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Πεξίιεςε 

 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Διιάδα, νη 

θνηλνβνπιεπηηθνί ζεζκνί δηέξρνληαη κηα βαζηά πνιχπιεπξε θξίζε ε νπνία επεξεάδεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηνπο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ πνιηηηθψλ, ησλ δηαλννχκελσλ, 

αιιά θαη ησλ καδψλ.  

  Ζ δεκνθξαηία παξνπζηάδεη παζνγέλεηεο θαη ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο, ηα ζεκέιηά ηεο 

απνδεηθλχνληαη εππαζή θαη πνιινί πξσηαγσληζηέο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο εγθαηαιείπνπλ 

ζηαδηαθά ηηο θηιειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθέο παξαδνρέο θαη ηάζζνληαη απξνθάιππηα 

ππέξ άιισλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο.  

 Σφζν νη θηιειεχζεξεο αμίεο φζν θαη ν θνηλνβνπιεπηηζκφο θαηαγγέιινληαη σο 

παξσρεκέλεο παξαδνρέο θαη θαζίζηαληαη αληηθείκελα θξηηηθήο. Κξηηηθήο πνιχπιεπξεο 

απφ ηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή δηαλφεζε, απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη απφ ηνλ ιαφ. Παξ‟ 

φιεο ηηο δηαθσλίεο πνπ ππάξρνπλ ζε επίπεδν ηδενινγηθφ, φινη ζπκθσλνχλ ζην φηη νη 

ζεζκνί δηέξρνληαη θξίζε θαη γίλνληαη επηθξηηέο ηνπο. Άιινη κε ηξφπν απφιπην θαη 

ηζνπεδσηηθφ, άιινη κε ήπην ηφλν θαη κεηξηνπάζεηα.  

  Ζ παξνχζα εξγαζία, αθνχ παξνπζηάζεη ηηο θξίζηκεο φςεηο ηεο κεζνπνιεκηθήο θξίζεο ζε 

επξσπατθφ θαη ειιεληθφ επίπεδν, ζα επηρεηξήζεη λα ζηαρπνινγήζεη επηιεθηηθά ηελ 

θξηηηθή ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ, εμεηάδνληαο ζπγθξηηηθά ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο 

πξνηάζεηο ζεκαληηθψλ εθπξφζσπσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηεηνινγηθήο ζεσξίαο ηεο 

πεξηφδνπ.   

   Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα δηαθξίλνπκε ζρεκαηηθά δπν βαζηθέο ηάζεηο. Ζ πξψηε, 

αληηθνηλνβνπιεπηηθή θαη αληηθηιειεχζεξε, επεμεξγάδεηαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ 

ζεκειηψλνληαη ζε ξηδνζπαζηηθέο ζεσξήζεηο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο πέξα απφ ηνλ 

ζεζκηθφ νξίδνληα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο Ζ δεχηεξε, αλ θαη παξακέλεη 

ηππηθά εληφο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, 

πξνηείλεη ην δξαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ κε ηελ εηζαγσγή 

ζεζκηθψλ αληίβαξσλ ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εγγελείο παζνγέλεηεο ηνπ. Ωο 

παξαδείγκαηα ηεο αληηθνηλνβνπιεπηηθήο ηάζεο εμεηάδνληαη ν καξμηζηήο εξαθείκ 

Μάμηκνο, ν νπνίνο αζθεί ζθιεξή θαη άηεγθηε θξηηηθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ ηαπηίδνληάο ηνλ κε ηε δηθηαηνξία. Αλήθνπλ φκσο θαη νη ππέξκαρνη 

ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, νη νπνίνη σζηφζν δελ ηαπηίδνπλ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ κε 
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ηε δεκνθξαηία αθνχ ζεσξνχλ φηη ε δεκνθξαηία πθίζηαηαη θάιιηζηα θαη ρσξίο 

θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο. 

  ηε δεχηεξε πεξίπησζε ησλ κεηξηνπαζψλ δεκνθξαηψλ αλήθεη ν Αιέμαλδξνο βψινο, 

ηνπ νπνίνπ νη ζθέςεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηξηνπάζεηα θαη εζηηάδνπλ ζην θνηλσληθφ 

έιιεηκκα ηεο δεκνθξαηίαο. 

   Σν δηαθχβεπκα γηα ηνλ θάζε επηθξηηή είλαη δηαθνξεηηθφ αλάινγα κε ηελ ηδενινγηθή ηνπ 

αθεηεξία, αιιά φινη ζπκθσλνχλ ζην φηη ν θνηλνβνπιεπηηζκφο επζχλεηαη γηα ηα δεηλά ηεο 

θνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα ην θνκκαηηθφ θξάηνο θαη νη κχζνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη, 

φπσο απηφο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ηεο ιατθήο εθπξνζψπεζεο, ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ειεπζεξηψλ. Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηεο εγεκνλίαο θαη ηεο λνκήο ηεο εμνπζίαο απαζρνιεί 

ηνπο κειεηεηέο, νη νπνίνη επηθεληξψλνπλ ζε απηά ηα ζεκεία ηελ θξηηηθή ηνπο, αιιά θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

  Με απηά ηα θξίζηκα δεηήκαηα πξφθεηηαη λα αζρνιεζεί ε παξνχζα κειέηε θαη λα 

παξνπζηάζεη ηνπο ζπιινγηζκνχο ζεκαληηθψλ δηαλννχκελσλ ηεο κεζνπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ.   

 

SYNOPSIS 

 

  During the interwar period, both in Europe and Greece, parliamentary institutions are 

going through a deep multi-faceted crisis which affects, among other things, the 

ideological orientations of politicians, intellectuals and the masses. 

  Democracy shows serious pathologies and dysfunctions, its foundations are proved to be 

vulnerable and numerous protagonists of the political scene abandon gradually liberal and 

democratic assumptions and declare for other political governance systems openly. 

  Both liberal values and parliamentarism are denounced as obsolete assumptions and 

become objects of criticism. Objects of multifaceted criticism by the right and the left 

intelligentsia, the political leadership and the people. Despite all the differences that exist 

at the ideological level, everyone agrees that institutions are in crisis and they become  

their critics. Others, become critical in an absolute and devastating way and others 

adopting a mild attitude and moderation. 

  In this study, after presenting the critical aspects of the interwar crisis at European and 

Greek level, we will attempt to selectively glean criticisms of parliamentarism, examining 
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in a comparative way arguments and proposals of major representatives of the Greek 

theory of politics during the interwar period.  

  We could, therefore, distinguish schematically two key tendencies. The first tendency, 

unparliamentary and anti-liberal, elaborates alternatives based on radical visions of 

democratic ideals beyond the institutional horizon of parliamentary democracy. The 

second tendency, although it typically remains within the framework of parliamentarism 

and liberal democracy, proposes the active transformation of parliamentarism through the 

introduction of institutional counterweights capable of dealing with the inherent 

pathologies of parliamentarism.  

  As examples of the unparliamentary tendency, we will first study the case of the Marxist 

Seraphim Maximos, who sharply and rigidly criticizes the function of the parliamentary 

system by identifying it with dictatorship. In the first tendency also belong the supporters 

of the Metaxas dictatorship, who, however, do not identify the parliamentarism with 

democracy since they consider that democracy exists even without parliamentary 

institutions. In the second case of moderate democrats belongs Alexandros Svolos, whose 

thinking is characterized by moderation and focuses on the social deficit of democracy. 

The critical issue for each critic is different depending on their ideological starting-point, 

but all of them agree that parliamentarism is responsible for the suffering of society. In 

particular, they consider that the State of the parties is responsible for the social suffering, 

as well as the myths on which it relies, such as the myth of popular sovereignty, popular 

representation, rights and freedoms. Moreover, the critics are preoccupied with the 

question of hegemony and the distribution of power focusing their criticism and 

suggestions on these points. 

  This study is going to deal with these critical issues and present considerations of 

important intellectuals of the interwar period. 

   

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

 Αλαζηαζάθε Μαξία, εθπαηδεπηηθφο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (απφ 16/08/2007 έσο ζήκεξα) Κιάδνπ 

ΠΔ05 Γαιιηθήο Φηινινγίαο     

- Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ-Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο  

- Πηπρηνχρνο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο-Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο   

- Πηπρηνχρνο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ – Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε Καζεγεηψλ Γαιιηθήο 

Γιψζζαο 
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    Δηζαγσγή 

   

  ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ κεζνπνιέκνπ ν ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο 

βξέζεθε ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν γεκάηε αληηθάζεηο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εζσζηξέθεηα θαη απφ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο εζσηεξηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο 

ρψξαο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο αθνχ είραλ δεκηνπξγεζεί λέα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά δεδνκέλα.   

  Ζ Διιάδα νδεγήζεθε ζε αδηέμνδν ιφγσ ηεο πξσηνθαλνχο έθξεμεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληηζέζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αληηθάζεσλ πνπ πξνθαινχλ εθηεηακέλε θνηλσληθή 

εμαζιίσζε, πνιηηηθή αζηάζεηα θαη πνιηηηθή αλσκαιία. Ζ πνιηηηθή θξίζε εθδειψλεηαη 

κε ηελ αλαζηνιή ησλ πνιηηηθψλ θαη αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη κε ηηο καδηθέο πνιηηηθέο 

δηψμεηο, ηα πξαμηθνπήκαηα, ηηο βξαρχβηεο θπβεξλήζεηο, ηηο δνινπινθίεο γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, ηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ παιηλφξζσζε θαη, ηέινο, 

ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο. 

  Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή θξίζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ 

Μεζνπνιέκνπ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο. Ζ κεζνπνιεκηθή πεξίνδνο επηιέρζεθε αθνχ ζεκάδεςε πνηθηινηξφπσο ηε 

λενειιεληθή θνηλσλία θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλφεζε ηεο πεξηφδνπ εθείλεο 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ελαζρφιεζε κε ηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε απφ δηαθνξεηηθέο 

ηδενινγηθνπνιηηηθέο θαη ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ -πξάγκα πνπ απνηεινχζε θνηλφ ηφπν 

θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν- αλαδεηθλχεη ηα θξίζηκα θνηλσληθννηθνλνκηθά, ηδενινγηθά θαη 

πνιηηηθά δηαθπβεχκαηα θαη θσηίδεη ηα αληίπαια πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ή θαη 

δηεπζέηεζεο ηεο θξίζεο.    

  Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηνλ γεκάην αληηθάζεηο ειιεληθφ Μεζνπφιεκν, 

 ν νπνίνο εθθηλεί θαζπζηεξεκέλα κε ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ζπλεπψο ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη εθβάιιεη ζηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζην Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν.  

  ηφρνο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ 

ζεζκψλ κέζα ζε έλα πιαίζην αλαζθάιεηαο θαη αζηάζεηαο, φπνπ δελ είραλ εκπεδσζεί νη 

δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη νη απηαξρηθέο ιχζεηο γνήηεπαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
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θνηλσλίαο, ην νπνίν είρε ηάζεηο ζπληεξεηηθέο θαη απηαξρηθέο θαη δηαπλεφηαλ απφ 

κηθξναζηηθή ηδενινγία
1
. Ζ θξηηηθή αθνξνχζε ηφζν ηνλ ηξφπν λνκήο ηεο εμνπζίαο ζην 

πιαίζην ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο 

αζηηθήο ηάμεο πνπ κε ηηο επηινγέο ηεο λφζεπε ηελ νχησο ή άιισο εχζξαπζηε 

δεκνθξαηία θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ ζην κεζνπνιεκηθφ πνιηηηθφ γίγλεζζαη. 

  Ζ ελ ιφγσ θξηηηθή αζθήζεθε ηφζν απφ ηελ αξηζηεξή δηαλφεζε φζν θαη απφ ηνπο 

θηιειεχζεξνπο ξηδνζπάζηεο. Αλαπηχρζεθε φκσο θαη επηρεηξεκαηνινγία απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο αθξνδεμηάο, νη νπνίνη ήδε είραλ πξνζρσξήζεη ζηε ζαγήλε ηνπ 

θαζηζκνχ.  

  Θα εζηηάζνπκε, ινηπφλ, ζηηο ζπκβνιέο δεκνζηνιφγσλ ηεο πεξηφδνπ κε δηαθνξεηηθέο 

ηδενινγηθέο αθεηεξίεο, ησλ νπνίσλ ν ιφγνο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηρείξεζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, θαζψο θαη ηνπο πνιηηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο κηαο θνηλσλίαο πνπ βίσλε ξηδηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζε ζπλζήθεο 

πνιππαξαγνληηθήο θαη πνιχκνξθεο θξίζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχκε λα 

εμαληιήζνπκε κηα εμαηξεηηθά πινχζηα θαη αληηθαηηθή ζπδήηεζε, αιιά επηιέγνπκε λα 

ζρνιηάζνπκε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπο, θαηά ηελ άπνςε 

καο, «ιφγνπο» γηα ηελ θξίζε θαη ηα θξίζηκα δηαθπβεχκαηα, θαζψο θαη ηηο 

«αλαδεηήζεηο» γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο, ελαιιαθηηθά πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα σο δηεμφδνπο ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή θξίζε φπσο θαη εμηζνξξνπεηηθά κέζα 

ελάληηα ζηελ απζαηξεζία θαη ζηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

  ην πξψην κέξνο ζα επηρεηξεζεί  λα θαηαδεηρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί εθείλνη φξνη πνπ 

επλφεζαλ ζηελ θαηάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ζηελ Δπξψπε πξνθαιψληαο κηα 

βαζηά θξίζε. ηελ Δπξψπε, ε θξίζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη ζηηο αξρέο 

πνπ θιεξνδφηεζε ζηελ θνηλσλία κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη θπξίσο κεηά ηελ 

Όθεζε ηνπ 1929, νδήγεζε ηελ αζηηθή ηάμε πξσηίζησο (κεγαιναζηηθή θαη 

κηθξναζηηθή) ζηελ πξνηίκεζε ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο θαη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ σο 

ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο. Ζ πξνηίκεζε ζην θαζηζκφ απνηειεί 

αληαλάθιαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη ηεο αγσλίαο ηεο 

αζηηθήο ηάμεο γηα δηαηήξεζε ησλ πξνλνκίσλ ηεο θαη ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο. 

                                                 
1 Ρήγνο Α.,  (1988), Ζ Β΄ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1924-1935, Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, εθδ. ΘΔΜΔΛΗΟ, 

ζ.ζ. 174-175. Ο κειεηεηήο ηνλίδεη ηελ θπξηαξρία ηεο κηθξναζηηθήο αληίιεςεο θαη ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ λενειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ο δηάρπηνο κηθξναζηηζκφο ζεσξείηαη ππεχζπλνο, ηφζν γηα ηελ αλππαξμία 
θηλεκάησλ θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο, φζν θαη ηελ έιιεηςε επξείαο επίδξαζεο ησλ ηαμηθψλ θνκκάησλ. 
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  ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ηεο νπνίαο ε ζχληνκε αλάιπζε ζα αθνινπζήζεη κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ, ε κεζνπνιεκηθή θξίζε παξνπζηάδεη θάπνηεο 

ηδηνκνξθίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηδηφηππε πεξίπησζε, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

απνθξπζηάιισζε ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο ησλ ειιεληθψλ ηαμηθψλ ζηξσκάησλ. Σν 

γεγνλφο-νξφζεκν γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε ζηελ Διιάδα ππήξμε ε 

Μηθξαζηαηηθή ηξαγσδία, ε νπνία πξνθάιεζε έλα ηεξάζηην ηδενινγηθφ θελφ ζην 

ζχζηεκα ηεο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο θαη δπζεπίιπηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

απεηινχζαλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαζηζηνχζαλ 

αλαγθαία ηελ πνιπδηάζηαηε θαη ζπζηεκαηηθή θξαηηθή παξέκβαζε. Ο ελ ιφγσ 

παξεκβαηηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ε δηαζηαχξσζε ηνπ κε ηα πειαηεηαθά θαη θνκκαηηθά 

δίθηπα απνζθνπνχζε, αλάκεζα ζηα άιια, λα αλαζρέζεη ηελ πνιηηηθή δπλακηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε ησλ εμαξηεκέλσλ ζηξσκάησλ. Δπηπξνζζέησο, ε ηερλεηή 

πφισζε, πνπ αλαηξνθνδνηνχληαλ απφ ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο εθδνρέο ηνπ Δζληθνχ 

Γηραζκνχ, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ καξαζκφ θαη ζηελ επηβνιή 

ιχζεσλ αληηθνηλνβνπιεπηηθψλ θαη αληηδεκνθξαηηθψλ πνπ επλννχζαλ ηελ 

απηαξρνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. ηε ζπλάθεηα απηή ν ζπλαζπηζκφο εμνπζίαο επέιεμε λα 

ζσξαθηζηεί επηβάιινληαο ζπληεξεηηθέο  θαη απηαξρηθέο ιχζεηο ζην φλνκα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ζπλνρήο, πξηλ πξνρσξήζεη ηειηθά ζηελ εθηξνπή απφ ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ επηθαινχκελνο ην κχζν ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ» θαη ηεο 

επηβνιήο.    

  Σελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε αμηνιφγεζε απφ ηε δηθή ηεο ζθνπηά ε αξηζηεξή-

καξμηζηηθή δηαλφεζε. Μαξμηζηηθή θξηηηθή ηεο θξίζεο απνηππψλεηαη ππνδεηγκαηηθά 

ζηηο αλαιχζεηο ηνπ εξαθείκ Μάμηκνπ
2
, «κηα εληειψο μερσξηζηή θαη θνξπθαία 

πεξίπησζε καξμηζηή ζεσξεηηθνχ»
3
. Ο Μάμηκνο, κε ηε δηεηζδπηηθή θαη απζηεξή καηηά 

ηνπ, άζθεζε θξηηηθή, κεηαμχ άιισλ, ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θξίζε ησλ πνιηηηθψλ 

ζεζκψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

   Σν 1930 εμέδσζε ην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ Κνηλνβνύιην ή Γηθηαηνξία; κηα ζπζηεκαηηθή 

αλίρλεπζε θαη αλάιπζε, αιιά θαη άηεγθηε θξηηηθή απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο, 

                                                 
2 Ο εξαθείκ Μάμηκνο ππήξμε κέινο ηνπ ΚΚΔ απφ ην 1923 θαη ην 1926 βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο. Ωζηφζν, ην 1927, παξαηηήζεθε  

απφ κέινο ηνπ Π.Γ. ηνπ ΚΚΔ, ην νπνίν ηνλ θαηεγφξεζε γηα ππνλφκεπζε ηεο δξάζεο ηνπ θφκκαηνο. Σν 1928 δηαγξάθεθε θαη 

επίζεκα απφ ηελ Κ.Δ. ηνπ θφκκαηνο, πξάγκα ην νπνίν ηνλ ζπγθιφληζε θαη ζεκάδεςε ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. πκκεηείρε ζε 

νξγαλσκέλε πνιηηηθή δξάζε έσο ην 1934 θαη εξγαδφηαλ σο δεκνζηνγξάθνο. Πην αλαιπηηθά, βι. εηζαγσγηθά ζρφιηα Αμεινχ Λ. ζην 

Μάμηκνο, ., (1975), «Κνηλνβνύιην ή Γηθηαηνξία;», Δθδφζεηο ΣΟΥΑΣΖ, Αζήλα  
3Μειηφο, Γ., (1989), «Ο Μαξμηζκφο ζην Μεζνπφιεκν θαη ν εξαθείκ Μάμηκνο», ζ.15, δηαζέζηκν ζην  
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=29 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=29
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νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ. Πξφθεηηαη θαη κηα βαζηά εμέηαζε ηεο θχζεο ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηίαο γεληθφηεξα, φπσο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο βίαο πνπ απηφ αζθεί. ην έξγν απηφ ππάξρεη θαη κηα εξκελεία ηνπ θαζηζκνχ 

ζαλ «δηθηαηνξία ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ πην αληηδξαζηηθή ηεο κνξθή» 

ζχκθσλα κε ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ Λνπθά Αμεινχ
4
. ην έξγν ηνπ Μάμηκνπ, 

κειεηάηαη ε εμέιημε ηνπ λεψηεξνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο ζηελ Διιάδα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, φπσο θαη ε εμέιημε ηεο κεγάιεο πνιηηηθήο θξίζεο απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Σίζεηαη ην δήηεκα δηάθξηζεο κεηαμχ θνηλνβνπιίνπ θαη δηθηαηνξίαο, ηα νπνία έθηαζαλ 

ζην ζεκείν λα ηαπηίδνληαη αθνχ νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο εμάιεηςαλ ηηο φπνηεο δηαθνξέο 

ηνπο. Ο Μάμηκνο αλήθεη ζηνπο ζηνραζηέο εθείλνπο πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ παξάιιεια κε ηε δεκνθξαηία. Γηα ηνλ Μάμηκν, ινηπφλ, ε  θξίζε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ είλαη πξσηίζησο θξίζε ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ ζε ζπλζήθεο 

θνηλσληθήο πφισζεο  δηνιηζζαίλεη ζε απηαξρηθέο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο. 

