Ú¤·˜ ªÂÙ·Í¿˜
(3.9.1843-16.2.1844)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ μ¿Ú‚ÔÁÏË˜
(30.12.1853-20.4.1854)

§¿˙·ÚÔ˜ °ÈÔ˘Ú‰‹˜
(20.12.1850-30.10.1852)
∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ¶·Ú›ÛË˜
(6.11.1852-27.10.1853)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜
(2.9.1847-10.9.1848)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜
(13.11.1848-5.10.1849)
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿˜
(21.12.1849-27.7.1850)

¡ÈÎ‹Ù·˜ ™Ù·Ì·ÙÂÏﬁÔ˘ÏÔ˜
(7.9.1844-20.12.1844)
∫·Ó¤ÏÏÔ˜ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË˜
(20.12.1844-31.10.1845)
ƒ‹Á·˜ ¶·Ï·Ì‹‰Ë˜
(19.12.1845-14.4.1847)

¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜ ¡ÔÙ·Ú¿˜
(19.11.1843-18.3.1844)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

7.9.1844

M¿ÈÔ˜∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜
1844

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ 120
¤‰ÚÂ˜ (Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ªÂÙ·Í¿˜
‹ÏÂÁ¯Â ¿ÌÂÛ· ÙÈ˜ 30), ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË 90 ¤‰ÚÂ˜ (¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ ÌÂ 30 ¤‰ÚÂ˜ – ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË˜ ÌÂ 60 ¤‰ÚÂ˜)
™‡ÓÔÏÔ 243 Â‰ÚÒÓ (ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎ‹-·Ú·Ù·ÍÈ·Î‹ Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ)

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

2 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.9.1844-14.9.1847)

8.11.1843

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

¶ÚÒÙË
Â‚‰ÔÌ¿‰·
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1843

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

1 Aã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
EıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(8.11.1843-18.3.1844)

∞/∞

°ENIKO™ ¶INAKA™ – ™YNO¶TIKH ¶APOY™IA™H TøN BOY§EYTIKøN ¶EPIO¢øN

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·501

¶∂ƒπ√¢√™

15.2.1861

¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜
1860
ª¿ÚÙÈÔ˜
1861

24-27.11.1862 10.12.1862

8 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.2.1861-11.9.1862)

9 μã ÂÓ Aı‹Ó·È˜
∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(10.12.1862-16.11.1864)

™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ªÈ·Ô‡ÏË (·ﬁÏ˘ÙË
ÏÂÈÔ„ËÊ›· 138 Â‰ÚÒÓ)

29.10.1859 ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ªÈ·Ô‡ÏË 120 ¤‰ÚÂ˜
– ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË 11 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ Â‰ÚÒÓ 139

™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË
(·ﬁÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· 138 Â‰ÚÒÓ)

7 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜
(29.10.18591859
16.11.1860)

7.12.1856

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË˜
(11.10.1862-9.2.1863)

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªÈ·Ô‡ÏË˜
(13.11.1857-26.5.1862)

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªÈ·Ô‡ÏË˜
(13.11.1857-26.5.1862)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË˜
(29.9.1855-13.11.1857)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ÚÈÂ˙‹˜ (ÚÔÛˆÚ.)
(10.12.1862-16.1.1863)
∑ËÓﬁ‚ÈÔ˜ μ¿Ï‚Ë˜
(17.1.1863-17.2.1863)
AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˜ MˆÚ·˚Ù›ÓË˜
(17.2.1863-20.5.1863)

∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ X·Ù˙Ë·Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘
(22.3.1861-11.8.1861)
º›ÏˆÓ º›ÏˆÓÔ˜
(4.10.1861-19.3.1862)
§ÂˆÓ›‰·˜ ¶ÂÙÈÌÂ˙¿˜
(10.5.1862-11.9.1862)

∞Ó‰Ú¤·˜ §ﬁÓÙÔ˜
(17.12.1859-18.5.1860)
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∑·˝ÌË˜
(30.10.1860-16.11.1860)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∫ÔÓÙﬁÛÙ·˘ÏÔ˜
(7.12.1856-6.6.1857)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË˜
(30.10.1857-29.4.1858)
∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜
(23.11.1858-24.5.1859)

£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∑·˝ÌË˜
(2.2.1855-25.10.1855)
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(9.11.1855-27.6.1856)
Iˆ¿ÓÓË˜ Z¿ÚÎÔ˜
(28.6.1856-28.10.1856)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜
1856

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

6/5/09

6 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.12.1856-24.5.1859)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·502

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

14-17.5.1865 28.5.1865

21-24.3.1868 25.4.1868

16-19.5.1869 5.6.1869

26-29.2.1872 24.3.1872

¶∂ƒπ√¢√™

10 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(28.5.1865-21.12.1867)

11 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.4.1868-17.3.1868)

12 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.6.1869-28.12.1871)

13 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.3.1872-28.11.1872)

∞/∞

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ 65 – ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ 65 –
∑·˝ÌË˜ & ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ 15 – TÚÈÎÔ‡Ë˜ 10

∑·˝ÌË˜ 100, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ 50 –
μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ 30

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ 114 – ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
& ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ 70

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË˜
(25.12.1871-8.7.1872)

£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∑·˝ÌË˜
(25.1.1869-9.7.1870)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË˜
(25.1.1868-25.1.1869)

™˘Ú›‰ˆÓ ª‹ÏÈÔ˜
(™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˜)
(7.6.1872-28.11.1872)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜
(12.7.1869-17.12.1870)
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜
(17.12.1870-25.10.1871)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜
(25.10.1871-28.12.1871)

ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ §·˙·Ú¤ÙÔ˜
(24.6.1868-18.11.1868)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢ÚﬁÛÔ˜
(18.11.1868-17.3.1869)

E˘ı‡ÌÈÔ˜ ∫Â¯·ÁÈ¿˜
(8.7.1865-14.12.1866)
§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ∫ÚÂÛÙÂÓ›ÙË˜
(14.12.1866-25.9.1867)
π¿Îˆ‚Ô˜ ¶·ÍÈÌ¿‰Ë˜
(25.9.1867-21.12.1867)

¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
(20.5.1863-20.7.1863)
∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜ ªˆÚ·˚Ù›ÓË˜
(20.7.1863-28.10.1863)
πˆ¿ÓÓË˜ ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜
(28.10.1863-11.4.1864)
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜
(11.4.1864-13.8.1864)
πˆ¿ÓÓË˜ ªÂÛÛËÓ¤˙Ë˜
(13.8.1864-16.11.1864)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(2.3.1865-20.10.1865)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

6/5/09

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ 95 – μÔ‡ÏÁ·ÚË˜
& ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ 40 – √ıˆÓÈÎÔ› 35

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·503

27-30.1.1873 14.2.1873

23-26.6.1874 27.7.1874

18-21.7.1875 11.8.1875

23.9.1879

20.12.1881

14 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.2.1873-25.4.1874)

15 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹
¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.7.1874-19.5.1875)

16 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(11.8.1875-14.7.1879)

17 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.10.1879-22.10.1881)

