
Β. 2. Η παρακµή των ξενικών κοµµάτων κατά την περίοδο 

της συνταγµατικής µοναρχίας 

 

 
Ερµηνεία παρακµής των «ξενικών» κοµµάτων-κατανόηση γενικότερων 

πολιτικών εξελίξεων 1844-1864 

        Τα τρία «ξενικά» κόµµατα κατά την περίοδο της συνταγµατικής 

µοναρχίας απέδειξαν ότι είχαν προκύψει ως αποτέλεσµα των ιδιαιτέρων 

συνθηκών της Ελληνικής Επανάστασης και ως εκ τούτου αδυνατούσαν να 

προσαρµοστούν στις νέες συνταγµατικές συνθήκες. Το συνταγµατικό 

καθεστώς µε το πλαίσιο κανόνων του παρείχε πολλές δυνατότητες 

ανάπτυξης τις οποίες όµως τα κόµµατα δεν ήταν φτιαγµένα για να 

εκµεταλλευθούν. Αντιθέτως, κάποια προσπάθησαν να βρουν τρόπους για να 

παρακάµψουν τους κανόνες αυτούς, κατά το πρότυπο που είχαν συνηθίσει 

πριν την ψήφιση συντάγµατος. Αυτό τα οδήγησε αρχικά στη στασιµότητα, 

αργότερα στην παρακµή και τέλος στην εξαφάνιση. 

 

Ειδικότερες αιτίες παρακµής για κάθε κόµµα 

 

Ρωσικό ή κόµµα των Ναπαίων 

Δοµική αδυναµία Νέες εξελίξεις Αποτέλεσµα 

Σχεδόν όλες οι 

βασικές του θέσεις 

ήταν σχετικές µε 

πιθανούς κινδύνους 

για την ορθοδοξία – 

δεν είχε θέσεις για 

πιο επίκαιρα θέµατα. 

Ικανοποίηση όλων 

των σχετικών 

αιτηµάτων του και 

παράλληλα α) επίλυση 

όλων των µεγάλων 

εκκλησιαστικών 

ζητηµάτων, β) όλοι οι 

πολιτικοί πρέσβευαν 

το ορθόδοξο δόγµα. 

Ήττα Ρωσίας στον 

Κριµαϊκό πόλεµο. 

Αναίρεση  λόγου 

ύπαρξης του ρωσικού 

κόµµατος και 

εξαφάνισή του. 

 

 

Γαλλικό 

Δοµική αδυναµία Νέες εξελίξεις Αποτέλεσµα 

Υπερβολικά 

προσωποπαγές. Ο 

αρχηγός του Κωλέττης 

χρησιµοποίησε κάθε 

Θάνατος του Κωλέττη 

στο τέλος του 1847. 

Διαµάχη ανάµεσα 

στους πολιτευτές του 

Απώλεια βασικών 

ερεισµάτων του 

κόµµατος και σταδιακή 

παρακµή του µετά το 

Σχόλιο [Κ1]: Έτσι ονοµάζονταν οι 

πολιτευτές του ρωσικού κόµµατος. 

Σχόλιο [Κ2]: Ικανοποιήθηκαν και 

µέσα από τα άρθρα του Συντάγµατος 

(πηγή 11 σχολ. Βιβλίου). 



θεµιτό και αθέµιτο 

µέσο για να στηριχθεί 

στην εξουσία: α) 

ενίσχυε το βασιλιά και 

υπονόµευε τον 

κοινοβουλευτισµό, β) 

χρησιµοποιούσε βία 

και νοθεία στις 

εκλογές, γ) το 

1846/47 κατείχε 5 

από τα 7 υπουργεία 

της κυβέρνησής του 

χωρίς να πατά στο 

κοινοβούλιο. 

γαλλικού κόµµατος για 

τη διαδοχή στην 

αρχηγία. Απώλεια της 

στήριξης του Όθωνα. 

Κούραση ελληνικής 

κοινωνίας από τις 

πρακτικές του 

Κωλέττη. Κριµαϊκός 

πόλεµος και 

αποκλεισµός. 

1847, ακόµα 

περισσότερο µετά το 

1855. 

 

 

Αγγλικό 

Δοµική αδυναµία Νέες εξελίξεις Αποτέλεσµα 

Υπερβολική εξάρτηση 

από την αγγλική 

εξωτερική πολιτική 

και πιο συγκεκριµένα 

από την αγγλική 

πρεσβεία στην Αθήνα. 

Υπόθεση Πατσίφικο 

(πηγή 14 σχολ. 

βιβλίου). Ναυτικός 

αποκλεισµός που 

επέβαλε ο 

αγγλογαλλικός στόλος 

στον Πειραιά στο 

πλαίσιο του Κριµαϊκού 

πολέµου και βίαιη 

αντίδραση αγγλικής 

πρεσβείας στις 

προσπάθειες της 

Ελλάδας να 

συµπαραταχθεί µε τη 

Ρωσία εναντίων της 

Τουρκίας. 

Απώλεια 

εµπιστοσύνης οπαδών 

του. Πρακτική διάλυσή 

του µετά το 1855. 

Πολλοί από τους 

πολιτευτές του όµως 

αποτέλεσαν µέλη της 

«νέας γενιάς» 

πολιτικών µετά το 

1859-1860. 

 

 

 

 

 

 
 