  Γηα ηελ αμηνιφγεζε δε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ απφ ηε ζνζηαιηζηηθή δηαλφεζε επειέγε 

ε πεξίπησζε ηνπ Αιέμαλδξνπ βψινπ
5
. Ο Αιέμαλδξνο βψινο, απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο πνιηηεηνιφγνπο θαη δηαλννχκελνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζηηο 

πνιηηεηνινγηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο αζρνιήζεθε, αλάκεζα ζε άιια, κε ηε ζπλζεηηθή 

αλάιπζε ηνπ θξάηνπο εκπινπηίδνληαο ηε κε ζηνηρεία πνιηηηθνχ θαη θνηλσληνινγηθνχ 

ραξαθηήξα
6
, ππεξαζπηδφκελνο ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην 

θξάηνο. Δπηπξνζζέησο, επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

φπσο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο κε ηελ θνηλσλία. ηελ θξηηηθή ηνπ ζηνπο ζεζκνχο  

ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, δηαθαίλνληαη νη ξηδνζπαζηηθνί ζπιινγηζκνί ηνπ, νη 

αληηθαζηζηηθέο θαη ζνζηαιηζηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ πνπ εκπλένληαη απφ ηνλ γαιιηθφ 

                                                 
4 Αμειφο, Λ. (1975): ΛΗΓΑ ΥΟΛΗΑ ΠΑΝΩ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ «ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ Ζ΄ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ;» ζην Μάμηκνο, ., (1975), 

(α΄έθδνζε 1930), Κνηλνβνύιην ή δηθηαηνξία; Δθδφζεηο ΣΟΥΑΣΖ, Αζήλα, ζ. ε΄ 
5 Γηα ηε δσή ηνπ Έιιελα ζπληαγκαηνιφγνπ, βι. Αγαιινπνχινπ Π., (2009), «Βηνγξαθηθή Αλαθνξά», ζην Αλαζηαζηάδεο, Γ. & 

Καζηκάηεο, Γ. (Δπηκ.) Αιέμαλδξνο βώινο - ν ζπληαγκαηνιόγνο, ν πνιηηηθόο, ν νξακαηηζηήο (ζζ. 35-41), Αζήλα: Ίδξπκα ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία. Βι. θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ Πάζρνπ, Γ.,  ζην (1981), Κξάηνο 
θαη πνιηηεύκαηα ζην έξγν ηνπ Αι.βώινπ, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζ. 11-20, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε αζπλήζηζηε πεξίπησζε 

ηνπ πξννδεπηηθνχ επηζηήκνλα πνπ απέθηεζε θχξνο θαη αλαγλψξηζε, αιιά ππέζηε θαη δηψμεηο νη νπνίεο είραλ κεγάιν 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζηνο γη‟ απηφλ. Καηαδεηθλχνληαη, ζπλ ηνηο άιινηο, ε επξχηεηα ηνπ πλεχκαηφο ηνπ, ε πνιπζρηδήο 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ην πνιπδηάζηαην έξγν ηνπ σο αθαδεκατθνχ θαη πνιηηηθνχ, αιιά θαη ε κεηξηνπάζεηα ζηηο αλαιχζεηο ηνπ. 
6 Πάζρνο, Γ. , (1988), «Ζ πνιηηεηνινγηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1930-35: Α. Η. βψινο, Ζ. Η. Κπξηαθφπνπινο, Γ.. 

Βεδαλήο», ζ. 350, ζε Μαπξνγνξδάηνο, Γ.Θ. –Υαηδεησζήθ, Υ. (επηκ)  ΒΔΝΗΕΔΛΗΜΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ, 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΔΚΓΟΔΗ ΚΡΖΣΖ, Ζξάθιεην 
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κεηαξξπζκηζηηθφ ζπλδηθαιηζκφ
7
, ε κεηξηνπάζεηά ηνπ θαη ε ηάζε γηα ζρεηηθνπνίεζε 

ησλ ελλνηψλ. Οξηζκέλα ζεκεία ηεο πνιηηεηνινγηθήο ηνπ ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εμεηαζζνχλ κέζα απφ ην ζπνπδαίν ζεσξεηηθφ 

ηνπ έξγν Σν Νένλ ύληαγκα θαη αη βάζεηο ηνπ πνιηηεύκαηνο, ην νπνίν αθνξά ζην 

χληαγκα ηνπ 1927 (ην Νένλ ύληαγκα γηα ηφηε) θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Β΄ Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη εθδφζεθε ην 1928. Ζ άιιε πεγή είλαη ν ελαξθηήξηνο ιφγνο ηνπ 

βψινπ Πξνβιήκαηα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εθθσλήζεθε ην 1929 σο 

ηαθηηθνχ θαζεγεηή ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. ε απηφλ 

ηνλ ιφγν ν ζπληαγκαηνιφγνο επηθεληξψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

δεκνθξαηία ηεο επνρήο ηνπ θαη θπξίσο ζε πνηθίια νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ ηελ 

αθνξνχλ. Γελ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε φκσο ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Αληηζέησο, ν 

βψινο είλαη βαζηά δεκνθξάηεο θαη πξνηείλεη κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. 

  Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε θξηηηθή ζηνπο ζεζκνχο ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη λα 

ππάξρεη κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, θξίζεθε ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί θαη ε ζεψξεζε 

ηεο θαζηζηηθήο δηαλφεζεο, ε νπνία πξνπαγάλδηδε ππέξ ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο 

ηαζζφκελε θαηά ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Θα 

παξνπζηαζηεί ε αλάιπζε ησλ θαζεγεηψλ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ Κνχκαξνπ θαη 

Μαληδνχθα, ησλ ζεσξεηηθψλ θαη αλαιπηψλ ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, νη νπνίνη 

δεκνζίεπαλ «επηζηεκνληθά» άξζξα θπξίσο ζην πεξηνδηθφ Σν Νένλ Κξάηνο πνπ 

θπθινθνξνχζε θαηά ηελ κεηαμηθή πεξίνδν σο ηδενινγηθφ φξγαλν ηνπ δηθηαηνξηθνχ 

θαζεζηψηνο (φπσο εμάιινπ ππνδειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ). Οη ελ ιφγσ αλαιπηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ζπληάμεσο ηνπ πεξηνδηθνχ κε 

ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θαη είραλ ηαπηηζηεί 

απφιπηα κε ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, ηε βηαηφηεηα θαη ηνλ απηαξρηζκφ πνπ 

πξνσζνχζε.  

  ην 11
ν
 ηεχρνο ηνπ ελ ιφγσ πεξηνδηθνχ πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1938, νη 

Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο δεκνζίεπζαλ έλα άξζξν κε ηίηιν «Αη ζεκειηψδεηο 

ζπληαγκαηηθαί αξραί ηνπ Νένπ θξάηνπο», ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ πξσηνγελή πεγή 

αλάιπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηφ ην άξζξν, νη πξνπαγαλδηζηηθέο απφςεηο θαη 

αλαιχζεηο ππέξ ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο θαη θαηά ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο είλαη δηάρπηεο θαη είλαη εκθαλήο ε 

                                                 
7 Πάζρνο, Γ., (1981), Κξάηνο θαη πνιηηεύκαηα ζην έξγν ηνπ Αι.βώινπ, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζ. 45 
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πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη, κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο θαη ηεο απαμίσζεο ησλ 

ζεζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ νη αλαγλψζηεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ψζηε ε θνηλσλία λα δεη κε αζθάιεηα θαη επεκεξία, φπσο 

ππνζηήξηδαλ. Πξνθαλψο νη αλαιπηέο απηνί ηζνπεδψλνπλ ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ ζεζκφ 

θαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηάζζνληαη ππέξ ηεο θαηάξγεζήο ηνπο. 

  Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ αλαιχζεσλ, ζα ζπλαρζνχλ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

ζεσξεηηθψλ. Θα αληρλεπζνχλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ελδερφκελεο αγρηζηείεο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθά δηαλννχκελσλ πνπ σο θνηλφ ζεκείν είραλ αλακθηζβήηεηα 

ηελ θξηηηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ ηεο επνρήο ηνπο θαη ησλ 

ζεκειίσλ ηεο δεκνθξαηίαο.  

   

Κεθάιαην 1: Η θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη ν εθθαζηζκόο ηεο θνηλσλίαο 

θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν: Η επξσπατθή πεξίπησζε 

 

   Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ηα θαζεζηψηα πνπ πξνέθπςαλ ζηα 

αλεμάξηεηα θξάηε ζηελ Δπξψπε (εθηφο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε ή ΔΓ κεηά ην 

1923) ήηαλ εθιεγκέλα αληηπξνζσπεπηηθά θνηλνβνπιεπηηθά θαζεζηψηα
8
, φπνπ 

επηθξαηνχζαλ νη θηιειεχζεξνη πνιηηηθνί ζεζκνί θαη αμίεο. Μεηαμχ άιισλ, ε πίζηε ζηελ 

νξζνινγηθφηεηα, ζηελ πξφνδν θαη ζηελ αλάπηπμε, ε πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, ν ζπληαγκαηηθφο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο θαη ν 

θνηλνβνπιεπηηζκφο απνηεινχζαλ παξαδνρέο, ηηο νπνίεο ηα θηιειεχζεξα θαζεζηψηα 

πεξηέβαιιαλ κε εκπηζηνζχλε. 

  Δληνχηνηο, ε Δπξψπε βξέζεθε ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν αθνχ νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη  ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ επεξέαζαλ φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Ζ θξίζε πνπ πξνέθπςε κε ηνλ πφιεκν θαη 

ζπλερίζηεθε θαη κεηαπνιεκηθά ήηαλ, αλάκεζα ζε άιια, ηδενινγηθνπνιηηηθήο θχζεσο 

θαη αθνξνχζε ζηελ θξίζε αμηψλ θαη ηελ έληνλε ακθηζβήηεζε ηνπ αζηηθνχ-

θηιειεχζεξνπ πνιηηεχκαηνο. Τπήξμε, δειαδή, ακθηζβήηεζε ησλ πξνπνιεκηθψλ αμηψλ 

θαη δνμαζηψλ κε ζπλέπεηα ηελ θξίζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ 

θαη ηελ επαθφινπζε δεκηνπξγία πξφζθνξνπ εδάθνπο γηα ηελ επηβνιή νινθιεξσηηθψλ 

θαζεζηψησλ, θπξίσο ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ δελ 

                                                 
8 Hobsbawm, E., (2006), Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΩΝ ΑΚΡΩΝ. Ο ύληνκνο Δηθνζηόο Αηώλαο 1914-1991, ζ΄έθδνζε, Θεκέιην, Αζήλα, ζ. 147 
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είραλ δεκνθξαηηθή παξάδνζε θαη φπνπ δελ είραλ εκπεδσζεί νη θηιειεχζεξεο αμίεο.  

  Ο πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο άξρηζε λα νπηζζνδξνκεί θαη ηειηθά θαηέξξεπζε εμαηηίαο 

ησλ αληηθηιειεχζεξσλ θαη αληηδξαζηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Γεμηάο, νη νπνίεο ήηαλ 

ερζξηθέο, φρη κφλν απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ εξγαηηθνχ θαη 

ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά θαη ζηνπο θηιειεχζεξνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Ζ Γεμηά 

κάιηζηα «αληηπξνζψπεπε φρη απιψο θίλδπλν γηα ηε ζπληαγκαηηθή θαη 

αληηπξνζσπεπηηθή δηαθπβέξλεζε, αιιά κηα ηδενινγηθή απεηιή γηα ηνλ ίδην ην 

θηιειεχζεξν πνιηηηζκφ, θαζψο θαη έλα δπλάκεη παγθφζκην θίλεκα»
9
, ηνλ θαζηζκφ, ν 

νπνίνο επλνήζεθε απφ πνηθίινπο παξάγνληεο
10

. 

  Οη δπλάκεηο απηέο ηεο Γεμηάο ήηαλ απηαξρηθέο, ζπληεξεηηθέο θαη εζληθηζηηθέο, 

μελνθνβηθέο θαη ξαηζηζηηθέο, αληηδεκνθξαηηθέο θαη αληεπαλαζηαηηθέο, θπξίσο ιφγσ 

ηεο ηαπείλσζεο πνπ έλησζαλ απφ ηηο ζπλζήθεο εηξήλεο, φπσο θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ ηνπ πνιέκνπ -νη νπνίεο απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα επηζεηηθή θαη 

επηθίλδπλε ξεηνξεία θαη ζπκπεξηθνξά- αιιά θαη ιφγσ ηεο αλφδνπ θαη ηεο εμάπισζεο 

ηνπ Μπνιζεβηθηζκνχ. Απεπζχλνληαλ ζηηο κάδεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνζειθχζνπλ κε 

ηε δεκαγσγία ηνπο θαη ηνλ γεκάην πξνθαηαιήςεηο ιφγν ηνπο, ν νπνίνο ραξαθηεξηδφηαλ 

απφ ηε λνζηαιγία ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ, απφ ην κίζνο 

απέλαληη ζηηο αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ζηηο αμίεο πνπ 

θιεξνδφηεζε, αιιά θαη ηελ ερζξφηεηα απέλαληη ζηνλ «άζεν θνκκνπληζκφ»
11

.  

  Ζ δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε αχμεζε ηεο δχλακήο ηεο πνπ 

απνηεινχζε, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ξεηνξεία, απεηιή γηα ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη 

ζπλνρή θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ επαλαζηαηηθφηεηά ηεο απνηεινχζαλ αίηηα ηεο βίαηεο 

αληίδξαζεο θαη ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ ηεο Γεμηάο πνπ εθδειψζεθε, φπσο επηζεκαίλεη ν 

Hobsbawm, φρη ελάληηα ζηνλ ίδην ηνλ Μπνιζεβηθηζκφ, αιιά ελάληηα ζηελ νξγαλσκέλε 

εξγαηηθή ηάμε
12

. πσο παξαηεξεί θαη ν Πνπιαληδάο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

εθθαζηζκνχ, απηή αληηζηνηρεί «ζε κηα επηζεηηθή θάζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζε 

κηα αλάινγε ακπληηθή ηεο αζηηθήο ηάμεο»
13

. Ο θαζηζκφο ζεσξείηαη σο 

«αληεπαλάζηαζε», σο «απηφκαηε δειαδή θαη άκεζε απάληεζε ζηελ 

„„επαλάζηαζε‟‟»
14

. 

                                                 
9 Ibid., ζ.149 
10 Βι. παξαθάησ ζην παξφλ θεθάιαην 
11 Hobsbawm, E., (2006),  ibid, ζ. 152 
12 Ibid., ζ.165 
13 Πνπιαληδάο, Ν., (2006), Φαζηζκόο θαη Γηθηαηνξία, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, ζ. 53  
14 Ibid. 
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  Ο ζξίακβνο ηνπ Υίηιεξ ην 1933 έδσζε ζηνλ θαζηζκφ δηαζηάζεηο γεληθνχ θηλήκαηνο
15

 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζηζκνχ -αληηθηιειεπζεξηζκφο, αληηθνκκνπληζκφο, 

εζληθηζκφο, αληεπαλαζηαζηηθή ξεηνξεία, αλάγθε γηα θνηλσληθή κεηαβνιή θαη έκθαζε 

ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο- είραλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απήρεζε ζηηο κάδεο.  

  Οη αδξαλείο έσο ηφηε ζπληεξεηηθέο θαη θαζηζηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεμηάο 

θηλεηνπνηήζεθαλ απεηιψληαο ζνβαξά ην θηιειεχζεξν νηθνδφκεκα αθνχ κε απηέο 

ζεκαηνδνηήζεθε ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζηζκνχ (θαη φρη νη απαξρέο ηνπ 

θαζηζκνχ κε ηε δήζελ γέλεζε ησλ θαζηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εθφζνλ απηέο 

πξνυπήξραλ)
16

. Μεηά ηελ «θαηάξξεπζε ησλ παιαηψλ θαζεζηψησλ θαη ησλ θπξίαξρσλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαζψο θαη ηνπ κεραληζκνχ ηζρχνο, επηξξνήο θαη εγεκνλίαο πνπ 

δηέζεηαλ»
17

, νη δπλάκεηο ηεο Γεμηάο άδξαμαλ ηελ επθαηξία λα επηβιεζνχλ.  

  Λφγνπ ράξε, ζπληεξεηηθά ζηνηρεία πνπ εκπλένληαλ απφ ηε βία θαη ηηο πνιεκηθέο 

αξρέο, φπσο ζηξαηηψηεο βεηεξάλνη ηεο κεζναζηηθήο θαη κηθξναζηηθήο θπξίσο ηάμεο 

πνπ λνζηαιγνχζαλ ηνλ πφιεκν θαη αλαδεηνχζαλ κηα επθαηξία γηα λα επηδείμνπλ ηελ 

ηζρχ ηνπο θαη ηνλ εξσηζκφ ηνπο, δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε «κπζνινγία ησλ 

ξηδνζπαζηηθψλ θηλεκάησλ ηεο Γεμηάο» απνηειψληαο ηε «θπζηνινγηθή δεμακελή 

ζηξαηνιφγεζεο»
18

 ηεο Γεμηάο.  

  Γεληθά, νη κάδεο πνπ δελ είραλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πνπ αηζζάλνληαλ έληνλε 

απνγνήηεπζε θαη δπζαξέζθεηα, αιιά θαη απειπηζία κε ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, φπσο 

παξαδνζηαθέο ειίη πξνζθνιιεκέλεο ζην παιηφ status quo, έδσζαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο 

ζηνλ θαζηζκφ θαη ηνλ βνήζεζαλ ζηελ αλαξξίρεζε ζηελ εμνπζία κε «ζπληαγκαηηθφ» 

ηξφπν
19

 θαη δεκφζηα λνκηκνπνίεζε, φπσο ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γεξκαλία
20

. 

 ρεηηθά κε ηελ ηαμηθή δνκή ηεο Δπξψπεο κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, απηή 

ππέζηε ζνβαξέο αιιαγέο πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Οη ηάμεηο ππέζηεζαλ κεηαβνιέο θαη πνιπάξηζκα κέιε ηνπο 

ζηξάθεθαλ ζε αθξαία πνιηηηθά θηλήκαηα (φπσο, ιφγνπ ράξε, λεαξνί θνηηεηέο ηεο 

κεζναζηηθήο ηάμεο πνπ εληάρζεθαλ ζε θαζηζηηθέο νξγαλψζεηο ή αθφκε βεηεξάλνη 

πνιέκνπ πνπ δελ κπνξνχζαλ κεηαπνιεκηθά λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο).  

                                                 
15 Hobsbawm, E., ibid., ζ.154 
16 Πνπιαληδάο, Ν., ibid.,  ζ. 73 
17 Hobsbawm, E., ibid., ζ.166 
18 Ibid., ζ. 165 
19 Ibid., ζ. 167 
20 Hobsbawm, E., ibid., ζ.161 
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  Αιιά θαη νη αζηνί ππέζηεζαλ επηπηψζεηο, φρη κφλν νηθνλνκηθέο, αιιά θαη εζηθέο-

ςπρνινγηθέο, αθνχ ε αζηηθή ηάμε ρξενθφπεζε ιφγσ ηνπ πνιέκνπ θαη νη ππνζρέζεηο γηα 

πξφνδν, εηξήλε θαη επεκεξία δηαςεχζζεθαλ. Ζ εκπηζηνζχλε ζηηο αμίεο ηεο πξνφδνπ 

θαη ηεο αλάπηπμεο ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ απνγνήηεπζε ησλ αζηψλ, νη νπνίνη 

αηζζάλνληαλ ηε ξήμε κε ηηο αμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ παξειζφληνο 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ είραλ ππνζηεί. Ζ ελ ιφγσ 

θνηλσληθή ηάμε δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ καξαζκφ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ επλφεζαλ ηνλ νινθιεξσηηζκφ. 

Μέζσ ηεο θαζηζηηθήο θαη λαδηζηηθήο ηδενινγίαο, ε αζηηθή ηάμε εμέθξαζε ηελ 

«αληεπαλαζηαηηθή» απφγλσζή ηεο θαη ηνλ παληθφ ηεο
21

. Ζ αζηηθή ηάμε εληνχηνηο (θαη 

θπξίσο ην κεγάιν θεθάιαην) ήηαλ απηή πνπ θπξηάξρεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθθαζηζκνχ ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαζηζκνχ, αθνχ κε επθνιία 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο θαζίζηεο εγέηεο, εθφζνλ απηνί θξφληηζαλ λα εμππεξεηνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ηεο θαη λα ηε κεηαρεηξίδνληαη πξνλνκηαθά. 

  Δπηπιένλ, ν θαζηζκφο, θαη εηδηθφηεξα «ν εζληθνζνζηαιηζκφο, ήηαλ ην θίλεκα θαη ε 

ηδενινγία ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο πνπ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε παληθνχ»
22

. Ο 

Σξφηζθη, αλαθεξφκελνο ζηελ πξνζθνιιεκέλε ζην θαζηζκφ κηθξναζηηθή ηάμε, ηε 

ραξαθηεξίδεη «αλζξψπηλε ζθφλε»,
 
ε νπνία «ζηεξνχληαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαηψλ 

γηα απηννξγάλσζε θαη παξέκελε „„άκνξθε θαη θαηαθεξκαηηζκέλε‟‟»
23

. 