18 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.1.1882-11.2.1885)

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ 80 – ∑·˝ÌË˜ 25 –
¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ 30 – μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ 12 –
ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ 25 – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 18

18.1.1882

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ 125 – ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ 100 – ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› 5-7 KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(13.10.18803.3.1882)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(13.10.18803.3.1882) &

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(26.10.1878-10.3.1880)

Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡Ë˜
(27.4.1875-15.10.1875)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË˜
(9.2.1874-27.4.1875)

∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜
(8.7.1872-9.2.1874)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

™˘Ú›‰ˆÓ μ·Ï·ˆÚ›ÙË˜
(26.2.1882-4.11.1883)
¶·‡ÏÔ˜ ∫·ÏÈÁ¿˜
(4.11.1883-11.2.1885)

™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜
(29.11.1879-10.10.1880)
∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜
(10.10.1880-22.10.1881)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(9.10.1875-15.10.1875)
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∑·˝ÌË˜
(4.10.1876-18.3.1877)
∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜
(16.5.1877-18.10.1878)
™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ™ˆÙËÚﬁÔ˘ÏÔ˜
(18.10.1878-6.7.1879)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ¶··ÌÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
(6.7.1879-14.7.1879)

πˆ¿ÓÓË˜ ∑¿ÚÎÔ˜
(14.11.1874-3.12.1874)
™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜ ∫·ÛÈÌ¿ÙË˜
(20.3.1875-19.5.1875)

πˆ¿ÓÓË˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(11.5.1873-30.1.1874)
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∑·˝ÌË˜
(30.1.1874-25.4.1874)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

μÔ‡ÏÁ·ÚË˜ 92-94 – «AÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË» 90-96

¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ 85 – «AÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË» 95

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

6/5/09

20.10.1879 KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜ & ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
100 – «AÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË» 85

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

¶∂ƒπ√¢√™

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·504

4.1.1887
14.10.1890

3.5.1892

16.4.1895

7.2.1899

20 π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(22.1.1887-17.8.1890)

21 πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(29.10.1890-12.3.1892)

22 π°ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(25.5.1892-20.2.1895)

23 π¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(15.5.1895-9.12.1898)

24 π∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(4.3.1899-19.9.1902)

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ 90 – «AÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË»
60

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ 170 – ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ 40 –
¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› 5

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

4.3.1899

15.5.1895

25.5.1892

ΔÚÈÎÔ˘ÈÎÔ›-«¡ÂˆÙÂÚÈÛÙÈÎﬁÓ
KﬁÌÌ·» (£ÂÔÙﬁÎË˜) 110 ¤‰ÚÂ˜ –
∑·˝ÌË˜ 35 ¤‰ÚÂ˜ – ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
«∂ıÓÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·» 35 ¤‰ÚÂ˜ –

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ 140 – ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ 18 –
ƒ¿ÏÏË˜ 16 – AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 33

ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ 160 – «AÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË» 47

29.10.1890 ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ 100 – ΔÚÈÎÔ‡Ë˜ 15

22.1.1887

9.5.1885

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

£Âﬁ‰ˆÚÔ˜
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(19.4.188530.4.1886)

X·Ú›Ï·Ô˜
TÚÈÎÔ‡Ë˜
(3.3.188219.4.1885)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

£Âﬁ‰ˆÚÔ˜
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(24.10.189018.2.1892)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
Z·˝ÌË˜
(21.9.18972.4.1899)

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(12.1.189531.5.1895)

°ÂÒÚÁÈÔ˜
£ÂÔÙﬁÎË˜
(2.4.189912.11.1901)

£Âﬁ‰ˆÚÔ˜
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(31.5.189518.4.1897)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Ã·Ú›Ï·Ô˜
KˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë˜
(10.2.1892(10.6.189210.6.1892)
3.5.1893)

Ã·Ú›Ï·Ô˜
TÚÈÎÔ‡Ë˜
(9.5.188624.10.1890)

Ã·Ú›Ï·Ô˜ ΔÚÈÎÔ‡Ë˜
(9.5.1886-24.10.1890)

Ã·Ú›Ï·Ô˜
TÚÈÎÔ‡Ë˜
(3.3.188219.4.1885)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜
(2.4.1899-6.11.1900)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ªÔ˘Ê›‰Ë˜
(6.11.1900-8.11.1901)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∑·˝ÌË˜
(29.5.1895-3.11.1897)
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ƒÒÌ·˜
(3.11.1897-9.12.1898)

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μÔ˘‰Ô‡ÚË˜
(8.6.1892-20.2.1895)

∫ˆÓÛÙ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜
(15.12.1890-18.2.1891)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜
(15.11.1891-12.3.1892)

∞Ó‰Ú¤·˜ ∞˘ÁÂÚÈÓﬁ˜
(22.2.1887-17.8.1890)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÏÏÈÊÚÔÓ¿˜
(22.6.1885-12.10.1885)
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ƒÈÎ¿ÎË˜
(12.10.1886-8.5.1886)
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
(8.5.1886-5.11.1886)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

7.4.1885

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

19 πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.5.1885-5.11.1886)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·505

\

8.8.1910

28 ∞ã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(1.9.1910-12.10.1910)

1.9.1910

20.4.1906

26.3.1906

27 π∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(20.4.1906-1.7.1910)

æËÊÔ‰¤ÏÙÈ· «∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ»,
(·Ï·È¿ ÎﬁÌÌ·Ù·) 210 ¤‰ÚÂ˜ –
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ «·Ó·ÓÂˆÙ¤˜», 122 ¤‰ÚÂ˜
– ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 30 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ
362 Â‰ÚÒÓ

£ÂÔÙﬁÎË˜-«¡ÂˆÙÂÚÈÛÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·»
110 ¤‰ÚÂ˜ – ƒ¿ÏÏË˜ «¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎﬁÓ
∫ﬁÌÌ·» 30 ¤‰ÚÂ˜ – ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ «∂ıÓÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·» 13 ¤‰ÚÂ˜
– ∑·˝ÌË˜ 8 ¤‰ÚÂ˜ – ∫·Ú·¿ÓÔ˜
«¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·» 2 ¤‰ÚÂ˜
– ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 14 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 177 Â‰ÚÒÓ)

£Âﬁ‰ˆÚÔ˜
¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(24.11.190214.6.1903)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

™Ù¤Ê·ÓÔ˜
¢Ú·ÁÔ‡ÌË˜
(18.1.19106.10.1910)

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(6.10.191025.2.1915)

°ÂÒÚÁÈÔ˜ £ÂÔÙﬁÎË˜
(8.12.1905-7.7.1909)

£Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜
(16.12.1904-31.5.1905)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
Z·˝ÌË˜
(12.11.190124.11.1902)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ŒÛÏÈÓ
(27.9.1910-12.10.1910)

