
Γ. 2. Η οργάνωση των κοµµάτων κατά το τελευταίο τέταρτο  

του 19ου αιώνα 
 

Α) Γενικά χαρακτηριστικά: 

- Τα κόµµατα ήταν πολύ πιο συγκροτηµένα από ό,τι στο παρελθόν. 

- Μπορούσαν να επιβιώσουν και µετά το θάνατο του ηγέτη τους (λιγότερο 

  προσωποπαγή). 

- Ακολουθούσαν συγκεκριµένη πολιτική τακτική. 

- Είχαν δεδοµένη θέση στην πολιτική ζωή της χώρας. 

- Στην Ελλάδα δεν δηµιουργήθηκαν «ταξικά» κόµµατα στο τελευταίο 

τέταρτο του αιώνα σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (αιτίες: 1. στην 

Ελλάδα υπήρχε µεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα σε σχέση µε άλλες 

χώρες. 2. Οι κοινωνικοοικονοµικές αντιθέσεις αµβλύνονταν µέσω των 

πελατειακών σχέσεων. 3. Τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν προσπάθησαν να 

δώσουν κάποιο ταξικό στίγµα). 

- Η πολιτική ελίτ σχετικά αυτονοµηµένη από την κοινωνία. 

 

Β) Το εκλογικό σύστηµα: 

Το εκλογικό σύστηµα έδινε τη δυνατότητα να ψηφίζονται όλοι οι υποψήφιοι 

θετικά ή αρνητικά. Έτσι αµβλύνονταν κάπως οι συνέπειες της πατρωνίας 

µιας και µπορούσε κάποιος να δώσει θετική ψήφο σε περισσότερους από 

έναν υποψηφίους (αυτό βέβαια όξυνε τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

διαφόρων υποψηφίων). 

Σε αντίθεση µε την εποχή του Όθωνα και του Βούλγαρη, οι κυβερνήσεις 

δεν χρησιµοποιούσαν συχνά µεθόδους εξαναγκασµού για να πείσουν τους 

εκλογείς να τους ψηφίσουν. Δεν υπήρχε πλέον λόγος για κάτι τέτοιο µιας 

και είχε ήδη αναχθεί σε ηµιεπίσηµο θεσµό η πατρωνία και οι πελατειακές 

σχέσεις µπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Τον κανόνα παραβίαζαν κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή φανατικοί οπαδοί στα 

χωριά. Σπάνια ακούγονταν κατηγορίες για εξαγορά ψήφων. 

 

Γ) Οργάνωση σε επίπεδο ηγεσίας: 

Ουσιαστική οργάνωση υπήρχε µόνο σε επίπεδο ηγεσίας. 

 

Δ) Οργάνωση σε επίπεδο κοινοβουλευτικής οµάδας: 

- Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τα µεσαία 

και τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Πολλοί ήταν δικηγόροι και δηµόσιοι 

υπάλληλοι. 

- Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, δηλαδή την τοποθέτησή τους 

στο ψηφοδέλτιο, έπαιζε ρόλο το αν είχαν ένα δικό τους κύκλο οπαδών 

δεσµευµένων µε πελατειακές σχέσεις και εξυπηρετήσεις. 



-Συχνά παρουσιαζόταν το φαινόµενο να περιλαµβάνονται σε κοµµατικά 

ψηφοδέλτια και ανεξάρτητοι υποψήφιοι για να αυξήσουν τις πιθανότητες 

επιτυχίας τους στις εκλογές. 

- Τη σηµαντικότερη θέση µετά τον αρχηγό είχε η κοινοβουλευτική οµάδα. 

Αυτή είχε µεγάλη δύναµη γιατί λόγω της µεγάλης πλειοψηφίας που 

χρειαζόταν η βουλή για τη λήψη αποφάσεων, οι βουλευτές µπορούσαν µε 

την απουσία ή την απειλή της να ασκήσουν µεγάλη πίεση στην κοµµατική 

ηγεσία µε στόχο την ικανοποίηση των αιτηµάτων των πελατών τους. 

 

Ε) Οργάνωση σε επίπεδο στελεχών και οπαδών: 

- Η βάση των κοµµάτων εξακολουθούσε να µην έχει τυπική οργάνωση. 

Σηµαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των οπαδών έπαιζαν η 

οικογενειοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις και η εξαγορά ψήφων. 

- Τα κοµµατικά µέλη προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. 

- Η πατρωνία, µε τη µορφή διορισµών, µεταθέσεων, δανείων κτλ και η 

συστηµατική διαφθορά µέσω του κρατικού µηχανισµού αποτελούσαν συχνό 

φαινόµενο. 

- Οι αγρότες αποτελούσαν τη µεγάλη µάζα των οπαδών και των δύο 

µεγάλων κοµµάτων. 

 

ΣΤ) Εκλογικά αποτελέσµατα και τάσεις εκλογικού σώµατος: 

- Όσον αφορά τα δύο µεγάλα κόµµατα, η επιλογή των εκλογέων βασίζονταν 

κατά κύριο λόγο στην κρίση τους για την πολιτική των κοµµάτων, στις 

επιδράσεις που αυτά ασκούσαν κατά περιοχές και στα συµφέροντα κάθε 

κοινωνικής οµάδας. 

- Μετά το 1882 οι εκλογείς ψήφιζαν όλο και πιο συχνά µε βάση κοµµατικά 

κριτήρια και περιορίζεται η συνήθεια να ψηφίζονται θετικά υποψήφιοι και 

άλλων κοµµάτων (αυτό σηµαίνει ότι τα δύο µεγάλα κόµµατα είχαν πια 

σταθεροποιήσει τον κύκλο των οπαδών τους µέσω των πελατειακών 

σχέσεων κατά περιοχές). Κατά τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς συνήθιζαν 

να ψηφίζουν πολιτικούς µε επιρροή, οι οποίοι είχαν δηλώσει µε σαφήνεια 

την πολιτική τους τοποθέτηση. Ταυτόχρονα, η εκλογή ανεξάρτητων 

τοπικών προσωπικοτήτων άρχισε να περιορίζεται. Το 1879 υπήρχαν 24 

τοπικά ψηφοδέλτια, ενώ το 1885 µόνο 4. 

 
 