  Ο θνηλσληθφο εθθαζηζκφο εληάζεθε κε ηελ Όθεζε ηνπ 1929, ε νπνία δεκηνχξγεζε 

πιήγκα πνηθίιεο θχζεσο -πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, ςπρνινγηθήο- πξνθαιψληαο 

ζπγρξφλσο θη έλα ηδενινγηθφ θελφ ιφγσ ηεο απνγνήηεπζεο απφ ηνλ αζηηθφ 

θηιειεπζεξηζκφ θαη ηελ επαθφινπζε ρξενθνπία ηνπ. Ο θηιειεπζεξηζκφο δελ κπνξνχζε 

πιένλ λα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πξνφδνπ θαη 

επεκεξίαο δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχληαλ ππεχζπλνο, ηφζν γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ Α΄ 

Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ φζν θαη γηα ηελ αλζξψπηλε δπζηπρία θαη αλέρεηα
24

. Δπνκέλσο, ε 

αλαδήηεζε βηψζηκσλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ ιχζεσλ θξηλφηαλ αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ηδενινγηθφ θελφ θαη ην φπνην αδηέμνδν είρε 

πξνθιεζεί απφ ηνλ θηιειεπζεξηζκφ, φπσο ππνζηεξηδφηαλ επηζήκσο. 

                                                 
21 Σζαθαινγηάλλεο, Π., (2008), ύγρξνλε επξσπατθή Ηζηνξία. Από ηε Βαζηίιιε ζηνλ 21ν αηώλα, β΄ηφκνο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο εζηίαο, 

Αζήλα, ζ. 237 
22 Ibid, ζ. 237 
23 ibid.,  ζ. 237-238 
24 Ibid., ζ. 229 
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  Σν ηδενινγηθφ θελφ ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ην ζνβηεηηθφ κνληέιν ή ν θαζηζκφο 

πνπ αζθνχζαλ έιμε ζηνπο απνγνεηεπκέλνπο απφ ηνλ θηιειεπζεξηζκφ αθνχ 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηα ζαζξά ζεκέιηα απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηηο παξσρεκέλεο αμίεο 

ηνπ. Γεκηνπξγήζεθε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κηα πφισζε ηαμηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα πνπ πξνζέιαβε «κνξθή εκθπιίνπ πνιέκνπ»
25

 ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο απηή ηεο Ηζπαλίαο. 

  ζνη ηάρζεθαλ κε ην θαζεζηψο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην ζεψξεζαλ σο κηα βηψζηκε 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ ρξενθνπεκέλν θαπηηαιηζκφ πνπ είρε πξνθαιέζεη νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο θαη άλαξρε θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή
26

. Γνεηεχηεθαλ απφ ηηο απφςεηο πεξί 

ζάπηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα θαηέξξεε ζχληνκα ελψ ζα 

εμειηζζφηαλ ζε έλα αθφκε πην επηζεηηθφ ζχζηεκα. Πξνζπάζεζαλ, κέζσ πνιηηηθψλ 

θνξέσλ πνπ ζπγθξνηνχζαλ, λα αλαραηηίζνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηνλ ζπληεξεηηζκφ 

ησλ θαζηζηηθψλ θαη απηαξρηθψλ δπλάκεσλ ηεο Γεμηάο, νη νπνίεο επηζπκνχζαλ, φπσο 

δηαηείλνληαλ, λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ θνηλσληθή επηαμία κέζσ ηεο βίαο θαη ηεο 

πξνπαγάλδαο.  

  Ο άιινο πφινο έιμεο ήηαλ ν θαζηζκφο, ν νπνίνο ζηεξηδφηαλ ζε ξαηζηζηηθέο, 

ηκπεξηαιηζηηθέο θαη «θνηλσληθνδαξβηληζηηθέο ζεσξίεο πεξί ηεο επηθξάηεζεο ηεο 

ηζρπξφηεξεο θπιήο»
27

.  

  Ο θαζηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά, ηνπνζεηείηαη ζην «ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ» θαη «αληηζηνηρεί ζε κηα πνιηηηθή θξίζε»
28

, ε νπνία θαηαιήγεη ζε 

«κηα ηδηαίηεξε κνξθή θαζεζηψηνο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ Κξάηνπο Δθηάθηνπ Αλάγθεο»
29

.  

πλ ηνηο άιινηο, ε πνιηηηθή απηή θξίζε αληαλαθιά νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  

ηεο ηαμηθήο πάιεο, νθείιεηαη δειαδή ζε κηα «ηδηαίηεξε ζπγθπξία ηεο ηαμηθήο πάιεο»
30

, 

ε νπνία ζπλεπάγεηαη ζεζκηθή θξίζε
31

. Ο θαζηζκφο απνηειεί «κηα νξηαθή κνξθή 

θαζεζηψηνο θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο»
32

 αθνχ δελ είλαη απνθνκκέλνο απφ ην 

θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, αιιά αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

αζηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θξίζεο πνπ εθδειψλεηαη. 

ε απηφ ην ζεκείν ζπλίζηαηαη ε ηδηνκνξθία ηνπ.  

                                                 
25 Ibid., ζ. 233 
26 Σζαθαινγηάλλεο, Π., (2008), ύγρξνλε επξσπατθή Ηζηνξία. Από ηε Βαζηίιιε ζηνλ 21ν αηώλα, β΄ηφκνο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο εζηίαο, 
Αζήλα, ζ. 203-204 
27 Ibid., ζ. 175 
28 Πνπιαληδάο, Ν., ibid., ζ. 11 
29 Ibid, ζ. 10 
30 Ibid, ζ. 64 
31 Ibid., ζ.70 
32 Ibid., ζ. 63 
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  Δμάιινπ, ε «δηαδηθαζία πεξάζκαηνο απφ ηελ αζηηθή δηθηαηνξία ζηηο αλνηρηέο κνξθέο 

θαηαπίεζεο απνηειεί ηελ νπζία ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο»
33

 θαη ην ελ ιφγσ πέξαζκα 

απφ ηε δεκνθξαηία ζην θαζηζκφ γίλεηαη αβίαζηα αθνχ ν θαζηζκφο δελ απνηειεί 

θαηλνχξην θαζεζηψο, αιιά κηα αιιαγή ηεο κνξθήο πνπ ιακβάλεη ην θξάηνο
34

 κηα πνπ 

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Πξαγκαηνπνηείηαη, δειαδή, 

«κεηάβαζε απφ ην θηιειεχζεξν πνιίηεπκα ηνπ αληαγσληζηηθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηε 

κνξθή ηνπ παξεκβαηηθνχ θξάηνπο, ηνπ θξάηνπο ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ»
35

, 

ελψ πξνζβάιιεηαη θαη ν δεζκφο ηεο εθπξνζψπεζεο κέζσ κηαο πνιηηηθήο 

αλαδηνξγάλσζεο, φπνπ ηα πνιηηηθά θφκκαηα αληηθαζίζηαληαη απφ πνηθίιεο νκάδεο 

πίεζεο πνπ θηάλνπλ σο ηε ζπγθξφηεζε αθαλψλ παξαθξαηηθψλ δηθηχσλ. Με ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θνκκάησλ δηαξξεγλχνληαη νη δεζκνί κεηαμχ εθπξνζψπσλ θαη 

εθπξνζσπνχκελσλ πξνθαιψληαο αληζνξξνπία κεηαμχ «ηππηθήο θαη πξαγκαηηθήο 

εμνπζίαο»
36

 θη επνκέλσο, κηα βαζηά πνιηηηθή θξίζε. Ζ πνιηηηθή θξίζε αθνξά νιφθιεξν 

ηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, δειαδή ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ην εζσηεξηθφ απηψλ ησλ 

ηάμεσλ ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ αληηθάζεσλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θπξίαξρσλ θαη 

θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ.  

  Ο θαζηζκφο πξνβάιιεηαη σο ν αλαγθαίνο κεζνιαβεηήο «γηα ηελ 

επαλαζηαζεξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο εγεκνλίαο»
37

 θαη, κεηά ηελ 

θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο, απνθηά κηα ζρεηηθή απηνλνκία απέλαληη ζην άξρνλ 

ζπγθξφηεκα θαη ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην
38

. Σν δε κνλνπσιηαθφ θεθάιαην εθηνπίδεη 

ηε κηθξναζηηθή ηάμε -ε νπνία είρε αλαπηχμεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνλ θαζηζκφ θαη 

θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε κέζα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ-  εδξαηψλνληαο ηελ θπξηαξρία 

ηνπ. πλ ηνηο άιινηο, απνηειεί ζεκαληηθφηαην έξεηζκα γηα ην θαζηζηηθφ θφκκα, ην 

νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ιατθέο κάδεο απνθηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ραξαθηήξα 

καδηθνχ θφκκαηνο. 

   Με ηα λέα καδηθά πνιηηηθά θφκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Δπξψπε δφζεθε ε 

επθαηξία ζηηο κάδεο, πνπ ήηαλ απνθιεηζκέλεο απφ ηελ ελεξγφ πνιηηηθή δσή ιφγσ ηεο 

νπηζζνδξνκηθφηεηαο ηεο αζηηθήο ηάμεο, λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή δσή. Σα κεζαία θαη θαηψηεξα ζηξψκαηα έδσζαλ ηε ζηήξημή ηνπο ζην 

                                                 
33 Ibid. 
34 Ibid, ζ. 72 
35 Ibid, ζ. 81 
36 Ibid, ζ. 82 
37 Ibid, ζ. 95 
38 Ibid, ζ. 94 
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θαζηζκφ απνηειψληαο ηνλ ππξήλα ηνπ θαη λνκηκνπνηψληαο ηνλ ηαπηφρξνλα 

ζπληειψληαο ζηνλ εθθαζηζκφ ηεο θνηλσλίαο. 

  πσο ππνζηήξηδε ν Γεκεηξψθ ζην 7
ν
 πλέδξην ηεο Γηεζλνχο, «ν θαζηζκφο ζπλήζσο 

θηάλεη ζηελ εμνπζία κέζα απφ κηα ακνηβαία θαη ζπρλά ζθνδξή πάιε ελαληίνλ ησλ 

παιαηψλ αζηηθψλ θνκκάησλ»,
39

 αθνχ έρεη πξνεγεζεί κηα «πξνεηνηκαζία» γηα ηνλ 

εθθαζηζκφ ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ ζεηξά αληηδξαζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ νη 

αζηηθέο θπβεξλήζεηο ζπληειψληαο έηζη απνθαζηζηηθά ζηελ επηθξάηεζε ηνπ θαζηζκνχ. 

ην πξψην ηνπ ζηάδην, ν έληνλνο θαη πεξίπινθνο ηαμηθφο ραξαθηήξαο νθείιεηαη ζην 

δηθνξνχκελν ραξαθηήξα ηνπ ιατθνχ εξείζκαηνο «απφ ηνλ νπνίν επσθειείηαη ν 

θαζηζκφο ηε ζηηγκή ηεο αλφδνπ ηνπ ζηελ εμνπζία»
40

. 

  Δπηπξνζζέησο, επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ δεκηνπξγεί θαη ε 

θξίζε ηεο άξρνπζαο ηδενινγίαο, ηεο επηθξαηνχζαο, δειαδή, ηδενινγίαο ζηνπο θφιπνπο 

ησλ  θπξίαξρσλ ηάμεσλ, ε νπνία ακθηζβεηείηαη απφ ηηο θαηαπηεδφκελεο ιατθέο κάδεο. 

Ζ δεζπφδνπζα ηδενινγία κπνξνχζε λα θξαηά ηηο κάδεο ππνηειείο θαη λα ηηο 

εθκεηαιιεχεηαη, αιιά φρη πηα. Ωζηφζν, ε θξίζε δελ αθνξά κφλν ζηελ άξρνπζα 

ηδενινγία, αιιά θαη ηελ ηδενινγία «ηεο βαζηθήο θπξηαξρνχκελεο δχλακεο», δειαδή, 

ηεο καξμηζηηθήο (θαη φρη ηεο εξγαηηθήο ηδενινγίαο)
41

. εκαληηθή ζπλέπεηα ηεο ελ ιφγσ 

ηδενινγηθήο θξίζεο απνηειεί ε πξναλαθεξζείζα «ξήμε ηνπ δεζκνχ εθπξνζσπνχληεο-

εθπξνζσπνχκελνη»
42

 θαη ε νξγαλσηηθή απνηπρία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

Δπηπξφζζεηε ζπλέπεηα απνηειεί θαη ε ζηξνθή ησλ ηδενιφγσλ αζηψλ -«ηεο θάζηαο ησλ 

εληεηαικέλσλ „„αμησκαηνχρσλ ηεο ηδενινγίαο‟‟»
43

- πξνο ηνλ θαζηζκφ παξνηξχλνληαο 

ηηο κάδεο πξνο απηφλ κε ξηδνζπαζηηθφ θαη άκεζν ηξφπν, αζθψληαο, παξάιιεια, 

δξηκεία θξηηηθή ελάληηα ζηα θφκκαηα, ζηελ παξαδνζηαθή αζηηθή ηδενινγία θαη ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο
44

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 ε Πνπιαληδάο, Ν., ibid, ζ. 73 
40 Ibid, ζ. 74 
41 Ibid, ζ. 74 
42 Ibid., ζ.85 
43 Ibid. 
44 Ibid. 



20 

 

Κεθάιαην 2:  Κνηλσληθνπνιηηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πνιηηηθή θξίζε θαηά ηνλ 

Μεζνπόιεκν: Σν ειιεληθό ζύκπησκα 

 

  Ζ ζχληνκε αλάιπζε πνπ επηρεηξήζεθε παξαπάλσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ ζηελ 

Δπξψπε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ηνπ 

πιαηζίνπ εθείλνπ κέζα ζην νπνίν ζπληειέζηεθαλ νη πνηθίιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη ηδενινγηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ πξνθάιεζαλ λέα δεδνκέλα γηα ηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε.  

  Αλακθηζβήηεηα, ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δελ κπνξεί λα εηδσζεί απνθνκκέλε απφ ην 

επξσπατθφ πιαίζην. Δληνχηνηο, παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

ηδηφηππε εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ησλ ηαμηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ 

δηαδξακάηηζαλ ζεκαίλνληα ξφιν γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή θξίζε. Τπήξμε κηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο γηα φια ηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη ην γεγνλφο απηφ ήηαλ πνιππαξαγνληηθφ.  

  Καη‟αξράο, ε βαζηά απνγνήηεπζε ιφγσ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, πξνθάιεζε 

απάζεηα ζηηο κάδεο θαη απειπηζία
45

 ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη ζπλζήθεο 

εθείλεο πνπ δηακφξθσζαλ έλα ηδηφηππν θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη
46

.  

  Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, θαη θπξίσο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Όθεζε ηνπ 1929, δηακνξθψζεθαλ ηδηαίηεξα πηεζηηθέο ζπλζήθεο θαη 

λέα δεδνκέλα πνπ επέβαιαλ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη πξνζηαηεπηηζκφ. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ ηδενινγηθή απνθξπζηάιισζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ κηα θαη απηά παξέκεηλαλ πξνζδεκέλα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 

θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Δλψ είραλ δεκηνπξγεζεί νη φξνη εθείλνη πνπ ζα 

πξνθαινχζαλ αθφκε θαη κηα ιατθή επαλάζηαζε, σζηφζν δελ ππήξμαλ νπζηαζηηθέο 

δηεθδηθήζεηο ή ξηδνζπαζηηθά θηλήκαηα ακθηζβήηεζεο
47

 παξφιν πνπ ζηελ Δπξψπε 

εθθξάζηεθε ε αλάγθε γηα λέεο κνξθέο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπγθξφηεζεο
48

. Σα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο δελ απέθηεζαλ απφ ηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ ηαμηθή ζπλείδεζε ιφγσ πνηθίισλ παξαγφλησλ. 

Παξέκεηλαλ ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκαηψζεσλ, δειαδή ησλ αηειψλ ηαμηθψλ 

                                                 
45 Ρήγνο, Ά., (1988), Ζ Β΄ Διιεληθή Γεκνθξαηία 1924-1935. Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, ζ. 

17 
46 Ibid. , ζ. 18 
47 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ φξσλ γηα θνηλσληθή κεηαβνιή βι. Ρήγνπ Α., ibid. ζ. 122-123,  
48 Ρήγνο, Α., ζ. 122 
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ζρεκαηηζκψλ
49

, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ δχλακε εθείλε πνπ ζα 

σζνχζε ζηε δηακφξθσζε κηαο ηαμηθήο θνηλσλίαο κέζσ ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ.  

   Οη θνηλσληθέο ηάμεηο δηακνξθψζεθαλ αξγά θαη ζηαδηαθά, ρσξίο λα αθνινπζνχλ ηηο 

αληηθάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ πεξίνδν (φπσο απηή, ιφγνπ 

ράξε, κεηαμχ αζηηθήο θαη εξγαηηθήο ηάμεο). Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε απνηεινχληαλ, 

αθελφο, απφ ηνπο αζηνχο κεηαπξάηεο ηεο δηαζπνξάο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο κεζάδνληεο 

ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαο κηα ηδηαίηεξε πξφζδεζε κε απηφ θαη δξνχζαλ 

θπξίσο ζην εμσηεξηθφ θαη, αθεηέξνπ, απφ ηελ εζληθή αζηηθή ηάμε πνπ δξνχζε εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ αζηηθήο ηάμεο 

έρεη ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, αιιά θαη ηνπ 

ηδενινγηθνπνιηηηθνχ, αθνχ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεηά ην θίλεκα ηνπ 1909 μεθηλά ε 

ελζσκάησζε ηεο αζηηθήο κεηαπξαηηθήο ηάμεο πνπ πξέπεη λα παξαθάκςεη ηα «ηδάθηα» 

θαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, νηθνλνκία θαη 

πνιηηηθή.  

  Ζ δεκηνπξγία βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θπξίσο ηεο αζηηθήο θαη ηεο 

εξγαηηθήο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ηελ ίδηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζηελ Διιάδα ρσξίο λα 

έρνπλ πξνεγεζεί δηεξγαζίεο γηα ηελ ηαμηθή ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο, ελψ, ηαπηφρξνλα, ην 

πειαηεηαθφ δίθηπν ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ εκπνδίδεη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο 

ησλ ηάμεσλ ηεο ηαμηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.  

  Μπνξεί ε Οθησβξηαλή επαλάζηαζε λα επεξέαζε ηελ νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ε επαθή ηεο κε ηε Β΄ Γηεζλή λα δηεχξπλε ηνπο νξίδνληέο ηεο, 

σζηφζν πνηθίινη παξάγνληεο θαζπζηέξεζαλ ηελ ηαμηθή ηεο ζπλεηδεηνπνίεζε, φπσο ε 

δηαζπνξά ηεο ζε ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη ε πξνζσξηλφηεηα ησλ εξγαηηθψλ 

επαγγεικάησλ
50

. Πεξαηηέξσ, δηάθνξα αξλεηηθά θαηλφκελα πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, φπσο ν εξγαηνπαηεξηζκφο, «ν ζπλαθφινπζνο παηεξλαιηζηηθφο 

ζπλδηθαιηζκφο, ν θαηξνζθνπηζκφο, νη κηθξναζηηθέο θηινδνμίεο»
51

, αιιά θαη ζεκαληηθά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή ηξαγσδία, 

εκπνδίδνπλ ηελ ηαμηθή απνθξπζηάιισζε θαη εληείλνπλ ηελ θνηλσληθή θξίζε. 

  Ζ εξγαηηθή ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20 παξακέλεη ζην πεξηζψξην 

                                                 
49 Ibid., ζ. 128 
50 Ρήγνο, Α., ibid., ζ.142 
51 Ibid., ζ.136 
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θαη παξνπζηάδεη αδπλακία πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη καδηθνπνίεζεο ηνπ θηλήκαηφο ηεο. 

Οη πξφζθπγεο πνπ ζα θαηαθηάζνπλ ζηελ Διιάδα ην 1922 θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζα ρξεηαζηεί λα κεηαηξαπνχλ ηδενινγηθά ζε εξγάηεο
52

 

γηα λα δψζνπλ ψζεζε θαη καδηθφηεηα ζην εξγαηηθφ θίλεκα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30, 

ηφηε πνπ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη κηα ηδηαίηεξα ζνβαξή θξίζε δηεζλψο. 

Ζ εξγαηηθή ηάμε ζα ζπληειέζεη ζην μεπέξαζκα ηνπ αζηηθνχ δηραζκνχ βεληδειηθψλ-

αληηβεληδειηθψλ, «πξνβάιινληαο κηα λέα πξννπηηθή ζηηο ηεξάζηηεο κάδεο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ άιισλ εμαζιησκέλσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο»
53

. 