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ªÔ˘Ê›‰Ë˜
(8.5.1906-18.11.1906)
NÈÎﬁÏ·Ô˜ §Â‚›‰Ë˜
(18.11.1906-12.10.1908)
∫ˆÓÛÙ. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˜
(12.10.1908-24.9.1909)
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ƒÒÌ·˜
(24.9.1909-4.2.1910)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ΔÛ·Ì·‰ﬁ˜
(4.2.1910-1.7.1910)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ƒÒÌ·˜
(7.4.1905-28.11.1905)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ªÔ˘Ê›‰Ë˜
(28.11.1905-1.2.1906)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒ¿ÏÏË˜
(5.2.1903-18.6.1903)
§ÂˆÓ›‰·˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜
(18.6.1903-15.12.1903)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ Ã·Ù˙›ÛÎÔ˜
(15.12.1903-12.12.1904)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ªÔ˘Ê›‰Ë˜
(12.12.1904-22.12.1904)

£Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ƒÂÙÛ›Ó·˜
(8.11.1901-19.9.1902)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ «∂ıÓÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·» 142
¤‰ÚÂ˜ – £ÂÔÙÔÎÈÎÔ›-«¡ÂˆÙÂÚÈÛÙÈÎﬁÓ
∫ﬁÌÌ·», 78 ¤‰ÚÂ˜ – ∑·˝ÌË˜ 13
¤‰ÚÂ˜ – ¢È¿ÊÔÚÔÈ 2 ¤‰ÚÂ˜

14.3.1905

20.2.1905

¢ÂÏËÁÂÒÚÁË˜ 20 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ
235 Â‰ÚÒÓ

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

26 π∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(14.3.1905-1.2.1906)

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

10.12.1902 ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË˜ «∂ıÓÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·», 102
¤‰ÚÂ˜ – ΔÚÈÎÔ˘ÈÎÔ›-«¡ÂˆÙÂÚÈÛÙÈÎﬁÓ
∫ﬁÌÌ·» (£ÂÔÙﬁÎË˜) 102 ¤‰ÚÂ˜ –
∑·˝ÌË˜ 19 ¤‰ÚÂ˜ – P¿ÏÏË˜ 11
¤‰ÚÂ˜ (ÛÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÌÈÁÂ›˜
ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ˘‹ÚÍ·Ó
ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹, ÙËÓ K¤ÚÎ˘Ú·
Î·È ÙË °ÔÚÙ˘Ó›·)

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

25 π™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 17.11.1902
(10.12.1902-22.12.1904)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·506

3.8.1915

22.1.1916

32 ∫∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 6.12.1915
(22.1.1916-30.6.1917)

19.5.1912

∫ﬁÌÌ· ∂ıÓÈÎÔÊÚﬁÓˆÓ (°Ô‡Ó·ÚË˜
256, £ÂÔÙﬁÎË˜ 21, ƒ¿ÏÏË˜ 18)
295 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎﬁ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
∫ﬁÌÌ· (™ÙÚ¿ÙÔ˜) 7 ¤‰ÚÂ˜ – ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ 6 ¤‰ÚÂ˜ – ª·ÎÂ‰ÔÓÈÎ‹ √Ì¿‰· (¢Ú·ÁÔ‡ÌË˜) 5 ¤‰ÚÂ˜ – ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (¢ËÌËÙÚ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜) 3 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 316 Â‰ÚÒÓ

KﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 185 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· EıÓÈÎÔÊÚﬁÓˆÓ (°Ô‡Ó·ÚË˜) 95 ¤‰ÚÂ˜
– £ÂÔÙﬁÎË˜ 12 ¤‰ÚÂ˜ – ¢ËÌËÙÚ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ 7 ¤‰ÚÂ˜ – M·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜
7 ¤‰ÚÂ˜ – ƒ¿ÏÏË˜ 6 ¤‰ÚÂ˜ – ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ 2 ¤‰ÚÂ˜
– ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 2 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 316 Â‰ÚÒÓ

∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 146 ¤‰ÚÂ˜ – KÔÈÓˆÓÈÔÏﬁÁÔÈ 5 ¤‰ÚÂ˜ – £ÂÔÙﬁÎË˜ 10 ¤‰ÚÂ˜
– ƒ¿ÏÏË˜ 6 ¤‰ÚÂ˜ – M·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜ 8 ¤‰ÚÂ˜ – Z·˝ÌË˜ 3
¤‰ÚÂ˜ – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 3 ¤‰ÚÂ˜

∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 307 ¤‰ÚÂ˜ – KÔÈÓˆÓÈÔÏﬁÁÔÈ
«§·˚ÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·» 7 ¤‰ÚÂ˜ – AÁÚÔÙÈÎÔ› £ÂÛÛ·Ï›·˜ 28 ¤‰ÚÂ˜ – AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 20 ¤‰ÚÂ˜

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(10.8.191524.9.1915)

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÏÔ‡‰Ë˜
(25.10.1915-9.6.1916)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
°Ô‡Ó·ÚË˜
(25.2.191510.8.1915)

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(6.10.1910-25.2.1915)

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(6.10.1910-25.2.1915)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

ªÈ¯·‹Ï £ÂÔÙﬁÎË˜
(22.1.1916-9.6.1916)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜
(3.8.1915-25.10.1915)
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ™ÔÊÔ‡ÏË˜
(20.7.1917-10.9.1920)

πˆ¿ÓÓË˜ ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜
(19.8.1912-2.10.1912)
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜
(2.10.1912-25.2.1915)

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜
(24.1.1911-7.7.1911)
πˆ¿ÓÓË˜ ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜
(7.7.1911-21.12.1911)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

31 ∫ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 31.5.1915
(3.8.1915-25.10.1915
& 12.7.1917-10.9.1920)
(«μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ §·˙¿ÚˆÓ»)

11.3.1912

30 π£ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.5.1912-18.4.1915)

8.1.1911

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

28.11.1910

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

29 μã «¢ÈÏ‹»
∞Ó·ıˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(8.1.1911-21.12.1911)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·507

¶∂ƒπ√¢√™

26.11.1926 ∫ﬁÌÌ· ∂ÓÒÛÂˆ˜ ºÈÏ/ı¤ÚˆÓ (∫·Ê·ÓÙ¿ÚË˜, ªÈ¯·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜) 31,63% &
108 ¤‰ÚÂ˜ – §·˚ÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·
(TÛ·Ï‰¿ÚË˜) 20,27% & 60 ¤‰ÚÂ˜ –
∫ﬁÌÌ· ∂ÏÂ˘ıÂÚÔÊÚﬁÓˆÓ (ªÂÙ·Í¿˜) 15,76% & 51 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ∂ÓÒÛÂˆ˜ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) 6,48% & 17 ¤‰ÚÂ˜
– ∂ÓÈ·›ÔÓ ª¤ÙˆÔÓ ∂ÚÁ·ÙÒÓAÁÚÔÙÒÓ 4,38% & 10 ¤‰ÚÂ˜ –

7.11.1926

35 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(26.11.1926-9.7.1928)

°ÂÒÚÁÈÔ˜
KÔÓ‰‡ÏË˜
(26.8.19264.12.1926)

™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
°ÔÓ·Ù¿˜
(14.11.192211.1.1924)

