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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1910  
Η Β΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ  

Τα παλαιά κόμματα πήραν την απόφαση να μην πάρουν μέρος στις 
εκλογές της 28 Ν/βρη 1910. Εισηγητής της αποχής ήταν ο Γ. Θεοτόκης. 
Μαζί τους συμφώνησε και ο Δημ. Γούναρης. […] 

Αντίθετα από το Γούναρη που διάψευσε τις ελπίδες που στήριξαν σ’ 
αυτόν οι Πατρινοί, καθώς και πολλοί νεοϊδεάτες, οι κοινωνιολόγοι, με 
επικεφαλής τον Αλεξ. Παπαναστασίου, άρχισαν να κινούνται.  

Όχι μόνο όταν έγινε το στρατιωτικό κίνημα, ο Παπαναστασίου σαν 
αντιπρόσωπος της «Κοινωνιολογικής Εταιρείας», σύνταξε ολόκληρο 
πρόγραμμα με τον τίτλο: «Τι πρέπει να γίνη» και το έδωκε στον αρχηγό 
του Σ.Σ. Ν. Ζορμπά, αλλά προσπάθησε να οργανώσει νέο κόμμα έχοντας 
σύμφωνους τους κοινωνιολόγους.  

Κατά τα μέσα του 1910 την πολιτική τους ομάδα οι κοινωνιολόγοι την 
ονομάσανε «Λαϊκόν Κόμμα». Δημοσίεψαν μάλιστα και το πολιτικό 
πρόγραμμά τους που το είχε συντάξει ο Παπαναστασίου.  

Όμως, όπως ξέρουμε, οι προσπάθειές τους αυτές δε βρήκαν απήχηση 
στα πλατιά στρώματα του λαού. Οι κοινωνιολόγοι ήταν γνωστοί σε πολύ 
μικρούς κύκλους. Δεν είχαν λοιπόν το απαιτούμενο κύρος και αίγλη για να 
τους προσέξουν οι λαϊκές μάζες.  

Εξάλλου στην περίοδο αυτή είχε ανατείλει το άστρο του Βενιζέλου 
που όλο και ανέβαινε στο πολιτικό στερέωμα της Ελλάδας.  

Ενώ λοιπόν οι κοινωνιολόγοι αγωνίζονταν να ξυπνήσουν τις μάζες, 
προβάλλοντας μελετημένο πρόγραμμα, ο Γούναρης και οι 
παλαιοκομματικοί παράτησαν τον εκλογικό αγώνα και κάλεσαν τον 
ελληνικό λαό να μην πάει και ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Βγήκαν 
όμως γελασμένοι, γιατί οι λαϊκές μάζες ψήφισαν και με φανατισμό 
μάλιστα τους βενιζελικούς και τους ανεξάρτητους υποψήφιους. Κι’ ακόμα 
πολλοί πρώην και τέως βουλευτές που ανήκανε στα παλιά κόμματα 
καθώς και ανεξάρτητοι, δήλωσαν φιλία στο Βενιζέλο. 

Από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη, το νέο κόμμα, το κόμμα των 
φιλελευθέρων, με έμβλημα του την Άγκυρα, είχε τραβήξει στην 
προεκλογική του εξόρμηση τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού.  

Γ. Κορδάτου, Μεγάλη ιστορία της Ελλάδας, τ. Ε΄, εκδ. 20ος Αιώνας, 
Αθήνα 1958, σελ. 226-227 

 