  Οη πξφζθπγεο δε, άιιαμαλ ην παιαηφ πνιηηηθφ ζχζηεκα απνλνκηκνπνηψληαο ην 

ηαπηφρξνλα. Ωζηφζν, ε απνλνκηκνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ κπινθ 

θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ην εμέθξαδαλ νδεγνχζε ζπρλά ζηελ πξνηίκεζε επηινγψλ 

εθηξνπήο απφ ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα
54

. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ, δεκηνπξγήζεθαλ αλαθαηαηάμεηο ζηελ ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ηεο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ησλ γεγελψλ αθνχ ην 

βηνηηθφ ηνπο επίπεδν ρεηξνηέξεπζε θαη ε δπζαξέζθεηά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαζθάιεηά ηνπο, ηφζν απφ ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ φζν θαη απφ ηελ έιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ, θνξπθψζεθαλ. 

  πλ ηνηο άιινηο, ην ηδενινγηθφ θελφ πνπ πξνθιήζεθε ζηελ Διιάδα κε ην νξηζηηθφ 

ηέινο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο «λένπ 

ζπλεθηηθνχ κχζνπ»
55

 γηα ηελ αζηηθή ηάμε, απηφ ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ, ηνπ θφβνπ 

ιφγσ ηνπ «θηλδχλνπ» πνπ εληνπηδφηαλ ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ν νπνίνο 

έθαλε λα πξνβάιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ιχζεηο απηαξρηθέο, αληηδεκνθξαηηθέο θαη 

αληηθνηλνβνπιεπηηθέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φπνπ ήηαλ δηάρπηνο ν ζπληεξεηηζκφο 

θαη ε κηθξναζηηθή ηδενινγία. Ζ αζηηθή ηάμε- αζηηθή κεηαπξαηηθή ηάμε ηεο δηαζπνξάο 

θαη εζληθή αζηηθή ηάμε- κπξνζηά ζηνλ επηθείκελν «θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν» 

ελνπνηήζεθε θαη αιιεινυπνζηεξίρηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ππνηηζέκελε απεηιή 

θαη λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληά ηεο.   

  Ζ ζπληεξεηηθή ηδενινγία θπξηαξρεί θαη ζηα αλνκνηνγελή κηθξναζηηθά ζηξψκαηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ηδηφηππν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

                                                 
52 Ibid., ζ.145 
53 Ibid. 
54Κνπηξνπβίδεο, η., (2010), «ΑΡΗΣΔΡΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΞΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ», ζε Ζ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ ΜΔΣΑΞΑ, ΝΔΟΛΑΗΑ, 

ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ, ΑΗΘΖΣΗΚΖ , Δ ΗΣΟΡΗΚΑ, Διεπζεξνηππία, ζ. 81 
55 Ρήγνο, Α., ibid., ζ.136 
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ζπληεξεηηζκφ
56

 θαη ζπληερληαθέο αληηιήςεηο ζε κηα πξνζπάζεηα απφθηεζεο 

πξνλνκίσλ, πξνζφλησλ θαη θξαηηθψλ παξαρσξήζεσλ θαη κε θπξίσο ζθνπφ ηε 

δηείζδπζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

  Σα κηθξναζηηθά απηά ζηξψκαηα ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηνπο ζεζκνχο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηάζζνληαη ππέξ ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο. Παξάιιεια, ηάζζνληαη νπσζδήπνηε θαηά 

ηνπ λένπ ηαμηθνχ «ερζξνχ» πνπ απεηιεί, φπσο ππνζηεξίδνπλ, ηελ χπαξμή ηνπο. 

  Ο κηθξναζηηζκφο είλαη δηάρπηνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί 

δελ έρνπλ εκπεδσζεί. Ζ πξνηίκεζε ζε αληηθνηλνβνπιεπηηθέο ιχζεηο επηθξαηεί εθφζνλ 

δελ θαηαλνήζεθε θαη ε ζεκαζία ηεο νπζηαζηηθήο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηεο 

ρψξαο. 

  Ζ επηβνιή απηαξρηθψλ ιχζεσλ είρε επηπιένλ ιφγνπο χπαξμεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ην γεγνλφο φηη κέζα ζηε ξεπζηφηεηα ηεο πεξηφδνπ ην κφλν ζηαζεξφ ζηνηρείν πνπ 

παξαηεξείηαη γηα ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ήηαλ «ην δηαθχβεπκα: ε εμνπζία θαη ε 

δηαρείξηζή ηεο»
57

. Σν πνηνο ζα ήηαλ ν θπξίαξρνο ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ζα 

επηβαιιφηαλ ζηα επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

  Δπηπξφζζεηα, ε εθηξνπή απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ε ζπλαθφινπζε παξαθκή ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ γλψξηζκα ηεο πεξηφδνπ αζηάζεηαο κεηά ηηο εθινγέο 

ηνπ 1932 (θαη σο ην 1935) νπφηε άλνημε λένο θχθινο «νζκψζεσλ θαη θπβεξλεηηθψλ 

ελαιιαγψλ»
58

 θαη κε ηελ αλαδσπχξσζε ηεο πφισζεο πνπ ήδε ππήξρε απφ ηα ρξφληα 

ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ. Με ηελ εθ λένπ φμπλζε ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην ηδενινγηθφ θελφ πνπ πξνθιήζεθε κεηά ηελ εγθαηάιεηςε 

ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη ηελ έιιεηςε λέσλ ζηφρσλ ζην ειιεληθφ θξάηνο. Δπηπιένλ, ε 

δηρνηφκεζε ηεο θνηλσλίαο κεηέζεηε ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ελεξγεηψλ απφ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα ζε ιηγφηεξν νπζηαζηηθά, φπσο ην πνιηηεηαθφ 

δήηεκα, δπζρεξαίλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ
59

. 

  Ζ ελ ιφγσ πφισζε εληεηλφηαλ θαη απφ ηα ίδηα ηα θφκκαηα, πνπ αλαδεηνχζαλ λα 

απμήζνπλ ηε ζπλνρή θαη ηελ επηξξνή ηνπο ρσξίο φκσο λα είλαη ηθαλά λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα αζθήζνπλ πνιηηηθή πνπ ζα αληηκεηψπηδε 

                                                 
56 Ibid., ζ.159 
57  Βιάρνο, Άγγ., (2006), «Ζ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Πνιηηηθή Ηζηνξία 1923-1940» ζε ΗΣΟΡΗΑ ησλ ΔΛΛΖΝΩΝ, ηφκ.15, 

ΝΔΩΣΔΡΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟ, 1910-1940, εθδ. Γνκή, Αζήλα, ζ. 341  
58 Ibid, ζ. 349 
59Αιηβηδάηνο, Ν., (1981), ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ, εκεηψζεηο παλεπηζηεκηαθψλ παξαδφζεσλ, 
ηεχρνο Α΄, 1821-1941, εθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, ζ.129 
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απνηειεζκαηηθά ηα λέα δεηήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη ζε κηα θνηλσλία πνπ άιιαδε 

νινθιεξσηηθά θαη φπνπ θαηαβάιινληαλ πξνζπάζεηεο κε έλα «ξεπεξηφξην απάλζξσπσλ 

κέζσλ»
60

 γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ακηγνχο εζληθνχ θξάηνπο. Οη παξαηάμεηο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θάζε κέζν γηα ηελ θαηάιεςε εμνπζίαο παξαβαίλνληαο ηνπο θαλφλεο 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαησλίδνληαο ηελ θξίζε λνκηκνπνίεζεο απηνχ ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

  Ο ηεξκαηηζκφο ηεο γεκάηεο πάζνπο πφισζεο πνπ δηρνηνκνχζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ζε βεληδειηθνχο θαη αληηβεληδειηθνχο γηα ρξφληα ζπληειέζηεθε κε ηηο εθινγέο ηνπ 1936 

φπνπ θακία παξάηαμε, νχηε ησλ βεληδειηθψλ νχηε θαη απηή ησλ αληηβεληδειηθψλ, δελ 

επηθξάηεζε αθνχ δελ δηέζεηε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. Σν έηνο 1936 ήηαλ 

θξίζηκν αθνχ άλνημε ην δξφκν πξνο ηε δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί θαηαιχζεθαλ, νη ειεπζεξίεο θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαηαζηξαηεγήζεθαλ. 

  Ο ζηξαηησηηθφο παξάγνληαο, έλα επηπιένλ γλψξηζκα ηεο πεξηφδνπ, δηαδξακάηηζε 

επίζεο απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο εθθξάδνληαο ην θιίκα δπζαξέζθεηαο, αιιά 

θαη απνξξχζκηζεο ηεο φπνηαο ηζνξξνπίαο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη. Παξάιιεια κε ηα 

θφκκαηα, θαη ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε απηά, ζην ζψκα ησλ αμησκαηηθψλ δξνχζαλ 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο κνξθέο δξάζεο, «απφ ηελ πίεζε θαη 

ηηο απεηιέο κέρξη ηε βίαηε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο»
61

 πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξχζνπλ 

αληηθνηλνβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο. πσο εμεγεί ν Hering, ζην ειιεληθφ 

ππεξζεγθεληξσηηθφ θξάηνο, νη πξαμηθνπεκαηίεο εθκεηαιιεπφκελνη ηα ηερληθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο πξνζέθεξε, κπνξνχζαλ απιά λα θαηαιάβνπλ ηα θέληξα 

εμνπζίαο ζηελ Αζήλα γηα λα θπξηαξρήζνπλ ζηε ρψξα
62

. Δληνχηνηο, ε γελεζηνπξγφο 

αηηία ησλ πξαμηθνπεκάησλ εδξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ππήξρε «κεγάιε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπ πςεινχ βαζκνχ πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη θηλεηνπνίεζεο απφ ηε κηα θαη 

ηνπ ζρεηηθά ρακεινχ βαζκνχ πνιηηηθήο ζεζκνζέηεζεο απφ ηελ άιιε»
63

. 

  Οη πνιηηηθνί ζεζκνί βξίζθνληαλ ζε θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ρσξίο 

λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ καδψλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα πνηθίια θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αιιά 

                                                 
60 Hering, G. , (2008), TA ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1821-1936, ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ  ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ, 

ΑΘΖΝΑ, ζ.1005 
61 Hering, ibid., ζ. 1005 
62 ibid, ζζ 1027-1028.  
63 ibid., ζ. 1028 
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νχηε θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα δεκνγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ έιεπζε ησλ πνιπάξηζκσλ πξνζθχγσλ. 

Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κεησλφηαλ θαη ιφγσ ηεο 

επηηάρπλζεο ηεο αζηηθνπνίεζεο, ησλ πξσηφγλσξσλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ γεγελψλ θαη 

πξνζθχγσλ, αιιά θαη ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ. Οη ζεζκνί ήηαλ αλεπαξθείο
64

 θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αλεπάξθεηάο ηνπο ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θάζε νκάδαο κε φ,ηη 

κέζα ζεσξνχζε θαηάιιεια, απφ πξαμηθνπήκαηα θαη ζηάζεηο ζηηο ηάμεηο ησλ 

αμησκαηηθψλ, κέρξη δσξνδνθίεο εθ κέξνπο ησλ πινπζίσλ, φπσο θαη δηαδειψζεηο θαη 

απεξγίεο ησλ εξγαηψλ
65

, γηα λα θαηαιήμεη απηή ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ θαηάιπζε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ζηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο.  

  Δπηπξνζζέησο, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δηακνξθψζεθε θαη απφ ηελ ηάζε πνπ επηθξάηεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ζηηο θπβεξλήζεηο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Βνπιήο, γηα 

έθδνζε αληηζπληαγκαηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, αλαγθαζηηθψλ λφκσλ, 

αληηζπληαγκαηηθψλ πξάμεσλ. Οη θνηλνβνπιεπηηθνί ζεζκνί έραζαλ ηε ζπλνρή θαη 

λνκηκνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ζπλερείο παξαβηάζεηο
66

 επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία κηαο 

αλεμέιεγθηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Ζ ηζρπξή εθηειεζηηθή εμνπζία ήηαλ ζηφρνο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ αθνχ ηζρπξίδνληαλ φηη έηζη ζα κπνξνχζαλ λα επηιχζνπλ ηα 

κείδνλα πξνβιήκαηα. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία εληζρχζεθε παξαβηάδνληαο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο παξεκβαηηθνχ 

θξάηνπο ζε πεξηνρέο πνπ δελ ήηαλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, φπσο ε λνκνζεηηθή εμνπζία. 

  Ωο εθ ηνχηνπ, ε Γεκνθξαηία ππέζηε παξακνξθψζεηο θαη ε εθηξνπή πξνο ηνλ 

απηαξρηζκφ θαη ηελ απζαηξεζία, (εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ εμσζπληαγκαηηθψλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο), ήηαλ 

ζπρλφ θαηλφκελν. Ζ δε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία ηδηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

εμνπζίεο δηακέζνπ ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην ζχληαγκα ηνπ 

                                                 
64 Ο Hering (ibid., ζ. 1028-1030) αλαθέξεη φηη ηέζζεξηο ηδηφηεηεο ησλ ζεζκψλ είλαη δείθηεο ηνπ βαζκνχ ζεζκνζέηεζήο ηνπο θαη ηεο 
δπλακηθφηεηάο ηνπο: α) ε ζπλνρή ηνπο, δειαδή «ε ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθξνχνπλ ηε δηαβξσηηθή επίδξαζε εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο», ε νπνία ήηαλ αξθεηά κεησκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. β) 

ε πνιππιεπξηθφηεηά ηνπο, ε νπνία απνδείρηεθε απνηειεζκαηηθή ζην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, φρη φκσο θαη 
ζηε ζεζκνζέηεζε ησλ θνκκάησλ, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καδψλ φηαλ κεηαηξάπεθαλ ζε 

θφκκαηα καδψλ. γ) ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα θαζήθνληα, ε νπνία απνδείρηεθε πεξηνξηζκέλε, ηφζν γηα ηνπο 

θξαηηθνχο ζεζκνχο φζν θαη γηα ηα θφκκαηα, ηα νπνία πζηεξνχζαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ 
έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ, κε ην πνιηηεηαθφ δήηεκα, κε ηηο αλαηαξαρέο ζηνπο αμησκαηηθνχο, ηνλ αλαιθαβεηηζκφ θ.ά. δ) ε απηνλνκία 

ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ε νπνία ήηαλ ζπξξηθλσκέλε. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα παλεπηζηήκηα, ε Δθθιεζία ήηαλ 

ζεζκνί ησλ νπνίσλ ε νξγάλσζε θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε εμαξηηφηαλ απφ πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο εμέθξαδαλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο δηακέζνπ ησλ ζεζκψλ απηψλ. Σα δε θφκκαηα, εθκεηαιιεπφκελα ηελ δηρνηφκεζε ηεο θνηλσλίαο ιφγσ ηνπ 

Δζληθνχ Γηραζκνχ δεκηνπξγνχζαλ αθφκε εληνλφηεξε πφισζε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο ηνπο. 
65 Ibid., ζ. 1030  
66 Αιηβηδάηνο, Ν., (1981), ibid. ζ.136 
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1911 θαηάζηαζεο πνιηνξθίαο
67

. Ζ θαηάζηαζε πνιηνξθίαο επηβαιιφηαλ απηή ηελ 

πεξίνδν ρσξίο ηε δηθαηνινγία ηνπ πνιέκνπ ή εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ, φπσο φξηδε ην 

ζχληαγκα, αιιά γηα ηελ θαηαζηνιή εζσηεξηθψλ ηαξαρψλ, απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ 

θαη ηεο φπνηαο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ππνζθάπηνληαο κε απηφλ ηξφπν ηηο εγγπήζεηο 

ηεο ζπληαγκαηηθήο ειεπζεξίαο θαη πεξηζηέιινληαο ηα δηθαηψκαηα.  

  Με ηελ εθκεδέληζε ηεο θαλνληζηηθήο ηζρχνο ηνπ πληάγκαηνο, απαμηψζεθαλ νη 

ζεζκνί εληείλνληαο ηελ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηνλ εθθαζηζκφ ηεο 

πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, πνιηηηθνί 

αξρεγνί επηζπκνχζαλ έλα απηαξρηθφ πξνεδξηθφ ζχζηεκα κε άκεζε εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
68

 θαη ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ, πξνθξίλνληαο ηε 

δεκηνπξγία κηαο «λέαο ηάμεο πξαγκάησλ» εκπλεφκελεο απφ ηε θαζηζηηθή Ηηαιία θαη 

ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ. Οη πνιηηηθέο παξαηάμεηο πξνέβαηλαλ ζε αληηθνηλνβνπιεπηηθέο 

πξνηάζεηο δείρλνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηε δηθηαηνξία ιφγσ ηεο ρξενθνπίαο ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, φπσο δηαηείλνληαλ. Ζ έιιεηςε δεκνθξαηψλ ζηηο πνιηηηθέο 

παξαηάμεηο θαη ην θηινδηθηαηνξηθφ θξφλεκα ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπο ήηαλ κηα 

απφ ηηο αηηίεο ηεο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηνπ απηαξρηθνχ θξάηνπο
69

. 

  Δπηπιένλ, ζην θαζεζηψο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ν πξνζειπηηζκφο θαη ε πξνπαγάλδα 

απαγνξεπφηαλ κε ζθνπφ ηε «δηαθχιαμε» ηνπ θαζεζηψηνο. Νφκνο πνπ ςεθίζηεθε ην 

1929 (κε αξθεηά αζαθείο δηαηάμεηο πνπ θαζηζηνχζαλ δπλαηή ηελ απζαηξεζία) εηζήγαγε 

ηελ εθηφπηζε σο πνηλή γηα ηνπο παξαβάηεο, ε νπνία δηεπξχλζεθε κεηά ην 1935. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ήηαλ απζηεξή ζηνρεχνληαο ζηελ νηθεηνπνίεζε απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο κέζσλ θαηαπίεζεο θαη θαηαζηνιήο ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ θαη ηνπ 

«θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ». Δπηπιένλ, κε λφκν πνπ ςεθίζηεθε ην 1931, 

απαγνξεχηεθε ε απεξγία γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη κε λφκν ηνπ 1935 

απαγνξεχηεθε θαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη. Σν δίθαην, ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, επηδερφηαλ ρεηξηζκνχο
70

 θαη ε δηθαζηηθή εμνπζία δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβνιή ηνπ «παξαζπληάγκαηνο» αθνχ, ε ελ ιφγσ εμνπζία, 

παξαβίαδε ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ κε ηελ «νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

                                                 
67ρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κέζσ ηεο ζπλερνχο πξνζθπγήο ζην κέηξν ηεο θαηάζηαζεο πνιηνξθίαο. βι. 

Αιηβηδάην, Ν. (1995), ibid., ζζ. 38- 86 
68Λφγνπ ράξε, ν Πάγθαινο ήηαλ ππέξ ηνπ πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο ακεξηθαληθνχ ηχπνπ, ην νπνίν θαη επηζπκνχζε λα εθαξκφζεη. 

Βι. ζρεηηθά, Αιηβηδάην, Ν., 1981, ibid. ζ. 138  
69Hering, G., ibid. ζ. 1216 
70Ibid. ζ. 1226 
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ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο 

επηηαγέο ηεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο»
71

.  

   

Κεθάιαην 3: Μνξθέο αζηηθήο θπξηαξρίαο: Η ξηδνζπαζηηθή θξηηηθή ηνπ εξαθείκ 

Μάμηκνπ ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό θαη ηε δηθηαηνξία 

 

  Ο εξαθείκ Μάμηκνο ζην έξγν ηνπ Κνηλνβνύιην ή Γηθηαηνξία; κειεηά ζε βάζνο ηελ 

πνιηηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. πσο αλαθέξεη θαη 

ν ίδηνο ζηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ «Κνηλνβνχιην ή Γηθηαηνξία; Σν δήηεκα ην 

εμεηάδσ απφ ηελ άπνςε ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ κέζα ζηελ ηζηνξία νη δχν θαηαζηάζεηο 

θαη κνξθέο αζηηθήο θπξηαξρίαο»
72

. Γελ είλαη νπζηαζηηθή ε δηάθξηζε κεηαμχ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη δηθηαηνξίαο γηα ηνλ Μάμηκν αθνχ θαη ηα δχν πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ κνξθέο αζηηθήο θπξηαξρίαο θαη ζηνηρεία ηνπ ελφο παξεηζδχνπλ 

ζην άιιν κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη «θαζαξφο» θνηλνβνπιεπηηζκφο ή «θαζαξή» 

δηθηαηνξία. Σνλ ελδηαθέξεη λα κειεηήζεη ζε βάζνο ηελ ππνηηζέκελε δηάθξηζε δηφηη 

πξνθαιεί ζχγρπζε θαη «δίλεη έδαθνο ζε δεκαγσγίεο θαη πνιηηηθή εθκεηάιιεπζη»
73

 απφ 

ηελ θπξίαξρε αζηηθή ηάμε.  

  Δμεηάδεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη δηθηαηνξίαο θαη φρη κεηαμχ 

δεκνθξαηίαο θαη δηθηαηνξίαο, δηφηη επηζπκεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη εθείλεο ηηο αζηηθέο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ είλαη θνηλνβνπιεπηηθέο ρσξίο λα είλαη δεκνθξαηηθέο (φπσο ην 

Λατθφ Κφκκα) θαη λα παξνπζηάζεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Κη επεηδή βιέπεη ηελ 

αζηηθή ηάμε λα πξνζπαζεί κε θάζε κέζν, ηφζν κε ηε ζηήξημε ηεο κνλαξρίαο φζν θαη 

ησλ ππνςήθησλ δηθηαηφξσλ (ή δεκνθξαηψλ κε δηθηαηνξηθέο ηάζεηο), λα εδξαηψζεη ηελ 

θπξηαξρία ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαηαπλίγνληαο ηνλ 

«θνηλσληθφ ερζξφ», ζεσξεί φηη ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη θαη είλαη επίθαηξν, είλαη κφλν 

κεηαμχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Γηθηαηνξίαο. Κακία άιιε δηάθξηζε δελ έρεη λφεκα αθνχ φια 

γίλνληαη πξνο φθεινο κφλν ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη πάληνηε εηο βάξνο ηνπ εξγαηηθνχ 

θφζκνπ θαη ηεο επαλαζηαηηθφηεηάο ηνπ. 

  ε φιν ην έξγν ηνπ ν Μάμηκνο αζθεί θξηηηθή ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηνπο 

νπαδνχο ηνπ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνσζνχζε ε αζηηθή ηάμε ηα ζπκθέξνληά ηεο 

                                                 
71 Αιηβηδάηνο, Ν. (1995), ibid., ζ. 371 
72 Μάμηκνο,  ., ibid., ζ. 5 
73 Ibid. 
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εκθνξνχκελε απφ έλαλ άθξαην θαηξνζθνπηζκφ, εηο βάξνο πάληνηε ηεο εξγαηηθήο θαη 

ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο. Ο Μάμηκνο, κέζσ ηεο αλάιπζήο ηνπ πξνζεγγίδεη ηελ ειιεληθή 

ηζηνξία σο «ηζηνξία ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ» δηαθξίλνληαο θπξίσο «ηε δπλακηθή ησλ 

ηαμηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ»
74

 πνπ έθαλαλ δπλαηή ηελ πξνψζεζε ησλ 

αζηηθψλ ζπκθεξφλησλ
75

. 

  Δηδηθφηεξα, ε θξηηηθή ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ Γηθηαηνξίαο θαη 

Κνηλνβνπιίνπ ζηελ ειιεληθή κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θνηλσλία θαη ζηε 

γέλλεζε ησλ δηθηαηνξηθψλ ηάζεσλ κε αθεηεξία ηελ παγθαιηθή δηθηαηνξία. 

Δπηπξνζζέησο, ηνλίδεηαη ε έιιεηςε νπαδψλ ηνπ «θαζαξνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ»
76

, ησλ 

νπνίσλ νη αγνξεχζεηο «κνηάδνπλ κε ςαικσδίεο πνπ δε ζπγθηλνχλ»
77

. Δπηπιένλ, ν 

δεκνθξαηηθφο αζελατθφο ηχπνο εθθξάδεη ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηνλ Μνπζνιίλη θαη ηνλ 

πξνβάιιεη ζηηο ζηήιεο ηνπ πξνζπαζψληαο λα ρεηξαγσγήζεη θαη λα πξνζαλαηνιίζεη ηηο 

κάδεο πξνο ηνλ εθθαζηζκφ ηεο θνηλσλίαο, φπσο ππνλνείηαη. Κάζε άιιν παξά 

δεκνθξαηηθφο θαη ειεχζεξνο είλαη ν ηχπνο αθνχ εμππεξεηεί ηα αζηηθά ζπκθέξνληα θαη 

εληζρχεη ηηο ππάξρνπζεο δηθηαηνξηθέο ηάζεηο. Καη ν ζηξαηφο φκσο, πνπ είλαη γεκάηνο 

απφ «ππνςήθηνπο δηθηάηνξεο»
78

, θάλεη ζπζθέςεηο γηα λα απνθαλζεί γηα «ην πψο ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα  „„ζσζεί ε Διιάδα‟‟ κε κηα „„θαιή Γηθηαηνξία‟‟»
79

. 

                                                 
74 Μειηφο, Γ., «Ο Μαξμηζκφο ζην Μεζνπφιεκν θαη ν εξαθείκ Μάμηκνο», ζ. 42, δηαζέζηκν ζην    

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=29 
75 ζνλ αθνξά ζηε δπλακηθή ησλ ηαμηθψλ ζπζρεηηζκψλ, βι. ην έξγν ηνπ Καξι Μάξμ, ε 18ε Μπξπκαίξ ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε 

(εθδ. ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ, Αζήλα, 2005) ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή πάιε ζηε Γαιιία ηνπ 19νπ αηψλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά 

ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1848 νπφηε εγθαζηδξχζεθε ε βξαρχβηα Β΄ Γαιιηθή Γεκνθξαηία έσο ην 1851. ην ελ ιφγσ έξγν, φπνπ ν 
έληνλνο ζαξθαζκφο θαηά ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε είλαη δηάρπηνο, παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

ηεο πηψζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ην 1851 θαη ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε. Ζ αλαξξίρεζε 

ηνπ Βνλαπάξηε ζηελ εμνπζία έγηλε δπλαηή κε ηε ζηήξημε ηνπ «θφκκαηνο ηεο ηάμεσο», ζην νπνίν είραλ ελσζεί νη 
κεγαινβηνκήραλνη θαη νη αξηζηνθξάηεο ηνπ ρξήκαηνο, φπσο θαη ησλ ζπληεξεηηθψλ αγξνηψλ, νη νπνίνη θνβνχληαλ ηηο δηαθεξχμεηο 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ (ηνπ «θφκκαηνο ηεο αλαξρίαο») πεξί αηαμηθήο θνηλσλίαο. Ζ αζηηθή ηάμε, κε ηνλ θαηξνζθνπηζκφ θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο, ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ επαλάζηαζε ζηε δηθηαηνξία θαη ηάρζεθε ππέξ ηνπ Βνλαπάξηε, ν νπνίνο 
κάιηζηα ηελ εμαγφξαζε κε πιηθά αγαζά θαη πξνλφκηα. Σνλίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζπκβνιή ηνπ ζηξαηνχ ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

δηθηαηνξίαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζηηθή ηάμε), ε δηαθζνξά, ν ζθεηεξηζκφο θαη ε δνπινπξέπεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο, ν ζπλερήο 

αγψλαο γηα ηελ εμνπζία, ε απνκπζνπνίεζε θαη ν εμεπηειηζκφο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ σο αζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, 
αιιά θαη ηα ζαζξά ηνπ ζεκέιηα. Δπίζεο, ε θξίζε αληηπξνζψπεπζεο είλαη δήηεκα πνπ ζίγεηαη παξνπζηάδνληαο ηελ «θαηάζηαζε 

αγηάηξεπηεο αδπλακίαο» (Μαξμ, Κ., ibid., ζζ. 62-63) ηνπ θνηλνβνπιίνπ λα εθπξνζσπήζεη ηηο ιατθέο κάδεο. Οη ζπδεηήζεηο «ησλ 

ξεηφξσλ» ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ θαζεζηψηνο ζπκπιεξψλνληαη «αλαγθαζηηθά απφ ηηο ιέζρεο ζπδεηήζεσλ ζηα ζαιφληα θαη ζηηο 
ηαβέξλεο» (Μαξμ, Κ., ibid., ζ.75) θαη απνδεηθλχνληαη άγνλεο αθνχ θαη ην θνηλνβνχιην «θαηερφηαλ απφ κηα αγηάηξεπηε 

ζηεηξφηεηα» (ibid). ην ελ ιφγσ έξγν ηνπ Μαξμ δίλεηαη έκθαζε, ζπλ ηνηο άιινηο, ζηε ζπκβνιή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δίλνπλ «ηε δπλαηφηεηα ζ‟ έλα κέηξην θαη γεινίν πξφζσπν λα παίμεη ην 
ξφιν ηνπ ήξσα» (πξφινγνο ηνπ Μαξμ ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ 1869 ζην ibid. ζ. 8). Ο θφβνο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ απέλαληη 

ζηελ επαλαζηαηηθή νξκή ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ζηελ πηζαλφηεηα «λα κπεη ην έζλνο ζε θίλεζε» (ibid., ζ.93), λα μεζπάζνπλ εθ λένπ 

«επαλαζηαηηθέο ηαξαρέο» (ibid., ζ.92) θαη λα δηαζαιεπηεί ε ηάμε θαη ε «εξεκία» απνηειεί αηηία ηεο δνπινπξεπνχο απνδνρήο ηνπ 
βνλαπαξηηζηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο, ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηεο ίδηαο ηεο αζηηθήο θπξηαξρίαο.   

  Απηά ηα δεηήκαηα, κεηαμχ άιισλ, πξαγκαηεχεηαη θαη ν Μάμηκνο ζην Κνηλνβνύιην ή Γηθηαηνξία; φπσο ζα θαλεί ζην παξφλ 

θεθάιαην θαη κάιηζηα κε παξφκνην έληνλν χθνο θαη θπληζκφ, κε ηελ ίδηα πεξηθξφλεζε θαη ην ριεπαζκφ απέλαληη ζηελ αζηηθή 
δεκνθξαηία, ηνπο ζεζκνχο, ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο πεξηφδνπ πνπ ηάζζνληαλ θαηά ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ θαη ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο θαη ηεο «εζπρίαο» (Μαξμ, Κ., ibid., ζ.75), ηεο «εηξήλεο» (ibid., 

ζ.93).  
76 Μάμηκνο,  ., ibid., ζ. 7 
77  Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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  Καηαγξάθεηαη, ζπλ ηνηο άιινηο, πιήζνο πνιηηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εληζρχνπλ ην 

δηθηαηνξηθφ ξεχκα θαη δηαιχνπλ ηηο «θνηλνβνπιεπηηθέο απηαπάηεο»
80

. Ο κειεηεηήο 

ζεσξεί φηη νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ εμέζξεςαλ ηε δηθηαηνξία θαη ε πξντνχζα 

θνηλνβνπιεπηηθή θξίζε πξνέθπςαλ απφ ηε κηθξαζηαηηθή ηξαγσδία, «γηαηί κεηαηφπηζε 

βίαηα θαη αλαπφθεπθηα ηηο ηάμεηο, φμπλε ηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο, θιφληζε απφ ηα 

ζεκέιηα ην αζηηθφ νηθνδφκεκα θαη έθεξε ηε Γηθηαηνξία ζαλ αλαγθαία θαη ζσηήξηα 

ιχζε»
81

. 

  Γηα ηε κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία ππεχζπλε ήηαλ ε θαπηηαιηζηηθή αζηηθή ηάμε κε ηνλ 

νπνξηνπληζκφ θαη ηα πιηθά ζπκθέξνληά ηεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο ήηαλ ηδηαίηεξα επηδήκηεο γηα ηηο ιατθέο κάδεο πάλσ ζηηο νπνίεο έπεζαλ ηα 

πνιεκηθά βάξε ελψ νη ίδηεο δελ επηζπκνχζαλ ηε κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, απηή ηελ 

«ηπρνδησρηηθή πεξηπέηεηα»
82

.  Οη εξγαηηθέο θαη ιατθέο κάδεο, ήδε απνθακσκέλεο απφ 

ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο πνπ σθέιεζαλ κφλν ηελ αζηηθή ηάμε, είραλ έλα έληνλν 

«αληηπνιεκηθφ αίζζεκα»
83

 αθνχ εμάιινπ δελ είραλ θαη θάπνην φθεινο λα απνθνκίζνπλ 

απφ ηνλ πφιεκν.  

  Δληνχηνηο, ην αζηηθφ ζηνηρείν αλαπηχρζεθε παξά ηνλ πφιεκν θαη ην θεθάιαην δελ 

ρξεηάζηεθε λα θάλεη θακία ζπζία
84

. Ζ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα 

μεθίλεζε θπξίσο κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Γη‟ απηή ηελ θαηαζηξνθή, ν 

απνθαζηζηηθφηεξνο παξάγνληαο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην αλαιπηή, ήηαλ ε βαζχηεξε 

δηαθσλία ησλ ηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιεκηθή πνιηηηθή, ε νπνία αζθήζεθε απφ ηελ 

«θαπηηαιηζηηθή νιηγαξρία» εηο βάξνο ηνπ ιανχ. ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ε πνιηηηθή ηνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηεο Μεγάιεο Ηδέαο πνπ πξνθάιεζε ηε «δξακαηηθφηεξε 

πεξηπέηεηα»
85

 ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Διιάδαο, αζθήζεθε κε ηδηαίηεξν θπληζκφ θαη 

βία. 

  Μεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε «Δπαλάζηαζε» ηνπ 1922 δηαδξακάηηζε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ θχζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Οη θηλεκαηίεο πξνζπάζεζαλ 

λα δψζνπλ έλαλ εμσθνηλνβνπιεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ηαμηθέο ζρέζεηο θη σζηφζν 

                                                 
80  Ibid., ζ. 8 
81 Ibid. 
82  Ibid., ζ. 16 
83 Ibid., ζ. 10 
84 Μεηά ηελ αλαθσρή ηνπ Μνχδξνπ ηνπ 1918 αλαπηχρζεθαλ νη ζπλαιιαγέο θαη ην εκπφξην κε φιεο ηηο ρψξεο θαη, ζπλεπψο, ην 

εκπνξηθφ θαη ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην ηζρπξνπνηήζεθε ελψ απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ε βηνκεραληθή απαζρφιεζε. πσο αλαθέξεη 

θαη ν Hering (ibid., ζ. 1010) γηα ηελ πεξίνδν 1922-1936 ππήξραλ δχν ηζρπξέο ηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη 

ηε βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή αλάπηπμε θαη πνπ αλαπηχρζεθαλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. Βι. θαη Αιηβηδάην 

(1981, ibid., ζ.128) γηα ηηο «ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ» ππέξ ηνπ βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ.  
85 Μάμηκνο,  ., ibid., ζ. 13 
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έγηλαλ «θξνπξνί ηνπ θνηλνβνπιίνπ»
86

. Ζ φπνηα ηζνξξνπία δηαηαξάρζεθε θαη ην 

ζηξαηησηηθφ ζηνηρείν, φρη κφλν δελ εμαιείθζεθε, φπσο έγηλε ιφγνπ ράξε κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ζην Γνπδί, αιιά απέθηεζε πιηθή θαη πνιηηηθή δχλακε εθθξάδνληαο ηε 

δπζαξέζθεηα ησλ ηάμεσλ εθείλσλ πνπ ζηξέθνληαλ θαηά ηνπ θνηλνβνπιίνπ.  

  Δηδηθά γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζηνηρείνπ, ζε θαηαζηάζεηο φπσο φηαλ ν ιαφο 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηε Βνπιή ή ε Βνπιή κε ηε βαζηιεία, ηα ζηξαηησηηθά 

θηλήκαηα, είηε σο θνξείο ιατθήο δπζαξέζθεηαο είηε σο απξνθάιππηεο δηθηαηνξίεο, ή 

ζπλήζσο ην έλα θαη ην άιιν, «δείρλνπλ πσο ε θνηλνβνπιεπηηθή κέζνδνο θαηαπηέζεσο 

παχεη λα έρεη αμία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, νη δεζκνί κεηαμχ ηνπ „„θπξίαξρνπ ιανχ‟‟ 

θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ δηαθφπηνληαη φπσο θαη θάζε άιιε ζρέζη»
87

. Σν απνηέιεζκα 

είλαη ν έλαο λα γίλεη ερζξφο ηνπ άιινπ, ρσξίο φκσο λα θεξπρζεί αλνηρηά πφιεκνο 

κεηαμχ ηνπο. Γειαδή, ε αληηπξνζψπεπζε δηέξρεηαη κηα βαζηά θξίζε θαη ν ιαφο, νη 

θαηαπηεδφκελεο ηάμεηο, δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί εληφο ηνπ αζηηθνχ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κηα βαζηά πνιηηηθή 

θξίζε ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ. Σν θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θξίζε απηή θαιχπηεη ην ζηξαηησηηθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν θηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ πνπ θαηαξξέεη «ζαλ 

έλα κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, δειαδή ηεο θνηλσληθήο ηάμεσο πνπ θπξηαξρεί ζην 

ζχλνιν»
88

.  

  Κη εθφζνλ ε εμνπζία «νξίδεηαη κφλν κέζα ζηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, ζε ζπλάξηεζε 

επνκέλσο κε ηηο θπξηαξρνχκελεο ηάμεηο»
89

 ηίζεηαη θαη δήηεκα εμνπζίαο, δήηεκα 

εγεκνλίαο. Ζ εγεκνλία, σο εθ ηνχηνπ, βξίζθεηαη θη απηή ζε θξίζε θαη ηα κέρξη ηφηε 

θπξίαξρα αζηηθά ζηξψκαηα δελ εθθξάδνπλ πιένλ ηηο κάδεο, φπσο ιφγνπ ράξε νη 

εθπξφζσπνη ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο πνπ έπαςαλ πιένλ λα ραίξνπλ ηεο 

εθηίκεζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ αθνχ, ελψ είραλ θεξχμεη ηελ εηξήλε, ζπλέρηζαλ ηελ 

κηθξαζηαηηθή ηξαγσδία. «Οιφθιεξε ε δπλαζηεία θαη νιφθιεξν ην αληηβεληδειηθφ 

ζπγθξφηεκα εγθαηαιείςαλε ηελ εμνπζία, θαηά ηνλ πην επαίζρπλην ηξφπν, κ‟έλα κφλν 

ηειεγξάθεκα κηαο „„επαλαζηαηηθήο επηηξνπήο‟‟ ε πιηθή δχλακε ηεο νπνίαο ήηαλε 

κεξηθνί ζρεκαηηζκνί θξαηεκέλνη κε ηα δφληηα. Γηα πνην ιφγν; Γηα ηνλ ιφγν φηη 

                                                 
86 Μάμηκνο,  ., ibid., ζζ. 30-31 
87 ibid., ζ. 31 
88 ibid. 
89 Μειηφο, Γ., «Ο Μαξμηζκφο ζην Μεζνπφιεκν θαη ν εξαθείκ Μάμηκνο», ζ. 44, δηαζέζηκν ζην    
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θαηαπέζαλε πην κπξνζηά ζηε ζπλείδεζη ηεο κάδεο»
90

 αθνχ ε αληηβεληδειηθή παξάηαμε, 

ελψ είρε εκθαληζηεί σο αληηπνιεκηθή θαη σο ηέηνηα είρε ιάβεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

ιανχ πνπ επηδνθίκαζε ηελ πνιηηηθή ηεο
91

, ζηε ζπλέρεηα πξφδσζε απηή ηελ 

εκπηζηνζχλε.  

  Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο αληηπξνζψπεπζεο έραζε θάζε λφεκα εθφζνλ θινλίζηεθε ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ πνπ 

επίζεο απψιεζε θάζε νπζία θαη λφεκα, αθνχ ε «αλαζηήισζε ηνπ» δελ είλαη παξά «ε 

νπζηαζηηθή θαηάξγεζή ηνπ κε ηε βία θαη ηελ εθινγηθή λνζεία»
92

. Σν θνηλνβνχιην 

νπζηαζηηθά ρξενθφπεζε επεηδή είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθεξπγκέλνο ζθνπφο απφ 

φιεο ηηο αζηηθέο δηθηαηνξίεο. Δμάιινπ, θάζε λέν θνηλνβνχιην είρε δηθηαηνξηθά 

ζηνηρεία θαη δηθηαηνξηθφ πιηθφ κε απνηέιεζκα λα είλαη αλέθηθηνο έλαο «θαζαξφο 

θνηλνβνπιεπηηζκφο». 

  πσο εμειίρζεθε ηζηνξηθά ν φξνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ έγηλε ζπλψλπκνο κε απηφλ ηεο 

δηθηαηνξίαο. «Ζ δηθηαηνξία θνξέαο θαη ζηπινβάηεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ν 

θνηλνβνπιεπηηζκφο θνξέαο ηεο δηθηαηνξίαο»
93

. Γειαδή, νη δχν αληίζεηεο έλλνηεο 

ζπληαπηίζηεθαλ αθνχ ε φπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπο εμαθαλίζηεθε φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ δηαθεξχμεηο δηθηαηφξσλ φπσο απηή ηνπ Πάγθαινπ φπνπ ηνληδφηαλ ε «πίζηε ζηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ». Σν θνηλνβνχιην κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε 

δήισλε φηη ήηαλ ππέξκαρφο ηνπ θαη φηη ζθφπεπε λα ην ππεξαζπηζηεί. Με ηελ χπαξμε 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ θνηλνβνπιίνπ δελ πξνζηαηεπφηαλ, ζπλεπψο, ε δεκνθξαηία απφ ηελ 

φπνηα δπζιεηηνπξγία θαη παξεθηξνπή.  