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(14.6.19174.11.1920)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 250 ¤‰ÚÂ˜ – ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË – ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, PÔ‡ÛÛÔ˜) 120 ¤‰ÚÂ˜ – ∞ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ›
(Ô˘ ‰ÂÓ ·Â›¯·Ó) 6 ¤‰ÚÂ˜ –
∞ÁÚÔÙÈÎÔ› 3 ¤‰ÚÂ˜ – ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ¢. £Ú¿ÎË˜ 3 ¤‰ÚÂ˜ – ∂‚Ú·›ÔÈ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ 4 ¤‰ÚÂ˜ – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› 7 ¤‰ÚÂ˜ – ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ (¶·Û·Ï›‰Ë˜) 1 ¤‰Ú· –
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 3 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ
397 Â‰ÚÒÓ

2.1.1924

23.12.1920 «∏ÓˆÌ¤ÓË ∞ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛÈ˜»
260 ¤‰ÚÂ˜ (°Ô‡Ó·ÚË˜ 75, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ 60, ¢Ú·ÁÔ‡ÌË˜ 30, P¿ÏÏË˜
25, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Î.¿. 70) – KﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜)
110 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ 370
Â‰ÚÒÓ

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(5.1.1924-11.1.1924)
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ·ÎÙÈ‚¿Ó
(21.1.1924-30.9.1925)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˜-AÚÁ¿Û·ÚË˜
(18.1.1921-15.9.1922)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ™ÔÊÔ‡ÏË˜
Z·˝ÌË˜
(6.12.1926-9.7.1928)
(4.12.19264.7.1928)

™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
°ÔÓ·Ù¿˜
14.11.192211.1.1924)
∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(11.1.19246.2.1924)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
P¿ÏÏË˜
(4.11.192024.1.1921)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

3:54 PM

34 ¢ã ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË 16.12.1923
(2.1.1924-30.9.1925)

1.11.1920

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

6/5/09

33 °ã ∂ıÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(23.12.1920-15.9.1922)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·508

¶∂ƒπ√¢√™

17.10.1928 ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜)
46,94% & 178 ¤‰ÚÂ˜ – §·˚ÎﬁÓ
∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜) 23,94%
& 19 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁÓ AÁÚÔÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (ÚÒËÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹
ŒÓˆÛÈ˜) (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) 6,71%
& 20 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ∂ÏÂ˘ıÂÚÔÊÚﬁÓˆÓ (ªÂÙ·Í¿˜) 5,30%
& 1 ¤‰Ú· – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ μ·ÛÈÏﬁÊÚÔÓÂ˜ 4 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ∂ıÓÈÎﬁÓ
¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁÓ (∫ÔÓ‰‡ÏË˜) 2,71%
& 9 ¤‰ÚÂ˜ – ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·
(∫·Ê·ÓÙ¿ÚË˜) 2,53% & 3 ¤‰ÚÂ˜
– ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›
1,78% & 6 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ·

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(4.7.1928-26.5.1932)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

∞ÁÚÔÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 2,95%
& 4 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ
& ¶ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ 1,82% & 2 ¤‰ÚÂ˜ –
ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚÔÓ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·
1,44% & 4 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ™˘ÌÚ¿ÍÂˆ˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ 1,32% & 3
¤‰ÚÂ˜ – ∂·Ú¯È·ÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· 1,01%
& 2 ¤‰ÚÂ˜ – ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎﬁÓ AÁÚÔÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· 3 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ 3 ¤‰ÚÂ˜ –
∫ﬁÌÌ· ∂‚Ú·˚Î‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∂ÓÒÛÂˆ˜ 1 ¤‰Ú· – ∂ıÓÈÎÔÊÚﬁÓˆÓ §·˚ÎÒÓ 1 ¤‰Ú· – ∫ﬁÌÌ· §·˚ÎÔÂÏÂ˘ıÂÚÔÊÚﬁÓˆÓ 1 ¤‰Ú· – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ
15 ¤‰ÚÂ˜, ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ Â‰ÚÒÓ 286

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

πˆ¿ÓÓË˜ ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜
(19.10.1928-3.7.1930)
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ™ÔÊÔ‡ÏË˜
(17.11.1930-20.8.1932)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

19.8.1928

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

6/5/09

36 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(17.10.1928-20.8.1932)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·509

5.3.1933

38 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(27.3.1933-1.4.1935)

™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ
(ªÈ¯·Ï·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜) 1,56%
& 5 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹˜
∂ÓÒÛÂˆ˜ (∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜) 1,32% &
5 ¤‰ÚÂ˜

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

27.3.1933

∏ÓˆÌ¤ÓË ∞ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛÈ˜ 46,19% &
136 ¤‰ÚÂ˜ [™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ·ﬁ: §·˚Îﬁ ∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ 118 ¤‰ÚÂ˜),
∂ıÓÈÎﬁ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎﬁ ∫ﬁÌÌ·
(∫ÔÓ‰‡ÏË˜ 11 ¤‰ÚÂ˜), ∫ﬁÌÌ·

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(16.1.19336.3.1933)

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(5.6.19324.11.1932)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

24.10.1932 §·˚Îﬁ ∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜)
33,80% & 95 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 33,42%
& 98 ¤‰ÚÂ˜ – ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ·
(ΔÚ›ÙË ∫·Ù¿ÛÙ·ÛÈ˜) (∫·Ê·ÓÙ¿ÚË˜,
∑·‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˜) 8,35% & 15 ¤‰ÚÂ˜
– ∂ÓÈ·›ÔÓ ª¤ÙˆÔÓ ∂ÚÁ·ÙÒÓ∞ÁÚÔÙÒÓ 4,97% & 10 ¤‰ÚÂ˜ –
∞ÁÚÔÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (™ÔÊÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜) 6,17% & 11 ¤‰ÚÂ˜ –
∞ÁÚÔÙÈÎﬁÓ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁÓ∫ﬁÌÌ· (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) 5,89%
& 8 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎﬁÓ PÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (∫ÔÓ‰‡ÏË˜) 4,07%
& 6 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· EÏÂ˘ıÂÚÔÊÚﬁÓˆÓ (ªÂÙ·Í¿˜) 1,59% &
3 ¤‰ÚÂ˜ – ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (MÈ¯·Ï·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜) 0,98% & 2 ¤‰ÚÂ˜ – AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 2 ¤‰ÚÂ˜

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ™ÔÊÔ‡ÏË˜
(2.11.1932-24.1.1933)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ μÔ˙›ÎË˜
OıˆÓ·›Ô˜
(30.3.1933-1.4.1935)
(6.3.193310.3.1933)

∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(5.6.19324.11.1932)
¶·Ó·Á‹˜
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
(4.11.193216.1.1933)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

3:54 PM

25.9.1932

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

37 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(24.10.1932-24.1.1933)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·510

26.1.1936

40 °ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ BÔ˘Ï‹
(2.3.1936-4.8.1936)

2.3.1936

1.7.1935

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (™ÔÊÔ‡ÏË˜) 37,26% & 126 ¤‰ÚÂ˜ – §·˚Îﬁ
∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜) 22,10%
& 72 ¤‰ÚÂ˜ – °ÂÓÈÎ‹ §·˚Î‹ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎ‹ ŒÓˆÛÈ˜ (∫ÔÓ‰‡ÏË˜, £ÂÔÙﬁÎË˜, ƒ¿ÏÏË˜) 19,89% & 60
¤‰ÚÂ˜ – ¶·ÏÏ·˚ÎﬁÓ ª¤ÙˆÔÓ
(¶ÏÔ˘Ì›‰Ë˜) 5,76% & 15 ¤‰ÚÂ˜ –

∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎﬁ˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ 65,04%
& 294 ¤‰ÚÂ˜ [™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ·ﬁ:
§·˚Îﬁ ∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜ 254
¤‰ÚÂ˜), ∂ıÓÈÎﬁ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎﬁ ∫ﬁÌÌ· (∫ÔÓ‰‡ÏË˜ 33 ¤‰ÚÂ˜), ŒÓˆÛÈ˜ μ·ÛÈÏÔÊÚﬁÓˆÓ (ªÂÙ·Í¿˜,
ƒ¿ÏÏË˜, ™ÙÚ¿ÙÔ˜) 14,80% & 7
¤‰ÚÂ˜] – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ 6 ¤‰ÚÂ˜

¶·Ó·Á‹˜
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
(10.3.193310.10.1935)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜
(30.11.193513.4.1936)

Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ μÔ˙›ÎË˜
(1.7.1935-10.10.1935)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ™ÔÊÔ‡ÏË˜
¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜
(6.3.1936-4.8.1936)
(30.11.193513.4.1936)
πˆ¿ÓÓË˜
ªÂÙ·Í¿˜
(13.4.193629.1.1941)

¶·Ó·Á‹˜ ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
(10.3.1933-10.10.1935)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

∂ÏÂ˘ıÂÚÔÊÚﬁÓˆÓ (ªÂÙ·Í¿˜ 6 ¤‰ÚÂ˜),
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, 1 ¤‰Ú·]
– ∂ıÓÈÎﬁ˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ 46,32% &
110 ¤‰ÚÂ˜ [™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ·ﬁ: ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ 80
¤‰ÚÂ˜), ∞ÁÚÔÙÈÎﬁÓ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁÓ
∫ﬁÌÌ· (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 13 ¤‰ÚÂ˜),
¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎﬁÓ KﬁÌÌ· (K·Ê·ÓÙ¿ÚË˜ 10 ¤‰ÚÂ˜), ™˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙÂ˜
∞ÁÚÔÙÈÎÔ› (ª˘ÏˆÓ¿˜ 5 ¤‰ÚÂ˜,
KﬁÌÌ· ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (MÈ¯·Ï·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜ 2 ¤‰ÚÂ˜)] –
∞ÁÚÔÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™ÔÊÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜) 4,64% & 2 ¤‰ÚÂ˜

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

3:54 PM

9.6.1935

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

39 ∂ã ∂ıÓÔÛ˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
(1.7.1935-17.12.1935)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·511

5.3.1950
(ÔÈ ÂÎÏÔ-

42 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(30.3.1950-30.7.1951)

30.3.1950

13.5.1946

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜
™ÔÊÔ‡ÏË˜
(22.11.19454.4.1946)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

§·˚Îﬁ ∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜)
πˆ¿ÓÓË˜
18,8% & 62 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘- £ÂÔÙﬁÎË˜

∏ÓˆÌ¤ÓË ¶·Ú¿Ù·ÍÈ˜ ∂ıÓÈÎÔÊÚﬁÓˆÓ (∏¶∂) (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜, £ÂÔÙﬁÎË˜,
ª·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜, ™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜)
55,12% & 206 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎ‹
¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ŒÓˆÛÈ˜ (∂¶∂) 19,28%
& 68 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ 14,39% & 48 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎﬁ
∫ﬁÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂∫∂) (Z¤Ú‚·˜)
5,96% & 20 ¤‰ÚÂ˜ – ŒÓˆÛÈ˜ EıÓÈÎÔÊÚﬁÓˆÓ 2,94% & 9 ¤‰ÚÂ˜ – ŒÓˆÛÈ˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ (M˘ÏˆÓ¿˜) 0,67% & 1 ¤‰Ú· – ÕÏÏ· ÌÈÎÚﬁÙÂÚ· ÎﬁÌÌ·Ù· Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ 2 ¤‰ÚÂ˜

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁ˜ ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ (K·Ê·ÓÙ¿ÚË˜, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) 4,21% & 7 ¤‰ÚÂ˜ – ∞ÁÚÔÙÈÎﬁÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (ª˘ÏˆÓ¿˜) 0,97% & 4 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ·
∂ÏÂ˘ıÂÚÔÊÚﬁÓˆÓ (ªÂÙ·Í¿˜) 3,94%
& 7 ¤‰ÚÂ˜ – ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎﬁÓ
∂ıÓÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· (°ÎÔÙ˙·Ì¿ÓË˜)
1,40% & 4 ¤‰ÚÂ˜ – ¶·Ï·ÈÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ŒÓˆÛÈ˜ ∫Ú‹ÙË˜ (∫Ô˘ÛÔ˘ÚÂÏ¿ÎË˜) 1,08% & 3 ¤‰ÚÂ˜ – AÁÚÔÙÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™ÔÊÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜) 1,02% & 1 ¤‰Ú· – AÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ 1 ¤‰Ú·

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

¶ƒ√∂¢ƒ√™

™ÔÊÔÎÏ‹˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ﬁÓÙÈÎ·˜
(18.4.1950-30.7.1951)

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ πˆ¿ÓÓË˜ £ÂÔÙﬁÎË˜
¶Ô˘Ï›ÙÛ·˜
(14.5.1946-30.11.1949)
(ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹) ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏË˜ ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú›‰Ë˜
(4.4.1946(1.12.1949-8.1.1950)
18.4.1946)
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
(18.4.194624.1.1947)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

3:54 PM

31.3.1946

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

41 ¢ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹ μÔ˘Ï‹
(13.5.1946-8.1.1950)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·512

¶∂ƒπ√¢√™

10.10.1951 ∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌﬁ˜ (¶·¿ÁÔ˜)
36,53% & 114 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎ‹ ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ŒÓˆÛÈ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (∂¶∂∫)
(¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜) 23,49% Î·È 74 ¤‰ÚÂ˜
– ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 19,04% & 57 ¤‰ÚÂ˜ – ∂¢∞