   Πεξαηηέξσ, ν θνηλνβνπιεπηηζκφο «ζξηάκβεπζε» κε ηε λφζεπζε νπζηαζηηθά ηεο 

ςήθνπ ησλ κεηνλνηήησλ, φπσο ήηαλ νη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νη 

Μνπζνπικάλνη ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Θεζπίζηεθε ρσξηζηφο εθινγηθφο 

ζχιινγνο απφ ην 1923 γθεηνπνηψληαο ηνπο ςεθνθφξνπο θαη πξνθαιψληαο 

δηακαξηπξίεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο γηα λα πξνηηκήζνπλ ηειηθά ηελ απηναπνκφλσζε
94

. 

Ζ ππνλφκεπζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ θαη ε 

εθινγηθή πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο (έηζη ψζηε λα κελ επσθειεζνχλ ηα αληηβεληδειηθά 

                                                 
90 Μάμηκνο,  ., ibid., ζ. 12 
91 Ibid. 
92 Μάμηκνο,  .,ibid., ζ. 35 
93 ibid., ζ. 34 
94 ρεηηθά κε ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο θαη εηδηθφηεξα κε ην δήηεκα ηεο ζέζπηζεο ρσξηζηήο εθινγηθήο  πεξηθέξεηαο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο απφ ην 1923, βι. Μαπξνγνξδάην, Γ. Θ., (2003), «ΟΗ 

ΔΘΝΗΚΔ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΔ», ζε Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, επηκ. Υ. Υαηδεησζήθ, ηφκνο Β2, εθδφζεηο Βηβιηφξακα 
Αζήλα, ζ.13, ζ.17. Βι. θαη Hering, ibid., ζ. 812-813, ζ. 1041 ζεκ.120 
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θφκκαηα θαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνιηηηθή απνκφλσζε ησλ κεηνλνηήησλ)  απνηειεί 

έλα επηπιένλ ζηνηρείν ηεο ηζρλφηεηαο ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

  Μεηά ηελ «Δπαλάζηαζε» ηνπ 1922, ε δεκνθξαηία ήηαλ, εθηφο απφ αδχλακε, θαη 

κηθξναζηηθή «κε δηθηαηνξηθφ έκβιεκα»
95

. ζν θη αλ ήζειε λα παξνπζηάδεηαη ππεξάλσ 

ηάμεσλ θαη θνκκάησλ, ε αζηηθή δεκνθξαηία ηαζζφηαλ «ππέξ ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο 

ηάμεσο-θνηλσλίαο»
96

 φπσο θαη νη ππνζηεξηρηέο ηεο ηάρζεθαλ κε ην βεληδειηθφ θφκκα. 

Γη‟ απηφ εμάιινπ θαη νη πξσηεξγάηεο ηεο «Δπαλάζηαζεο» έιαβαλ αμηψκαηα ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ, νπφηε κεηαηξάπεθαλ ζε πνιηηηθνχο παξάγνληεο θαη 

θνηλνβνπιεπηηθνχο αξρεγνχο κέζα ζηε πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε
97

. Με ηε 

δηείζδπζε ησλ «επαλαζηαηψλ» ηνπ 1922 ζηε πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε, ε 

δηθηαηνξία κεηαθέξζεθε ζην θνηλνβνχιην δίλνληαο «ηελ αληίζεηε φςε ζ' έλα θαη ην 

ίδην λφκηζκα»
98

. Γειαδή, θνηλνβνχιην θαη δηθηαηνξία, είλαη δχν θαηαζηάζεηο πνπ 

«ελππάξρνπλ θαη ζπδνχλ»
99

, κε απνηέιεζκα λα είλαη δπζδηάθξηηα ηα κεηαμχ ηνπο φξηα. 

Ζ δηθηαηνξία κε ηνλ «θνηλνβνπιεπηηθφ καλδχα»
100

  δεκηνπξγεί ε ίδηα θνηλνβνχιην ζην 

νπνίν πξνζηξέρεη γηα λα απνθηήζεη λνκηκνπνίεζε θαη ιατθφ έξεηζκα.  

  Ο ρξενθνπεκέλνο θαη παξεθκαζκέλνο θνηλνβνπιεπηηζκφο
101

 είλαη εκθαλήο θαη ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Γ΄ πληαθηηθήο Δζλνζπλέιεπζεο, ε νπνία ήηαλ κηα 

«θνκκαηηθνζηξαηησηηθή ζχζθεςε»
102

 πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη πιήζνο ζνβαξψλ 

αλεπίιπησλ πξνβιεκάησλ, φπσο απηφ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, ην 

πνιηηεηαθφ δήηεκα θαη ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Με ηηο εθινγέο ηνπ 1923 έγηλε 

απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, φπσο εηξσληθά αλαθέξεη ν Μάμηκνο. Γειαδή, 

νπζηαζηηθά, απνθαηάζηαζε ηεο δηθηαηνξίαο.  

  Γελ είρε δεηεζεί θακία επζχλε γηα ηελ θαηάιπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηε βίαηε 

δηάιπζε ηεο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο, ε νπνία απνηέιεζε ηε «κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ε 

πιεηνςεθία ηνπ ιανχ κε ηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία εξρφηαλε ζε αληίζεζε θαη ληθνχζε 

                                                 
95 Μάμηκνο, ., ibid., ζ. 35 
96 Ibid., ζ. 38 
97 Ibid., ζ. 40 
98 Ibid., 
99 Ibid., ζ. 43 
100 Ibid. 
101 πσο αλαθέξεη ν Βιαρφπνπινο, ν φξνο „„ρξεσθνπία‟‟ ζπλεζίδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 γηα λα ππνδειψζεη έλα 

θνηλνβνχιην ζε παξαθκή ην νπνίν πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ  έλα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα πιήζνο 

επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ππνδειψλνπλ απηή ηελ παξαθκή ηνπ θνηλνβνπιίνπ φπσο ν „„λφζνο‟‟ θνηλνβνπιεπηηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνλ Μάμηκν, ν „„άθξαηνο‟‟, „„αλήζηθνο‟‟ θ.ά. Βιαρφπνπινο, π., (2012), Ζ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ 

ζηνλ κεζνπόιεκν θαη ην ηέινο ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ην 1935 [Οη ζεζκηθέο όςεηο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο;], εθδφζεηο 

ΔΤΡΑΗΑ, Αζήλα, ζζ. 88-89 
102 Μάμηκνο, ., ibid.,ζ. 48 
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ηε δηθηαηνξηθή ηάζε»
103

 θαζηζηψληαο ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ κφλν «γηα κηα ζηηγκή, 

φξγαλν ιατθήο θπξηαξρίαο»
104

. 

  Ο θνηλνβνπιεπηηζκφο ηνπ Μεζνπνιέκνπ γηα ηνλ Μάμηκν, δηέξρεηαη κηα βαζηά θξίζε, 

ε νπνία δελ είλαη απιά «θξίζε εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο», αιιά «βαζχηεξε πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζη, αρψξηζηε απφ ηε ζρέζε ησλ θνκκάησλ θαη ησλ ηάμεσλ»
105

. Ζ ζρέζε 

θνκκάησλ θαη ηάμεσλ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηε κνξθή ηεο 

θπξηαξρίαο, ηνλ βαζκφ ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ καδψλ. Ζ αληηπξνζψπεπζε ησλ 

καδψλ απνηεινχζε κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ πεξίνδν ηεο Γ΄ πληαθηηθήο 

Δζλνζπλέιεπζεο, ιφγνπ ράξε, ε νπνία δελ αληηπξνζψπεπε φιεο ηηο ηάμεηο, κε 

ζπλέπεηα, ην θιίκα ζχγρπζεο θαη αλσκαιίαο λα θαζίζηαηαη φιν θαη εληνλφηεξν.  

  Ζ θάζε ηάμε θαη ην θάζε θνηλσληθφ ζηξψκα είρε ηα δηθά ηνπ αηηήκαηα θαη ηα δηθά ηνπ 

δεηήκαηα λα επηιχζεη κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή: νη εξγαηηθέο κάδεο, κε φπιν 

ηελ απεξγία, πξνβάιιαλε ηα απεηιεηηθά γηα ηελ αζηηθή ηάμε αηηήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε 

ην θφζηνο δσήο, ηε βηνκεραλία, ηελ εμνπζία θαη άιια δεηήκαηα. Οη αγξφηεο δεηνχζαλ 

απαιινηξηψζεηο ελψ θαη πξνζθπγηθέο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο κάδεο δηεθδηθνχζαλ κε 

απεηιεηηθφ ηξφπν ην αίηεκά ηνπο γηα απνθαηάζηαζε. Ο αγψλαο επηβίσζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηα έθεξλε αληηκέησπα κε ην θεθάιαην θαη ε πάιε απηή ησλ 

ηάμεσλ είρε άκεζε επηξξνή ζηε πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε, ε νπνία ζηξεθφηαλ πφηε 

πξνο ηα δεμηά πφηε πξνο ηα αξηζηεξά
106

. Ζ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε, εληνχηνηο, θαηλνκεληθά 

κφλν ζηξεθφηαλ πξνο ηα αξηζηεξά αθνχ ην πιηθφ ηεο ήηαλ απηφ ηεο Γεμηάο
107

, δίλνληαο 

ςήθν εκπηζηνζχλεο κε ηελ ίδηα επθνιία ηφζν ζηελ άθξα δεμηά φζν θαη ζε 

«αξηζηεξφηεξεο» θπβεξλήζεηο
108

. Ωζηφζν, δελ ήηαλ κφλν απηή ε αληίθαζε πνπ ηε 

ραξαθηήξηδε, αιιά θαη ε ελαιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ, πξνθαιψληαο ξεπζηφηεηα θαη 

αζηάζεηα γηα λα θαηαιήμεη ζηε ρξενθνπία ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Σε ραξαθηήξηδαλ 

επίζεο ε αζπλέπεηα ησλ πνιηηηθψλ πξσηαγσληζηψλ, φπσο θαη ε έληνλε δεκαγσγία πνπ 

αλαπηχρζεθε. Δληνχηνηο, ην ζεκαληηθφηεξν φισλ ήηαλ φηη ε πληαθηηθή δελ είρε 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα, έραζε ηελ επαθή κε ην ιαφ, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηα αηηήκαηά 

ηνπ εθθξάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ζνβαξή θξίζε αληηπξνζψπεπζεο. 

                                                 
103 Ibid.,ζ. 49 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid., ζ. 53 
107 Ibid.,ζ. 56 
108 Ibid.,ζ. 64 
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  Δπηπιένλ, ε αζηηθή θαη κηθξναζηηθή ηάμε νηθεηνπνηήζεθε ηελ επίιπζε ηνπ 

πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, πνπ 

απνηεινχζε θαη ηελ απνζηνιή ηεο Γ΄ πληαθηηθήο Δζλνζπλέιεπζεο. Ο ραξαθηήξαο 

ηεο δεκνθξαηίαο ππήξμε θαζαξά αζηηθφο απνθιείνληαο ηα εξγαηηθά θαη αγξνηηθά 

ζηξψκαηα, ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα παξέκεηλαλ αληθαλνπνίεηα. Δμάιινπ, νχηε ε 

δεκνθξαηία νχηε ε δηθηαηνξία δελ γίλνληαλ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Γη‟ απηφ, άιισζηε, θαη ην ζρήκα Κνηλνβνχιην-

Γηθηαηνξία, Γηθηαηνξία-Κνηλνβνχιην δελ επέιπε νπζηαζηηθά ην πνιηηεηαθφ δήηεκα, 

αιιά νχηε παξνπζίαδε θαη θάπνηα δηαθνξά γηα ηηο ιατθέο κάδεο, αθνχ ε κεηαβνιή δελ 

πξνθαινχληαλ απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηνπο αγψλεο ηεο, νχηε θαη παξνπζίαδε 

θάπνην φθεινο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε. Αληηζέησο, είρε θαζαξά αζηηθφ ραξαθηήξα θαη 

ήηαλ, επνκέλσο, πξνο φθεινο ηεο θπξίαξρεο αζηηθήο ηάμεο θαη εηο βάξνο ησλ 

θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ. Ζ δε αζηηθή ηάμε, ηδηαίηεξα αλαζθαιήο θαη ηξνκαγκέλε 

απέλαληη ζηηο ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηελ αγσληζηηθφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ρξεζηκνπνίεζε ηε βία θαη ηε λνζεία, αιιά θαη έλα λνκνζεηηθφ νπινζηάζην, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ θπξηαξρία ηεο θαη λα πξνζηαηεχζεη ηηο αζηηθέο ηεο 

ειεπζεξίεο. 

   Ο αθνξηζκφο ηνπ Μάμηκνπ γηα ην αζηηθφ θξάηνο θαη ηελ αζηηθή δεκνθξαηία ππήξμε 

απφιπηνο κηα πνπ ην «κνλφπιεπξν θαη ρξενθνπεκέλν» θνηλνβνχιην ιεηηνπξγνχζε 

απνθιεηζηηθά σο φξγαλν αζηηθήο θπξηαξρίαο. Σν θνηλνβνχιην, σζηφζν, ηαπεηλψζεθε 

θαη έραζε ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Γ΄ πληαθηηθήο 

πλέιεπζεο, νη νπνίεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ζηξαηησηηθφ 

παξάγνληα θαη ηε βία γηα ηελ επίιπζε ηεο πνιηηηθήο θξίζεο πνπ είρε πξνθαιέζεη ην 

πνιηηεηαθφ δήηεκα
109

.  

  Ζ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Πάγθαινπ ήηαλ ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο πνιηηηθήο 

ησλ θηιειεχζεξσλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Μάμηκνπ. Κη απηφ δηφηη, φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Αιηβηδάηνο, ε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε είρε παξαρσξήζεη ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ αλαδείθλπε 

«απεξηφξηζηεο λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο»
110

ρσξίο φκσο λα επηηχρεη ηελ  

                                                 
109 ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1924, ν Καθαληάξεο πνπ δηαδέρζεθε ηνλ Βεληδέιν παξαηηήζεθε, γηα λα ηνλ δηαδερζεί ε θπβέξλεζε 
Παπαλαζηαζίνπ, ε νπνία ππέβαιιε ζρέδην ςεθίζκαηνο πνπ θήξπζζε έθπησην ην βαζηιηά θαηαξγψληαο ην ζεζκφ ηεο βαζηιείαο θαη 

αλαθήξπμε ηελ αβαζίιεπηε δεκνθξαηία σο πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο. Δληνχηνηο, φιε απηή ηελ πεξίνδν, ε ρψξα «πξνεηνηκαδφηαλ» 

νπζηαζηηθά γηα ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Πάγθαινπ αθνχ δηακνξθσλφηαλ ην θαηάιιειν ζθεληθφ: ελαιιαγή ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ πξνθαινχζαλ αζηάζεηα, θαζπζηέξεζε ηεο Γ΄ πληαθηηθήο πλέιεπζεο, ε νπνία είρε ςεθίζεη ζπλνιηθά κφλν 36 

άξζξα ρσξίο λα θαηαθέξεη ηειηθά λα ππνβάιεη ζρέδην ζπληάγκαηνο, θπβεξλεηηθή δηαθζνξά θαη έληνλεο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Βι. θαη Αιηβηδάην, Ν., 1981, ibid., ζζ. 130-136 
110 Αιηβηδάηνο, Ν., 1981, ibid., ζ. 136 
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αλαζχζηαζε ηεο πνιηηείαο. Οη ελ ιφγσ εμνπζηνδνηήζεηο δεκηνχξγεζαλ επλντθφ θιίκα 

γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ ζηξαηεγνχ εληείλνληαο ηελ θξίζε ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ. πσο αλαθέξεη ν Μάμηκνο, ε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ 

«έδσζε ζαλάζηκα πιήγκαηα, ζην θνηλνβνπιεπηηθφ θαη θνκκαηηθφ θαζεζηψο ηεο 

πληαθηηθήο. πλερίδνληαο ηελ ίδηα, νπζηαζηηθά, γξακκή αρξήζηεπζε ην θνηλνβνχιην 

θαη ηα θφκκαηα»
111

. Ο Μάμηκνο ελλνεί φηη ηα αζηηθά θφκκαηα δελ είραλ πιένλ ιφγν 

χπαξμεο αθνχ κάιηζηα παξαδέρηεθαλ φηη ε επηθξάηεζε ηεο δηθηαηνξίαο «ήηαλ κηα 

θαιή ιχζε»
112

, φπσο θαηαδεηθλχνπλ θαη νη δειψζεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ηεο 

πεξηφδνπ, ηηο νπνίεο παξαζέηεη. Δπνκέλσο, παξά ηα βαξηά πιήγκαηα πνπ ππέζηε ν 

θνηλνβνπιεπηηζκφο απφ ηε δηθηαηνξία, νη «νπαδνί» ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 

ππνζηήξημαλ ηειηθά ηελ εθηξνπή κε ηε κνξθή ηεο δηθηαηνξίαο.  

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Πάγθαινπ, ε νπνία ππήξμε «κηα απάηε», ηα 

θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα ππνβαζκίζηεθαλ φπσο θαη νη ζεζκνί. Γεκηνπξγήζεθε έλαο 

ζπλαζπηζκφο θνκκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπεί ην θαζεζηψο, ην νπνίν απεηινχζε 

ηελ αζηηθή θνηλσλία. Δληνχηνηο, ε δηθηαηνξία ήηαλ πξντφλ ηεο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινχζεζαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο Γ΄ πληαθηηθήο. Ο ίδηνο ν Πάγθαινο, ν νπνίνο 

πξνεξρφηαλ απφ ηε βεληδειηθή παξάηαμε, αλέιαβε ηελ εμνπζία αθνχ πξσηίζησο έιαβε 

ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε «λα λνκνζεηεί, 

νπζηαζηηθά, ελ ιεπθψ»
113

. Δληνχηνηο, ε αζηηθή ηάμε, αηζζαλφκελε ηελ απεηιή ελαληίνλ 

ηεο ππφζηαζήο ηεο απφ ηελ παγθαιηθή δηθηαηνξία, επεδίσμε ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο 

ηειεπηαίαο, πξνζπνηνχκελε φηη δελ είρε θακία αλάκεημε ζηελ εγθαζίδξπζε απηνχ ηνπ 

απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο.  

  Ζ θξηηηθή πνπ αζθεί ν Μάμηκνο ζηελ αζηηθή ηάμε είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη απζηεξή 

επηξξίπηνληαο ηεο επζχλεο, ηφζν γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο φζν θαη γηα ηελ 

αλαηξνπή ηεο. Γηα ηελ αλαηξνπή δε, αλαθέξεη φηη δελ θιήζεθε ν ιαφο, κε επηθεθαιήο 

ηνπο εξγάηεο, ζε εμέγεξζε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο, δηφηη ε αζηηθή ηάμε θνβφηαλ ηελ 

νξκή θαη ηελ αγσληζηηθφηεηα ησλ καδψλ. Ζ αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο είρε δηηηή 

έλλνηα, ήηνη ηελ έλλνηα ηνπ «αληηδηθηαηνξηθνχ θαη αληεπαλαζηαηηθνχ καδί αγψλνο»
114

. 

Γειαδή, ε αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο απφ ηελ αζηηθή ηάμε ζα γηλφηαλ γηα λα απνηξαπεί 

θαη κηα ελδερφκελε ιατθή εμέγεξζε.  

                                                 
111 Μάμηκνο, . , ibid., ζ. 114 
112 Ibid. 
113 Γηα ην δήηεκα απηφ βι. Αιηβηδάην, Ν., 1981, ibid., ζζ. 136-137 
114 Μάμηκνο, ., ibid., ζ. 125 
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  Ο ζαξθαζκφο ηνπ Μάμηκνπ γηα ηα κέζα αλαηξνπήο ηεο δηθηαηνξίαο είλαη έληνλνο: ε 

αζηηθή ηάμε πξνηίκεζε λα αλαηξέςεη ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο κε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηειερψλ ησλ θηιειεχζεξσλ αζηψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

παξάγνληα θαη φρη ηεο ιατθήο δχλακεο. Οη αζηνί, νη «ιάηξεηο απηνί θαη ζαπκαζηαί ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο»
115

, πξνηίκεζαλ ηε βία γηα ηελ αλαηξνπή ηεο βίαο, κε 

απνηέιεζκα ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία λα βξεζεί «ελ νξγαζκψ»
116

, αλαθέξεη 

γεκάηνο εηξσλεία ν αλαιπηήο.  

  Ζ θξηηηθή ηνπ Μάμηκνπ απέλαληη ζηνπο «νπαδνχο» ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ είλαη 

ηδηαίηεξα ζθιεξή. Αλαιχνληαο κε δηεηζδπηηθφ αλ θαη απφιπην ηξφπν ηελ πνιηηηθή 

θξίζε ηεο επνρήο ηνπ, ηελ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηε ζηάζε ηνπ αζηηθνχ 

πνιηηηθνχ θφζκνπ, θαηαιήγεη (γηα άιιε κία θνξά) ζηελ θξίζε αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

καδψλ σο απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο θξίζεο. Οη κάδεο δελ εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ πνπ είρε θαηαξξεχζεη θαη είρε ηαπεηλσζεί εμαηηίαο ηεο ζηξαηεγηθήο 

πνπ αθνινχζεζαλ ηα αζηηθά θφκκαηα θαη, γεληθφηεξα, ηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζε 

εμσθνηλνβνπιεπηηθά κέζα.  