ı¤ÚˆÓ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 17,24% & 56
¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎ‹ ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ŒÓˆÛÈ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (∂¶∂∫) (¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜)
16,42% & 45 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ·
°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (ÌÂÙÔÓ. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ﬁÌÌ·ÙÔ˜) (¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 10,67% &
35 ¤‰ÚÂ˜ – ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ¶·Ú¿Ù·ÍÈ˜ [™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ·ﬁ:
ŒÓˆÛË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ
-∂Ó¢∞, ∫ﬁÌÌ· ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ-∫∞º, ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎﬁ
KﬁÌÌ·-ŒÓˆÛË §·˚Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜-™∫∂§¢] 9,70% & 18 ¤‰ÚÂ˜
– ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶·Ú¿Ù·ÍÈ˜
(TÔ˘ÚÎÔ‚·Û›ÏË˜, ª·ÓÈ·‰¿ÎË˜,
KÔÙ˙È¿˜) 8,15% & 16 ¤‰ÚÂ˜ –
M¤ÙˆÔ EıÓÈÎ‹˜ ∞Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
(K·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˜) 5,27% & 7 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎﬁÓ ∫ﬁÌÌ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜
(∑¤Ú‚·˜) 3,65% & 7 ¤‰ÚÂ˜ – ¶·Ú¿Ù·ÍÈ˜ ∞ÁÚÔÙÒÓ-EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ
(ª·ÏÙ·Ù˙‹˜, M˘ÏˆÓ¿˜) 2,62%
& 3 ¤‰ÚÂ˜ – ¡¤ÔÓ ∫ﬁÌÌ· (ª·ÚÎÂ˙›ÓË˜) 2,50% & 1 ¤‰Ú·

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

™ÔÊÔÎÏ‹˜
BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜
(21.8.195027.10.1951)

(˘ËÚÂÛÈ·Î‹)
(6.1.195023.3.1950)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

¶ƒ√∂¢ƒ√™

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °ﬁÓÙÈÎ·˜
¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ (10.10.1951-10.10.1952)
(27.10.195111.10.1952)

(23.3.195015.4.1950)
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜
(15.4.195021.8.1950)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

3:54 PM

9.9.1951

Á¤˜ Â›¯·Ó
·Ú¯ÈÎ¿
ÔÚÈÛÙÂ›
ÁÈ·
19.2.1950)

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

6/5/09

43 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(10.10.1951-10.10.1952)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·513

11.5.1958

46 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(9.6.1958-20.9.1961)

47 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 29.10.1961
(4.12.1961-26.9.1963)
[Û˘ÓÂÎÏ‹ıË Î·È ÛÂ ¤ÎÙ·-

19.2.1956
(„‹ÊÈÛ·Ó
ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÛÂ
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜
ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜)

45 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(2.4.1956-2.4.1958)

(¶·Û·Ï›‰Ë˜) 10,57% & 10 ¤‰ÚÂ˜ –
§·˚Îﬁ ∫ﬁÌÌ· (ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜) 6,66%
& 2 ¤‰ÚÂ˜ – ™˘Ó·ÁÂÚÌﬁ˜ ∞ÁÚÔÙÒÓ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (™∞∂) (M·ÏÙ·Ù˙‹˜)
1,23% & 1 ¤‰Ú·

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

4.12.1961

9.6.1958

2.4.1956

∂ƒ∂ (∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜) 50,81% &
176 ¤‰ÚÂ˜ – ∂∫-∫¶ (¶··Ó‰Ú¤Ô˘)
33,65% & 100 ¤‰ÚÂ˜ – ¶·Ó‰ËÌÔ-

∂ƒ∂ (∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜) 41,16% &
171 ¤‰ÚÂ˜ – ∂¢∞ (¶·Û·Ï›‰Ë˜)
24,42% & 79 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ºÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (¶··Ó‰Ú¤Ô˘-BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 20,67% & 36 ¤‰ÚÂ˜ – ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ∞ÁÚÔÙÈÎ‹ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹
ŒÓˆÛÈ˜ (¶∞¢∂) 10,62% & 10 ¤‰ÚÂ˜
– ŒÓˆÛÈ˜ §·˚ÎÒÓ ∫ÔÌÌ¿ÙˆÓ 2,94%
& 4 ¤‰ÚÂ˜

∂ƒ∂ (∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜) 47,38% &
165 ¤‰ÚÂ˜ – ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ŒÓˆÛÈ˜
(¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 48,15% & 132
¤‰ÚÂ˜ – ÕÏÏ· ÌÈÎÚﬁÙÂÚ· ÎﬁÌÌ·Ù· ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ 3 ¤‰ÚÂ˜

12.12.1952 ∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌﬁ˜ (¶·¿ÁÔ˜)
49,22% & 247 ¤‰ÚÂ˜ – ∂¶∂∫-∫º
(¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜) 34,22% &
51 ¤‰ÚÂ˜ – ÕÏÏ· ÌÈÎÚﬁÙÂÚ· ÎﬁÌÌ·Ù· ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ 2 ¤‰ÚÂ˜

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜
¶·¿ÁÔ˜
(19.11.19524.10.1955)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
¢ﬁ‚·˜
(˘ËÚÂÛÈ·Î‹)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›°ÂˆÚÁ·ÎﬁÔ˘- ÓÔ˜ K·Ú·ÏÔ˜ (˘ËÚÂÛÈ·Î‹) Ì·ÓÏ‹˜
(5.3.1958(17.5.195817.5.1958)
20.9.1961)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
(6.10.1955-5.3.1958)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
∫ÈÔ˘ÛﬁÔ˘ÏÔ˜
(˘ËÚÂÛÈ·Î‹)
(11.10.195219.11.1952)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
(4.12.1961-26.9.1963)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
(9.6.1958-20.9.1961)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
(2.4.1956-2.4.1958)

πˆ¿ÓÓË˜ ª·ÎÚﬁÔ˘ÏÔ˜
(15.12.1952-16.11.1953),
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÔ‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
(16.11.1953-11.1.1956)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

3:54 PM

16.11.1952

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

44 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1952-11.1.1956)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·514

16.2.1964

17.11.1974

20.11.1977

49 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(19.3.1964-14.4.1967)
[Û˘ÓÂÎÏ‹ıË Î·È ÛÂ ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÛÙÈ˜
30.7.1965]

50 ∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(Eã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹
μÔ˘Ï‹)
(9.12.1974-22.10.1977)

51 μã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(12.12.1977-19.9.1981)

ÎÚ·ÙÈÎﬁ ∞ÁÚÔÙÈÎﬁ ª¤ÙˆÔ EÏÏ¿‰·˜ (¶∞ª∂) (¶·Û·Ï›‰Ë˜) 14,62%
& 24 ¤‰ÚÂ˜

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

πˆ¿ÓÓË˜
¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜
(˘ËÚÂÛÈ·Î‹)
(31.12.196319.2.1964)

°ÂÒÚÁÈÔ˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘
(19.2.196415.7.1965)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
(24.7.1974-10.5.1980)

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (∫·Ú·Ì·Ó∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
Ï‹˜) 54,37% & 220 ¤‰ÚÂ˜ – ŒÓˆÛË
(24.7.1974-10.5.1980)
∫¤ÓÙÚÔ˘-¡¤Â˜ ¢˘Ó¿ÌÂÈ˜ (ª·‡ÚÔ˜) 20,42% & 60 ¤‰ÚÂ˜ – ¶∞™√∫
(A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 13,58% & 12 ¤‰ÚÂ˜
– ∂ÓˆÌ¤ÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ (HÏÈÔ‡)
9,47% & 8 ¤‰ÚÂ˜

12.12.1977 ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜)
41, 84% & 172 ¤‰ÚÂ˜ – ŒÓˆÛË
¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (∂¢∏∫)
(ª·‡ÚÔ˜) 11,95% & 15 ¤‰ÚÂ˜
– ¶∞™√∫ (A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 25,34%
& 93 ¤‰ÚÂ˜ – ∫∫∂ (ºÏˆÚ¿ÎË˜)
9,36% & 11 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ıÓÈÎ‹

9.12.1974

ŒÓˆÛÈ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘)
52,72% & 171 ¤‰ÚÂ˜ – ∂ƒ∂-∫¶
(∫·ÓÂÏÏﬁÔ˘ÏÔ˜) 35,26% &
107 ¤‰ÚÂ˜ – ∂¢∞ (¶·Û·Ï›‰Ë˜)
11,80% & 22 ¤‰ÚÂ˜

¶ƒ√∂¢ƒ√™

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˘
(12.12.1977-19.9.1981)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
(9.12.1974-22.10.1977)

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜¡ﬁ‚·˜
(19.3.1964-15.7.1965)
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶··Û‡ÚÔ˘
(15.11.1965-14.4.1967)

°ÂÒÚÁÈÔ˜
∏Ï›·˜ ΔÛÈÚÈÌÒÎÔ˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (17.12.1963-8.1.1964)
(8.11.196331.12.1963)

(4.11.196119.6.1963)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

3:54 PM

19.3.1964

™Ù˘ÏÈ·Óﬁ˜
M·˘ÚÔÌÈ¯¿ÏË˜
(˘ËÚÂÛ.)
(28.9.19638.11.1963

(20.9.19614.11.1961

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

16.12.1963 ∂ƒ∂ (∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜) 39,39% &
132 ¤‰ÚÂ˜ – ŒÓˆÛÈ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 42,04% & 138 ¤‰ÚÂ˜
– ∂¢∞ (¶·Û·Ï›‰Ë˜) 14,34% &
28 ¤‰ÚÂ˜ – ∫ﬁÌÌ· ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ
(ª·ÚÎÂ˙›ÓË˜) 3,73% & 2 ¤‰ÚÂ˜

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

3.11.1963

ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÛÙÈ˜ 24.6.1963]

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

48 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.12.1963-8.1.1964)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·515

18.6.1989

54 ∂ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(5.7.1989-12.10.1989)

55 ™Δã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 5.11.1989
(23.11.1989-12.3.1990)

2.6.1985

53 ¢ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(™Δã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹
μÔ˘Ï‹)
(17.6.1985-11.5.1989)

¶·Ú¿Ù·ÍÈ˜ (™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜)
6,82% & 5 ¤‰ÚÂ˜ – ™˘ÌÌ·¯›· ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÚÈÛÙÂÚÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ
(∏ÏÈÔ‡) 2,72% & 2 ¤‰ÚÂ˜ –
∫ﬁÌÌ· ¡ÂÔÊÈÏÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ (MËÙÛÔÙ¿ÎË˜) 1,08% & 2 ¤‰ÚÂ˜

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (ªËÙÛÔÙ¿ÎË˜)
44,28% & 145 ¤‰ÚÂ˜ – ¶∞™√∫
(∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 39,13% & 125
¤‰ÚÂ˜ – ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙË˜ ¶ÚÔﬁ‰Ô˘ (™À¡) (ºÏˆÚ¿ÎË˜) 13,12% & 28 ¤‰ÚÂ˜ – ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ∞Ó·Ó¤ˆÛË (¢∏∞¡∞)
(™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜) 1% & 1 ¤‰Ú· –
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ¡ÔÌÔ‡ ƒÔ‰ﬁË˜
(∞¯Ì¤Ù) 0,38% & 1 ¤‰Ú·

¶∞™√∫ (A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 45,82%
& 161 ¤‰ÚÂ˜ – ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
(ªËÙÛÔÙ¿ÎË˜) 40,84% & 126
¤‰ÚÂ˜ – ∫∫∂ (ºÏˆÚ¿ÎË˜) 9,89%
& 12 ¤‰ÚÂ˜ – KKE ÂÛˆÙ. (K‡ÚÎÔ˜)
1,84% & 1 ¤‰Ú·

23.11.1989 ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (ªËÙÛÔÙ¿ÎË˜)
46,19% & 148 ¤‰ÚÂ˜ – ¶∞™√∫
(A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 40,67% & 128
¤‰ÚÂ˜ – ™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ∞ÚÈÛÙÂ-

5.7.1989

17.6.1985

16.11.1981 ¶∞™√∫ (A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 48,07% &
172 ¤‰ÚÂ˜ – ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (P¿ÏÏË˜) 35,87% & 115 ¤‰ÚÂ˜ – KKE
(ºÏˆÚ¿ÎË˜) 10,93% & 13 ¤‰ÚÂ˜

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

πˆ¿ÓÓË˜
°Ú›‚·˜
(12.10.1989
23.11.1989)

∞Ó‰Ú¤·˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘
(21.10.19812.7.1989)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

•ÂÓÔÊÒÓ
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
ZÔÏÒÙ·˜
(23.11.1989-12.3.1990)
(23.11.198911.4.1990)

Δ˙·ÓÓ‹˜
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
T˙·ÓÓÂÙ¿ÎË˜ (5.7.1989-12.10.1989)
(2.7.198912.10.1989)

πˆ¿ÓÓË˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜
(18.6.1985-11.5.1989)

∞Ó‰Ú¤·˜
πˆ¿ÓÓË˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (17.11.1981-7.5.1985)
(21.10.19812.7.1989)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘
(21.10.1981-2.7.1989)

°ÂÒÚÁÈÔ˜
ƒ¿ÏÏË˜
(10.5.198021.10.1981)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

3:54 PM

18.10.1981

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

52 °ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(16.11.1981-7.5.1985)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·516

10.10.1993

22.9.1996

57 ∏ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.10.1993-24.8.1996)

58 £ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(7.10.1996-14.3.2000)

7.10.1996

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

¶∞™√∫ (™ËÌ›ÙË˜) 41,49% & 162
¤‰ÚÂ˜ – ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (Œ‚ÂÚÙ)
38,12% & 108 ¤‰ÚÂ˜ – ∫∫∂ (¶··Ú‹Á·) 5,6% & 11 ¤‰ÚÂ˜ – ™À¡
(∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜) 5,1% & 10
¤‰ÚÂ˜ – ¢HKKI (TÛÔ‚ﬁÏ·˜) 4,43%
& 9 ¤‰ÚÂ˜

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·Ï‰¿ÚË˜
(22.4.1990-11.9.1993)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜
(8.10.1996-14.3.2000)

∞Ó‰Ú¤·˜
∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜
¶··Ó(22.10.1993-24.8.1996)
‰Ú¤Ô˘
(13.10.199317.1.1996)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ MËÙÛÔÙ¿ÎË˜
(11.4.199013.10.1993)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ËÌ›ÙË˜
(22.1.1996-10.3.2004)

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ MËÙÛÔÙ¿ÎË˜
(11.4.199013.10.1993)