   Δληνχηνηο, κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηελ νηθνπκεληθή 

θπβέξλεζε βεληδειηθψλ-αληηβεληδειηθψλ πνπ απνθάζηζαλ λα ζπλελλνεζνχλ κεηά απφ 

16 ρξφληα δηραζκνχ, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή γηα πξψηε θνξά ηνπ ΚΚΔ ζην 

θνηλνβνχιην πνπ είρε «θαηέβεη» ζηηο εθινγέο σο «Δληαίνλ εθινγηθφλ κέησπνλ εξγαηψλ, 

αγξνηψλ θαη πξνζθχγσλ»
117

, ην θνηλνβνχιην ηνπ 1926 έιαβε «κηα δεκνθξαηηθφηεξε 

ππφζηαζε»
118

 θαη ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ ππέζηε κηα κηθξή κεηαβνιή ππέξ ηεο 

ιατθήο κάδαο. ην θνηλνβνχιην ηνπ 1926, θάζε ηάμε εθπξνζσπνχληαλ.  

  Παξ‟φια απηά φκσο, θαη ην θνηλνβνχιην ηνπ 1926 ήηαλ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηνλ 

Μάμηκν, κφλν κνξθνινγηθά θαη φρη νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηε δηθηαηνξία
119

. Καη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο, ε εθηειεζηηθή εμνπζία, φπσο ηνλίδεηαη, 

ηδηνπνηήζεθε ηε λνκνζεηηθή εμνπζία κε απνηέιεζκα ην θνηλνβνχιην λα πεξάζεη θάησ 

απφ ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο. Γεκηνπξγήζεθε, δειαδή, κηα «θπβεξλεηηθή 

δηθηαηνξία ζηε Βνπιή θαη δηα ηεο Βνπιήο ζην ιαφ»
120

 αθνχ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ σο λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο κεηαβηβάζηεθαλ αλαγθαζηηθά απφ ην ίδην ην 

                                                 
115 Ibid., ζ. 126 
116 Ibid., ζ. 127 
117 Αιηβηδάηνο, Ν., 1981, ibid., ζ. 139 
118 Μάμηκνο, ., ibid., ζ. 131 
119 Ibid., ζ. 136 
120 Ibid., ζ. 138 
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θνηλνβνχιην ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, θαζηζηψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ειαηησκαηηθή. Ο έιεγρνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηελ θπβέξλεζε 

αληηζηξάθεθε θαη ε εληζρπκέλε εθηειεζηηθή εμνπζία ήηαλ απηή πνπ αζθνχζε έιεγρν 

ζην θνηλνβνχιην. Απηφ πνπ ζπλέβε νπζηαζηηθά ήηαλ ε ζπγρψλεπζε ηεο λνκνζεηηθήο 

εξγαζίαο κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, «θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε Βνπιή λα ςεθίδε 

ππνρξεσηηθά φια ηα λνκνζρέδηα πνπ έρνπλ εγθξηζή πξνεγνπκέλσο απφ ηνπο αξρεγνχο 

ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ σο θπβέξλεζη, απφ ηελ Οηθνπκεληθή θαη λα ζπδεηεί εθείλα 

κνλάρα, πνπ ε θπβέξλεζη, ηα κέιε ηεο, δίλνπλ άδεηα γηα ζπδήηεζε»
121

. 

  Δπηπξνζζέησο, ην Κνηλνβνχιην ηνπ 1926, ςεθίδνληαο νπνηνδήπνηε θπβεξλεηηθφ 

λνκνζρέδην αζπδεηεηί, «έθεξε ζε αληίζεζε πξνο ηηο ιατθέο εξγαηνρσξηθέο κάδεο, φρη 

κφλν ηα θφκκαηα, κα θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο σο Βνπιή»
122

. Ζ θπβεξλεηηθή θξίζε 

πνπ αθνινχζεζε έθεξε ην Κνηλνβνχιην ζε αληίζεζε κε ηηο θαηαπηεδφκελεο κάδεο θαη ε 

ζχγθξνπζε Κνηλνβνπιίνπ θαη καδψλ έιαβε ηε κνξθή «ζπγθξνχζεσο Βνπιήο θαη 

θνκκνπληζκνχ», αθνχ ην Κνηλνβνχιην έδεηρλε λα κελ αλέρεηαη ηελ έληνλε θξηηηθή ηνπ 

ΚΚΔ (ην νπνίν ήηαλ ην κνλαδηθφ θφκκα πνπ δελ είρε ζπλδέζεη ηελ ηχρε ηνπ κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλφξζσζε πνπ επηρεηξνχζε ε Βνπιή ηνπ 1926). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

Κνηλνβνχιην ράξαδε «ηα λεψηεξα φξηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ηνπ 

„„κεηαξξπζκηζκέλνπ‟‟ θαη „„πξνζεξκνζκέλνπ‟‟ θνηλνβνπιεπηηζκνχ»
123

, ζέηνληαο ηηο 

βάζεηο γηα ηνλ λφκν πνπ εηζήγαγε ε «θνηλνβνπιεπηηθή δηθηαηνξία ηνπ Βεληδέινπ»
124

, ν 

νπνίνο ραξαθηήξηδε ηνλ θνκκνπληζκφ «ηδηψλπκν αδίθεκα»
125

. 

  Σα δεηήκαηα ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ καδψλ θαη ηεο αλεμέιεγθηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο, φπσο θαη ηεο απηαξρηθνπνίεζεο θαη θαζηζηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο, 

απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηνλ Μάμηκν ζην κειεηψκελν απφ ηελ παξνχζα εξγαζία έξγν 

ηνπ. Σν Κνηλνβνχιην δελ είρε ραξαθηήξα θνηλσληθφ, αθνχ δελ κπνξνχζε λα αζρνιεζεί 

κε ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ην ιαφ θαη λα ηα επηιχζεη θαη αθνχ, ζπλ ηνηο 

άιινηο, δελ είρε επαθή κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα αηηήκαηα φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.  

  Αληηζέησο, νη αμηψζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ πεξλάλε 

απαξαηήξεηεο θαη ζπρλά ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ πνπ 

                                                 
121 Ibid., ζ. 138 
122 Ibid., ζ. 141 
123 Ibid., ζ. 142 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο αγλνείηαη παληειψο απφ ηνπο βνπιεπηέο. «Οιφθιεξε ε 

Βνπιή αγλνεί ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ πνπ καδεχνληαη θαηά εθαηνληάδεο, γηα λα 

ππελζπκίδνπλ αλεθπιήξσηεο ππνζρέζεηο, ρακέλεο ειπίδεο, δεζκνχο πνπ πξέπεη λα 

αλαλεσζνχλ, απαηηήζεηο πνπ είλαη άκεζε αλάγθε λα ζπδεηεζνχλ»
126

. Οη βνπιεπηέο, σο 

εθ ηνχηνπ, δε ιακβάλνπλ θαζφινπ ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ηα 

νπνία ππνηίζεηαη φηη εθπξνζσπνχλ, θαη ςεθίδνπλ κε αδηαθνξία ηνπο λφκνπο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 Σν Κνηλνβνχιην ήηαλ εθθξαζηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο αζηηθήο 

ειίη αδπλαηψληαο έηζη λα εθθξάζεη θαη λα εθπξνζσπήζεη ηνλ ιαφ. Καηέιεμε έλα 

Κνηλνβνχιην αδχλακν, ρσξίο ηζρχ, αθνχ είρε απαιινηξηψζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ ππέξ 

ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη έλα θνηλνβνχιην δηθηαηνξηθφ, πνπ απέθιεηε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκαηηθψλ, ηνλ πινπξαιηζκφ απφςεσλ θαη ηε 

δεκνθξαηία. Αληηζέησο, πξνψζεζε ηελ επηβνιή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηθηαηνξίαο ηνπ 

Βεληδέινπ, ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε σο πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο πάληεο θαη λα ελνπνηήζεη ηα αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα. Ο 

Βεληδέινο, σο κεζζίαο γηα ηα θφκκαηα θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ, παξνπζηάζηεθε «σο 

πξφηππν, σο αξρεγφο, ππγκή γηα ηνπο αζηνχο, ρξεζηή δηνίθεζηο γηα ην ιαφ, θηιεξγάηεο 

γηα ηηο εξγαηηθέο κάδεο, „„παηέξαο‟‟ γηα ηνπο πξφζθπγαο, ζπληεξεηηθφο γηα ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο, αξηζηεξφο γηα ηνπο αξηζηεξνχο, ζπκθηιησηήο γηα ηνπο ζπκθηιησηάο, 

αδηάιιαθηνο γηα ηνπο αδηάιιαθηνπο»
127

. Ζ κεζζηαλνπνίεζε ηνπ Βεληδέινπ θαη ε 

πξνβνιή ηνπ σο ηνπ ηδαληθνχ πνιηηηθνχ εγέηε γηα φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα είλαη 

«ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν γλψξηζκα ηεο ρξεσθνπίαο ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα, ε ηδενινγηθή πξνπαξαζθεπή ηεο λέαο δηθηαηνξίαο»
128

. 

  Ζ απαξρή ηεο «απξνζσπνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο», 

ζηελ νπνία θαηαθεχγεη ην «πην ηαμηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν θνκκάηη»
129

 ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ρξενθνπίαο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ. 

Γειαδή, ε «αξλεηηθή ηαμηθή ζπλείδεζε» βξίζθεηαη ζην  απνθνξχθσκά ηεο κε ηε 

«κεζζηαλνπνίεζε» ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη ηελ επαθφινπζε «ηαχηηζε θξάηνπο-

                                                 
126 Ibid., ζ. 144 
127 Ibid., ζ. 147 
128 Ibid. 
129 Ρήγνο, Ά., (1988), Ζ Β΄ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1924-1935, Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, εθδ. ΘΔΜΔΛΗΟ, 
ζ.279  
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θπβέξλεζεο-θπβεξλήηε θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο πνπ νδεγεί ζηελ παξαπέξα 

«απηνλφκεζε» ηνπ πνιηηηθνχ απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη»
130

. 

  Δπηπιένλ, ε θαηίζρπζε ηνπ ηαμηθνχ ζηνηρείνπ ζε βάξνο ηνπ θνκκαηηθνχ, έθαλε ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή ιεηηνπξγία αθφκε πην πξνβιεκαηηθή. Σα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ 

καδψλ δελ κπνξνχζαλ λα εθπξνζσπεζνχλ απφ ηα αζηηθά θφκκαηα θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ΚΚΔ ζην θνηλνβνχιην δε ζήκαηλε θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

«Ζ παξνπζία ηεο θνκκνπληζηηθήο νκάδνο κέζα ζηε Βνπιή ηεο αθήξεζε απηφκαηα 

θάζε εξγαηηζηηθή απφρξσζη θαη ηελ έζπξσμε δεμηψηεξα»
131

, δηαηείλεηαη ν Μάμηκνο 

εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΚΔ ζηελ «πνιηηηθή 

ζηαζεξνπνίεζεο» ηεο νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο. Ζ ελ ιφγσ πνιηηηθή πξνθάιεζε ηε 

γεληθή δπζαξέζθεηα ησλ καδψλ θαη ηελ επαθφινπζε επηζπκία ηνπο γηα κεηαβνιή ηνπ 

θαζεζηψηνο. Ωζηφζν, αθφκε θαη κε ηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ, ην θαζεζηψο πνπ 

επηθξάηεζε ήηαλ ε θνηλνβνπιεπηηθή δηθηαηνξία αθνχ ην θνηλνβνχιην ζπληαπηίζηεθε 

κε απηή. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν, θνηλνβνπιίνπ θαη δηθηαηνξίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ηαμηθή πάιε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αζηηθή θαπηηαιηζηηθή ηάμε- πνπ ζέιεη λα 

επηβάιεη ηελ θαπηηαιηζηηθή νιηγαξρία ζπκβάιινληαο ζηε δηθηαηνξηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο- θαη ζηα θαηαπηεδφκελα αγαλαθηηζκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηα νπνία 

αγσλίδνληαη ελάληηα ζε απηή ηελ επηβνιή.  

 Ζ βαζηά πνιηηηθή θξίζε πνπ πξνθχπηεη θαη ε πξνηίκεζε ζε ιχζεηο δηθηαηνξηθέο 

θαηαδεηθλχνπλ ηε ρξενθνπία ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν, φρη κφλν δελ ελδείθλπηαη γηα 

ηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο, αιιά είλαη θαη πεξηηηφ. Υάλεη ην γφεηξν θαη ηε γνεηεία 

ηνπ (εηδηθά γηα ηελ φιν θαη πην ζπληεξεηηθή θαη απηαξρηθή αζηηθή ηάμε) θαη παχεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

 Ζ βαζηά δπζπηζηία ηνπ Μάμηκνπ ζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο θαη ε 

πεξηθξφλεζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαιπηηθή θξηηηθή ηνπ απέλαληη ζηελ αζηηθή 

ηάμε θαη ηνπο πνιηηηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο πεξηφδνπ, είλαη δηάρπηεο ζε φιν ην έξγν 

ηνπ. Ο Μάμηκνο ριεπάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζαλ νη ζεζκνί θαη απνδίδεη ηελ 

ήηηα θαη ηελ ηαπείλσζή ηνπο ζηηο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, ζηνλ θαηξνζθνπηζκφ θαη 

ζηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θνηλνβνπιίνπ πνπ δελ επέηξεπε νπζηαζηηθά ηελ 

εθπξνζψπεζε φιεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο εξγαηηθήο θαη αγξνηηθήο. 

Γηαηείλεηαη φηη κφλν ππνθξηζία θαη πξνζπνίεζε ππήξρε απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ 

                                                 
130 Ibid., ζ. 280 
131 Ibid., ζ. 140 
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πξνζψπσλ πνπ θαζφξηδαλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή θξίζε θαη αλεχζπλα απέλαληη ζην εθινγηθφ ζψκα. Δπηθξίλεη ηηο 

εμσζπληαγκαηηθέο πξαθηηθέο, ηηο ππεξεμνπζίεο ησλ θπβεξλήζεσλ, ηελ αθφξεζηε δίςα 

γηα αμηψκαηα θαη εμνπζία, ηηο θαηαρξήζεηο εμνπζίαο ππέξ ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ 

θφζκνπ θαη εηο βάξνο ησλ ιατθψλ καδψλ πνπ παξέκελαλ αληθαλνπνίεηεο θαη 

θαηαπηεζκέλεο.   

  Καηαιήγεη ζην φηη ην θνηλνβνχιην είλαη «έλα κεγάιν αίζρνο, κηα κεγάιε απάηε»
132

, 

αθνχ νη πνιηηηθνί πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηχρεο ηνπ ιανχ, νη εθιεγκέλνη απφ ην ιαφ 

βνπιεπηέο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα πειαηεηαθφ θαη δηεθζαξκέλν, 

μερλνχλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο θαη, αληί λα ελεξγνχλ πξνο φθεινο απηψλ πνπ ηνπο 

ςήθηζαλ, νη πξάμεηο ηνπο εμππεξεηνχλ κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη ην 

ζπκθέξνλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηηίζεηαη ζην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαπηεδφκελνπ ιανχ. Σν 

θνηλνβνχιην δελ δηαδξακαηίδεη θαλέλα νπζηαζηηθφ ξφιν κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ 

θξάηνο φπνπ ην κφλν βέβαην είλαη, αθελφο, ε θαζηζηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε πάιε θαηά ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη, αθεηέξνπ, νη πνιηηηθνί αγψλεο, ηα 

κέζα έθθξαζεο, αληίδξαζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ ιατθψλ καδψλ. Σφζν ε αζηηθή 

ηάμε, φζν θαη ε πξνιεηαξηαθή δελ πηζηεχνπλ πιένλ ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή ιχζε. «Ζ 

αζηηθή ηάμε έπαπζε λα πηζηεχεη πηα ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή θπξηαξρία ηεο θαη ε 

επαλαζηαηηθή έρεη πξν πνιινχ αληηηάμε ηελ πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία ζην αζηηθφ 

θνηλνβνχιην»
133

.   

  Ζ αζηηθή ηάμε εγθαηέιεηςε ηελ πίζηε ζηνπο θηιειεχζεξνπο ζεζκνχο θαη θαηέθπγε ζε 

εμσθνηλνβνπιεπηηθέο δηεμφδνπο πνπ πεξηζηέιινπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο. Ζ δε εξγαηηθή ηάμε, ππνζηεξίδεη ν Μάμηκνο, ζεσξεί ηε δηθηαηνξία ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ σο θαηαιιειφηεξε κνξθή δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ 

ηεο αζηηθήο ηάμεο.  

  Καη νη δχν ηάμεηο δειαδή, ηφζν ε αζηηθή φζν θαη ε εξγαηηθή, ε θαζεκία γηα ηνπο 

δηθνχο ηεο ιφγνπο θαη ηηο δηθέο ηεο ζθνπηκφηεηεο, εγθαηέιεηςαλ ηελ πίζηε ηνπο ζηηο 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ. 

Κεθάιαην 4: Οη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ πνιηηηθή αληηπξνζώπεπζε: Η κεηξηνπαζήο 

θξηηηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ βώινπ ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

   

                                                 
132 Μάμηκνο, ., ibid., ζ. 153.  
133 Ibid. ζ. 152 
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  Ο Αιέμαλδξνο βψινο, αλάκεζα ζηα πνιπάξηζκα ελδηαθέξνληά ηνπ, είρε θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο. Ζ ζεψξεζε ηνπ βψινπ είλαη εμειηθηηθή θαη 

ηεινινγηθή εθθηλψληαο απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη 

κεηαβνιέο ηνπ θξάηνπο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1789 ήηαλ κηα αζηηθή 

επαλάζηαζε, ε νπνία δελ σθέιεζε ηηο ππνηειείο ηάμεηο παξά κφλν ηελ αζηηθή, ηελ 

θαηέρνπζα ηάμε, νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο πνπ ιεηηνχξγεζε σο έλαο 

«νξγαληζκφο απιψο πνιηηηθφο θαη ζεζκηθφο, αξθνχκελνο δειαδή, ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη, κέλνληαο ζπγρξφλσο, καθξηά απφ ηελ 

θνηλσλία θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο»
134

. Παξαηεξείηαη απφ ηνλ βψιν έλα δηηηφ έιιεηκκα 

ζρεηηθά κε ην θξάηνο : απηφ ηεο θνηλσληθφηεηαο ηεο δηθαηηθήο δνκήο θαη απηφ ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο ηεο θνηλσλίαο
135

.  

  Σν θξάηνο ζεκειηψζεθε ζε έλλνηεο φπσο απηή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ δηθαίνπ, αιιά δελ κεηέβαιε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο θαηψηεξεο 

κε θαηέρνπζεο ηάμεηο νχηε έιαβε ππφςε ηηο νπζηαζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, δελ έγηλε θνηλσληθφ, αιιά κφλν έλα ελλνηνθξαηηθφ νηθνδφκεκα κε ηηο 

θπξίαξρεο έλλνηεο λα είλαη πιαζκαηηθέο θαη φρη πξαγκαηηθέο, ζην πιαίζην φρη κηαο 

γλήζηαο δεκνθξαηίαο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο αιιά αζηηθήο, κνλφπιεπξεο πνπ 

ππεξαζπηδφηαλ ηα ζπκθέξνληα κηαο ηζρπξήο νηθνλνκηθά ηάμεο παξαγθσλίδνληαο ηηο 

ππφινηπεο ηάμεηο.  

  Απηνχ ηνπ είδνπο ε δεκνθξαηία απνηειεί γλψξηζκα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ηεο επνρήο 

ηνπ βψινπ, ην νπνίν πξνέθπςε πξνο φθεινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, ηεο αζηηθήο. 

Σν θξάηνο απηφ ήηαλ έλα θηιειεχζεξν κε παξεκβαηηθφ θξάηνο θαη βξηζθφηαλ ζε 

πιήξε αληίζεζε κε απηφ πνπ νξακαηηδφηαλ ν βψινο, ηνλ πηζηφ ππεξέηε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηνλ «θαιφ νηθνγελεηάξρε»
136

 κε έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα 

ηνπ.  

  Σν θξάηνο νθείιεη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ βψινπ, λα έρεη ξφιν ξπζκηζηηθφ θαη 

νξγαλσηηθφ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα θξνληίδεη γηα ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη ηε δηαθχιαμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη επεκεξίαο κέζα απφ έλα 

δηεπξπκέλν πιαίζην θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θεσξεί αλαγθαίν λα 

                                                 
134 Καζηκάηεο, Γ. (2009), «Ο Αιέμαλδξνο βψινο θαη ε επνρή ηνπ», ζ.78-79, ζην Αλαζηαζηάδεο, Γ. & Καζηκάηεο, Γ. (Δπηκ.) 