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (ªËÙÛÔÙ¿ÎË˜)
•ÂÓÔÊÒÓ
46,89% & 150 ¤‰ÚÂ˜ – ¶∞™√∫ (A. ZÔÏÒÙ·˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 38,62% & 123 ¤‰ÚÂ˜ – (23.11.1989™˘Ó·ÛÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙË˜ 11.4.1990)
¶ÚÔﬁ‰Ô˘ (™À¡) (ºÏˆÚ¿ÎË˜) 10,28%
& 19 ¤‰ÚÂ˜ – √ÈÎÔÏﬁÁÔÈ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› 0,77% & 1 ¤‰Ú· – ¢∏∞¡∞
(™ÙÂÊ·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜) 0,67% & 1 ¤‰Ú·
– ∫ÔÈÓÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¶∞™√∫-™À¡
ÛÙÈ˜ ÌÔÓÔÂ‰ÚÈÎ¤˜ 4 ¤‰ÚÂ˜ – ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 2 ¤‰ÚÂ˜

Ú¿˜ Î·È ÙË˜ ¶ÚÔﬁ‰Ô˘ (™À¡)
(ºÏˆÚ¿ÎË˜) 10,97% & 21 ¤‰ÚÂ˜ –
√ÈÎÔÏﬁÁÔÈ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› 0,58% &
1 ¤‰Ú· – ∫ÔÈÓﬁ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶∞™√∫
-™À¡ ÛÙËÓ §Â˘Î¿‰· 1 ¤‰Ú· – «∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË» ÛÙË ƒÔ‰ﬁË 1 ¤‰Ú·

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

21.10.1993 ¶∞™√∫ (A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 46,88% &
170 ¤‰ÚÂ˜ – ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (MËÙÛÔÙ¿ÎË˜) 39,29% & 111 ¤‰ÚÂ˜
– ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÕÓÔÈÍË (™·Ì·Ú¿˜)
4,88 & 10 ¤‰ÚÂ˜ – ∫∫∂ (¶··Ú‹Á·) 4,54% & 9 ¤‰ÚÂ˜

21.4.1990

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

3:54 PM

8.4.1990

¶∂ƒπ√¢√™
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56 ∑ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(21.4.1990-11.9.1993)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·517

16.9.2007

61 πμã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∏ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹
μÔ˘Ï‹)
(26.9.2007-)

26.9.2007

18.3.2004

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ËÌ›ÙË˜
(22.1.199610.3.2004)

∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË˜
(21.4.2000-11.2.2004)

¶ƒ√∂¢ƒ√™

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™ÈÔ‡Ê·˜
(27.9.2007-)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›- ÕÓÓ· ªÂÓ¿ÎË-æ·ÚÔ‡‰·
ÓÔ˜ K·Ú·(19.3.2004-18.8.2007)
Ì·ÓÏ‹˜
(10.3.2004-)

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (K. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
41,83% & 152 ¤‰ÚÂ˜ – ¶∞™√∫
(10.3.2004-)
(°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 38,10% 102 ¤‰ÚÂ˜
– ∫∫∂ (¶··Ú‹Á·) 8,15% &
22 ¤‰ÚÂ˜ – ™Àƒπ∑∞ (∞Ï·‚¿ÓÔ˜)
5,04% & 14 ¤‰ÚÂ˜ – §∞√™ (∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË˜) 3,80% & 10 ¤‰ÚÂ˜

¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (K. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜)
45,36% & 165 ¤‰ÚÂ˜ – ¶∞™√∫
(°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘) 40,55% & 117
¤‰ÚÂ˜ – ∫∫∂ (¶··Ú‹Á·) 5,90%
& 12 ¤‰ÚÂ˜ – ™Àƒπ∑∞ (KˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜) 3,26% & 6 ¤‰ÚÂ˜

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¶POEKYæE

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ËÌ›ÙË˜
(22.1.1996-10.3.2004)

∫Àμ∂ƒ¡∏™∏
¶√À
¢π∂•∏°∞°∂
Δπ™ ∂∫§√°∂™

¶∞™√∫ (™ËÌ›ÙË˜) 43,79% &
158 ¤‰ÚÂ˜ – ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜) 42,73% & 125 ¤‰ÚÂ˜
– ∫∫∂ (¶··Ú‹Á·) 5,53% &
11 ¤‰ÚÂ˜ – ™À¡ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙﬁÔ˘ÏÔ˜) 3,20% & 6 ¤‰ÚÂ˜

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡ –
¶√§πΔπ∫∞ ∫√ªª∞Δ∞

3:54 PM

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
1. ™ÙÈ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ıËÙÂ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ú¯ÈÎ‹ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÏÔÁ‹˜ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÈÎ‹ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ÙË˜ Û˘Óﬁ‰Ô˘ ‹ ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘. ŒÙÛÈ
ﬁÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁÂ› ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÙË˜ ÌÈ·˜ Û˘Óﬁ‰Ô˘˜ ‹ ÁÈ· ﬁÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘Óﬁ‰ˆÓ, Ô˘ Â·ÓÂÎÏ¤¯ÙËÎÂ.
2. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ™. 1975 Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ÂÎÏÂÁﬁÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î¿ıÂ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ Û˘Óﬁ‰Ô˘ (™. 1844 ¿ÚıÚ. 65, ™. 1864 ¿ÚıÚ. 74, ™. 1911 ¿ÚıÚ.
74, ™. 1927 ¿ÚıÚ. 44, ™. 1952 ¿ÚıÚ. 74). ªÂ ÙÔ ™. 1975 Ô ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔÈ ÙË˜ μÔ˘Ï‹˜ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î¿ıÂ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (¿ÚıÚ. 65 ·Ú. 3).
3. ªÂ ÙÔ ™. 1944 ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÁÈ· 3 ¤ÙË (¿ÚıÚÔ 62). ŒÎÙÔÙÂ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÁÈ· 4 ¤ÙË (™ 1864 ¿ÚıÚ. 69, ™. 1911 ¿ÚıÚ. 69, ™. 1927 ¿ÚıÚ. 38, ™. 1952 ¿ÚıÚ.
69, ™. 1975 ¿ÚıÚ. 53).

7.3.2004

60 π∞ã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(18.3.2004-18.8.2007)

20.4.2000

∂∫§√°∂™ ∞¶√
∏ª∂ƒ.
Δπ™ √¶√π∂™
™À°∫§H¶ƒ√∏§£∂
™∏™

9.4.2000

¶∂ƒπ√¢√™

6/5/09

59 πã BÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜
(∑ã ∞Ó·ıÂˆÚËÙÈÎ‹
μÔ˘Ï‹)
(20.4.2000-11.2.2004)

∞/∞

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 457-518

™ÂÏ›‰·518

¶ÚﬁÂ‰ÚÔÈ 519-528

6/5/09

3:56 PM

™ÂÏ›‰·519
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–
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–

–
–
–
–
–
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3:56 PM

™ÂÏ›‰·520

ΠPOEΔPOI

THΣ

BOYΛHΣ

Δαφνς Γρ. (1976), Ιωννης Καποδστριας, Η Γνεση του ελληνικο$ κρτους,
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