Αιέμαλδξνο βώινο - ν ζπληαγκαηνιόγνο, ν πνιηηηθόο, ν νξακαηηζηήο (ζει. 47-109). Αζήλα: Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα 

ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία 
135 Ibid., ζ. 78 
136 Καξαβνθχξεο, Γ., ζ. 10, Πάζρνο, Γ., (1981), ibid. ζ. 37 
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εληζρπζεί ην θξάηνο έλαληη ηεο θνηλσλίαο θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρπζνχλ νη κεραληζκνί 

ηνπ, νηθνλνκηθνί, ηδενινγηθνί, γξαθεηνθξαηηθνί, θ.α., ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ σο θξάηνο δηθαίνπ πνπ ππφθεηηαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο
137

. Δίλαη 

απαξαίηεην γηα ην θξάηνο λα δχλαηαη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη λα απηνπεξηνξίδεηαη, 

αιιά θαη λα ζέηεη ζηφρνπο, φπσο ηε δηαηήξεζε ηεο ππφζηαζήο ηνπ, ηελ πξαγκάησζε 

ηνπ Γηθαίνπ θαη ηε δεκηνπξγία πνιηηηζκνχ
138

. Δληνχηνηο, πφξξσ απέρεη απηή ε εηθφλα 

ηνπ ζβψιεηνπ θξάηνπο απφ ην αηνκηθηζηηθφ θηιειεχζεξν κε παξεκβαηηθφ θξάηνο πνπ 

θπξηάξρεζε σο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έρνληαο ραξαθηήξα θπξίσο πνιηηηθφ. 

    Σν δπηηθνεπξσπατθφ θξάηνο παξέκεηλε πνιηηηθφ θαηέρνληαο ην ξφιν ηνπ 

λπρηνθχιαθα. Σαπηφρξνλα, παξέκεηλε μέλν ζηελ θνηλσληθή δσή, αιιά ζεκαηνθχιαθαο 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πξνο φθεινο ηεο αζηηθήο ηάμεο εθδειψλνληαο έηζη ηνλ 

αηνκηθηζκφ ηνπ θαη ηνλ ηαμηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ν βψινο ζεσξεί 

φηη ην θξάηνο-λπρηνθχιαθαο ήηαλ ε θπξίαξρε κνξθή ηνπ θξάηνπο έσο ηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, δειψλνληαο «ηε δηάθξηζε ηνπ θξάηνπο απφ ηελ θνηλσλία, αιιά θαη ηελ 

απφιπηε ππεξνρή ηνπ θξάηνπο έλαληη κηαο θνηλσλίαο, πνπ νξίδεηαη σο απιφ άζξνηζκα 

πνιιψλ αηφκσλ»
139

 θαη φρη σο νξγαλσκέλν ζχλνιν πνπ έρεη σο κέιεκα ηελ επεκεξία 

φισλ θαη δεκηνπξγεί πνιηηηζκφ. Ζ αζηηθή ηάμε είλαη απηή πνπ ππεξηζρχεη 

κνλνπσιψληαο ηελ πνιηηηθή εμνπζία αθνχ νη θνηλσληθνί φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ ηελ 

επλννχλ κέζσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ αξρψλ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, νη νπνίεο σζηφζν 

ήηαλ αληίζεηεο πξνο ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

    Σν θξάηνο φκσο νθείιεη λα απαγθηζηξσζεί απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη λα εγθαηαιείςεη 

ηνλ κνλφπιεπξν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, λα γίλεη αηαμηθφ θαη λα αξλεζεί ηελ πνιηηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αληηπξνζψπεπζεο φισλ ησλ ηάμεσλ, ε νπνία απνηειεί ην ζβψιεην 

φξακα, ζην πιαίζην κηαο νπζηαζηηθήο θνηλσληθήο δεκνθξαηίαο
140

. 

  Απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηφ κε ηε κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ κε ηελ αζηηθή ηάμε κέζσ ηεο ηαμηθήο πάιεο, ε νπνία ήηαλ ην απνηέιεζκα 

ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο «ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ 

ζπκθεξφλησλ»
141

. Αληί γηα ηελ επηθαινχκελε απφ ηνλ θηιειεπζεξηζκφ «αξκνλία» ησλ 

                                                 
137 Αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηνλ βψιν, βι. Πάζρν, Γ., (1981), ibid. ζ. 30-37 
138 Βι. ζεκ. 7 ζε Πάζρν, Γ., (1981),  ibid. ζ. 32 
139 Καζηκάηεο, Γ., ibid., ζ. 52 
140 Βι. παξαθάησ ζην παξφλ θεθάιαην 
141 βψινο, Α.Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα θαη αη βάζεηο ηνπ Πνιηηεύκαηνο, ζ. 127, εθδ. ΑΚΚΟΤΛΑ, 2008, Αζήλα, Κνκνηελή 
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ζπκθεξφλησλ απιψζεθε ε πάιε ησλ ηάμεσλ, δεκηνπξγψληαο κηα λέα θνηλσληθή 

εμέιημε αθνχ αλαίξεζε ηηο ηδενινγηθέο βάζεηο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ
142

. 

  Ζ εμειηθηηθή αληίιεςε γηα ην θξάηνο νδεγεί ζηε δξηκεία θξηηηθή, κεηαμχ άιισλ, ηεο 

πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ηεο νπνίαο είρε κειεηήζεη ζε βάζνο ηα ζεσξεηηθά θαη 

ηζηνξηθά ζεκέιηα. Ζ ζαξσηηθή θξηηηθή ηνπ βψινπ αζθήζεθε, εληνχηνηο, θπξίσο 

ελαληίνλ ηεο εζσηεξηθήο δηάβξσζεο θαη ηεο αιινίσζεο ησλ ζεκειίσλ ηνπ ζεζκνχ ηεο 

αληηπξνζσπείαο θαη φρη ελαληίνλ ηεο αληηπξνζσπείαο απηήο θαζεαπηήο
143

.  

   Απηφ πνπ ακθηζβεηεί θαη'νπζίαλ ν βψινο είλαη ε πνηφηεηα θαη ε γλεζηφηεηα ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο θαζψο ζεσξεί φηη παξνπζηάδεη ειιείκκαηα θαη αλεπάξθεηεο αθνχ δελ 

εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θνηλσληθέο ηάμεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην αληηπξνζσπεπηηθφ 

ζχζηεκα είλαη αλίθαλν λα εθπξνζσπήζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ θνηλσλία ζην 

ζχλνιφ ηεο. Δθπξνζψπεζε έρνπλ ηα ηζρπξά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο 

ηάμεο θαη φρη νη ππφινηπεο ηάμεηο ή νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο. Δπνκέλσο, 

δελ ππάξρεη ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ν ραξαθηήξαο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο είλαη κφλν πνιηηηθφο θαη φρη θνηλσληθφο, ρσξίο λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ην 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνθιείεηαη απφ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (ν γπλαηθείνο 

πιεζπζκφο θαη “νη έμσ ηεο Υψξαο δηακέλνληεο εθινγείο”
144

) ή πνπ απιψο δε 

ζπκκεηέρεη ζε απηέο (ην ηκήκα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο πνπ δελ αζθεί ην εθινγηθφ ηνπ 

δηθαίσκα). Γελ ππάξρεη, ζπλεπψο, νπζηαζηηθή δεκνθξαηία γηα ην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο, αιιά δεκνθξαηία ζεκειησκέλε ζηε βάζε ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ 

σθειηκηζκνχ πνπ επλνεί νξηζκέλα κφλν ζπκθέξνληα, νξηζκέλα επαγγέικαηα θαη 

νξηζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

   Ζ θξηηηθή ζηελ αληηπξνζψπεπζε, ζηελ νπνία ζπκβνιίδεηαη ε θξίζε ηεο 

δεκνθξαηίαο
145

, μεθηλά απφ ηελ άξλεζε ηεο ππνηηζέκελεο ιατθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ην δφγκα ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο
146

. Σν αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη 

γλήζην θαη ε ίδηα ε ιατθή θπξηαξρία απνηειεί επηλφεκα («πιάζκα»), κηα ηδέα πνπ έρεη 

ππνζηεί εζσηεξηθή δηάβξσζε θαη θαηάπησζε, αιιά επηβηψλεη αθφκε
147

. Ζ ιατθή 

θπξηαξρία θαη ε γεληθή βνχιεζε, «ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ελλνηνθξαηηθνχ 

                                                 
142 Ibid., ζ. 128 
143 Καζηκάηεο, Γ., ibid., ζ. 80 
144 βψινο, Α., Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 85 
145 Ibid. , ζ. 142 
146 Παπαληθνιάνπ, Κ., (2008), “Ζ έληαμε θαη ε επηξξνή ηνπ βψινπ ζηε ζπληαγκαηηθή ζεσξία”, ζ. 156, ζην Αλαζηαζηάδεο, Γ. & 

Καζηκάηεο, Γ. (Δπηκ.) Αιέμαλδξνο βώινο - ν ζπληαγκαηνιόγνο, ν πνιηηηθόο, ν νξακαηηζηήο (ζει. 47-109). Αζήλα: Ίδξπκα ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία 
147 βψινο, Α.Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα , ζ. 117 
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νηθνδνκήκαηνο ηεο ζπγρξφλνπ δεκνθξαηίαο», απνηεινχλ «πξνιήςεηο» θαη «απιά 

πιάζκαηα ρσξίο πεξηερφκελνλ»
148

. 

 Δηδηθφηεξα γηα ηε ζέιεζε ηνπ ιανχ ππνζηεξίδεη ν κειεηεηήο, ζπλερίδνληαο ηελ 

θαηαιπηηθή θξηηηθή ηνπ θαη ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ, φηη απηή ε ζέιεζε είλαη 

αδχλαην λα είλαη εληαία, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αζπκβίβαζηεο θαη 

αιιεινζπγθξνπφκελεο ζειήζεηο νχησο ψζηε θαζίζηαηαη αδχλαην λα ζπδεηά θαλείο γηα 

εληαία ζέιεζε
149

. Οη πνηθίιεο αληηζέζεηο, νηθνλνκηθήο, ζξεζθεπηηθήο, εζληθήο θαη 

θηινζνθηθήο θχζεσο, νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζην «δηαθνξηζκφ» κεηαμχ ησλ νκαδηθψλ 

ζειήζεσλ, παξφιν πνπ νη αληηζέζεηο απηέο -θαη θπξίσο νη νηθνλνκηθέο- 

ζπγθαιχπηνληαη «δη'ελσηηθψλ ηδεψλ- ζπκβφισλ, κεγάιεο επεξείαο», φπσο ηεο εζληθήο 

ηδέαο, πξηλ «αλαρζνχλ εηο γλσξίζκαηα ηάμεσλ»
150

. 

  Οξηζκέλα ζεκεία απφ ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο δηαθαίλνληαη θαη ζηνλ 

ελαξθηήξην ιφγν ηνπ βψινπ Πξνβιήκαηα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο, φπνπ 

αζθείηαη έληνλε θξηηηθή ζηνλ κεζνπνιεκηθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ. 

 Ήδε κε ηελ έλαξμε ηνπ ιφγνπ ηνπ θαηαγγέιιεη ηνλ θηιειεχζεξν θνηλνβνπιεπηηζκφ σο 

έλα αιινησκέλν κεραληζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πνπ λνζεχεη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. 

Ζ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία φπσο εμειίρζεθε ηζηνξηθά θαηέιεμε λα είλαη κηα 

θνκκαηηθή δεκνθξαηία, έλα θνκκαηηθφ θξάηνο ζην νπνίν ηα πνιηηηθά θφκκαηα είλαη 

θχξηνη ξπζκηζηέο ηεο πνιηηηθήο δσήο πξνθαιψληαο δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο ζεζκνχο.  

  Σα πνιηηηθά θφκκαηα βέβαηα ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηεο δεκνθξαηηθήο ηδέαο, ε νπνία φκσο ππέζηε εζσηεξηθή κεηαβνιή απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα θφκκαηα θαη ε αηνκηθή ειεπζεξία νινθιεξψζεθε αθνχ 

εθθξάζηεθε «δηα ηεο νκαδηθήο νξγαλψζεσο»
151

θαη δφζεθε ζηνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή. Μάιηζηα ε αλάγθε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο, φπσο 

είλαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, δηέςεπζε «ηελ αηνκηθήλ ηδέαλ ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο»
152

 

αθνχ ηα θφκκαηα απνηέιεζαλ ηα κέζα έθθξαζεο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ 

ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο κάδαο. Δληνχηνηο, ε κάδα είλαη παζεηηθή θαη 

αδξαλήο ζπληζηψληαο έλα απιά πιηθφ, «ην νπνίν πξέπεη λα νξγαλσζή, λα πεηζζή θαη 

λα νδεγεζή εηο ηαο θάιπαο»
153

. Ζ κάδα είλαη ινηπφλ ππνηειήο ζηε βνχιεζε θαη ζηελ 

                                                 
148 βψινο, Α.Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα , ζ. 84, Παπαληθνιάνπ, Κ., ibid., ζ. 151 
149 βψινο, Α.Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ.87 
150 βψινο, Α.Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ibid. 
151 Ibid., ζ.89 
152 Ibid., ζ.90 
153 Ibid., ζ. 92 
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ππεξνρή ηνπ θφκκαηνο, ην νπνίν απνηειεί επξεία νξγάλσζε κέζα ζηελ νπνία δελ 

κπνξεί λα εθδεισζεί ε «αηνκηθή αλεμαξηεζία ηεο γλψκεο»
154

. 

  Δθφζνλ ε πνιηηηθή εμνπζία ζην πιαίζην ηεο δεκνθξαηίαο βξίζθεηαη ζηα θφκκαηα, ν 

βψινο ζπκπεξαίλεη φηη «ε „„δηεχζπλζηο‟‟ ηνπ Κξάηνπο, ε έθθξαζηο δει. ηεο ζειήζεσο 

ηνπ Λανχ θαη απηή αχηε ε „„ηδέα ηνπ Κξάηνπο‟‟ αλήθνπλ ζήκεξνλ θαηά βάζηλ εηο ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα»
155

. Γειαδή, ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο, ε πξαγκαηηθή 

«θπξηαξρία» έγθεηηαη, φρη ζην Λαφ ζηνλ νπνίν ηππηθά αλαγλσξίδεηαη, αιιά ζε 

ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο ζειήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζην θφκκα
156

, νη νπνίεο επηιέγνπλ 

ή αλαηξέπνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ιανχ, ηνπο αξρεγνχο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπο 

ππνπξγνχο θαη ραξάδνπλ ηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή θαη λνκνζεζία. 

  Δπνκέλσο, ηα ιατθά θφκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο 

ςεθνθνξίαο είραλ κείδνλα αξλεηηθή επηξξνή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο, δηφηη ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θπξίαξρεο θνκκαηηθήο 

νιηγαξρίαο, ε νπνία λφζεπε ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα θαη ππνθαζηζηνχζε ηε 

ιατθή θπξηαξρία.  

  Μέζα ζην θνηλνβνχιην, ηα θνκκαηηθά ζπκθέξνληα ζπγθξνχνληαη θαη ζπκβηβάδνληαη 

κε πξνδηαγεγξακκέλε θαηάιεμε ηελ θπληθή επηθξάηεζε κηαο θπβεξλεηηθήο βνχιεζεο. 

Σν δε θνηλνβνχιην θξίλεηαη σο ν θαηεμνρήλ πνιηηηθφο ζεζκφο, «ζηνλ νπνίν 

ελζαξθψλεηαη ε ηδέα ηεο πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ ιανχ»
157

. Ο ζεζκφο απηφο,
 

σζηφζν, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηα αζηηθά κφλν ζπκθέξνληα
158

. 

Σν πνιηηηθφ θνηλνβνχιην, ινηπφλ, «ζεσξείηαη θαηαξρήλ, σο ε θπξηφηεξε πνιηηηθή-

ζεζκηθή έθθξαζε ηνπ θηιειεχζεξνπ αηνκηθηζκνχ»
159  

θαη φρη σο ε εθπξνζψπεζε «ηεο 

ζπλνιηθήο επζπθξηζίαο ηνπ Λανχ»
160

. Απηφ πνπ εθπξνζσπείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ νπνίσλ, 

εμάιινπ, δηελεξγείηαη θαη ε φπνηα (αλνξζνινγηθή ζπλήζσο) ζπδήηεζε ζην 

θνηλνβνχιην
161

. Οη βνπιεπηέο εθπξνζσπνχλ φρη ην ιαφ, αιιά ν θαζέλαο ηνπο εθινγείο 

                                                 
154 Ibid. 
155 Ibid., ζ.90 
156 Ibid., ζ. 91 
157 Πάζρνο, Γ., (1981), ibid., ζ.66 
158 Ibid., ζ.67-68 
159 Ibid., ζ.40 
160 βψινο, Α.,Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 127 
161 Γηα ηελ άπνςε πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ, βι.παξαθάησ, θεθ. 5 
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ηνπ
162

, κε απνηέιεζκα ν ιαφο σο αληηπξνζσπεπφκελνο λα κελ κπνξεί λα πθίζηαηαη σο 

πνιηηηθή ελφηεηα, σο «ηδέα δειαδή ηνπ ζπλφινπ»
163

. 

  Ο θνηλνβνπιεπηηζκφο εμειίζζεηαη κνηξαία ζηελ «απφιπηε θνκκαηνθξαηία»
164

, 

πξάγκα πνπ εμεγεί θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο κέζσ ησλ 

εμνπζηνδνηήζεσλ θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηνπ δηθαίνπ έθηαθηεο αλάγθεο
165

. 

  Ζ θξηηηθή ηνπ βψινπ ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ είλαη παξάιιεια θξηηηθή, ηφζν ζην 

θηιειεπζεξηζκφ φζν θαη ζην ζπληαγκαηηθφ δίθαην, ην νπνίν επίζεο ακθηζβεηεί εθφζνλ 

θη απηφ επλνεί ηελ αζηηθή ηάμε (γηα λα ην επαιεζεχζεη σζηφζν αξγφηεξα
166

). Δθθξάδεη 

ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηνλ φξν «θνηλσληθφ δίθαην» πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ην ζχλνιν 

ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθφ απηψλ 

ησλ νκάδσλ
167

. Σν ελ ιφγσ δίθαην ζα νπζηαζηηθνπνηνχζε ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηελ 

θνηλσλία αθνχ ζα πξνσζνχζε ηελ «ηζφξξνπε θνηλσληθή αλάπηπμε φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη κειψλ ηνπο σο πξνο ηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηηο θνηλσληθέο 

αμίεο»
168

. 

   Δληνχηνηο, νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη θνηλσλίαο θαζνξίδνληαη κέζσ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ φπνπ θαηηζρχνπλ ηα ηζρπξά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κηαο θνκκαηηθήο ειίη. 

Ζ θνκκαηηθή νιηγαξρία είλαη θαη'νπζίαλ εθείλε ε νπνία δχλαηαη λα θαζνξίδεη a priori 

ηελ πνιηηηθή θαη λνκνζεηηθή θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηάθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

  ρεηηθά κε ηε ιατθή πιεηνςεθία, ν βψινο ππνζηεξίδεη φηη απηή εγθξίλεη ηνπο 

πνιηηηθνχο ζθνπνχο ελφο νξηζκέλνπ θφκκαηνο θαη ε θπβέξλεζε είλαη απηή πνπ ηνπο 

εθαξκφδεη. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη «ε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία δελ απνζπάηαη 

πιένλ απφ ηνπο εθινγείο πξνο ηνλ ζθνπφλ λα πεξηβιεζή απιψο δηα ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηεο ε θπβέξλεζηο ηεο εθινγήο ηνπ αλσηάηνπ άξρνληνο, αιιά δηα λ‟αζθεζή ε πνιηηηθή 

εμνπζία θαζ‟σξηζκέλελ ζπλήζσο, εθ ησλ πξνηέξσλ, εηο ηαο θχξηαο ηεο γξακκάο, 

λνκνζεηηθήλ θαη θπβεξλεηηθήλ θαηεχζπλζηλ»
169

. 

                                                 
162 Ibid. 
163 Ibid.,ζ. 125 
164 Καξαβνθχξεο, Γ. (2010), Οη θαηά βώιν δηέμνδνη ζηελ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ, ζ.4, δηαζέζηκν ζην 
http://www.constitutionalism.gr/html/ent/703/ent.1703.asp 
165 Ibid.  
166 Ηbid., ζ. 5  
167 Καζηκάηεο, Γ., ibid., ζ. 91 
168 Ibid., ζ. 91 
169  βψινο, Α.,Η., (1931), Πξνβιήκαηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο (ελαξθηήξηνο ιόγνο), εθδ. νίθνο ΣΕΑΚΑ, 
ΓΔΛΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ, ζ.9 

http://www.constitutionalism.gr/html/ent/703/ent.1703.asp
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  Ζ λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή θαηεχζπλζε απνηεινχλ δχν απφ ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ε νπνία είλαη εληαία γηα ηνλ βψιν. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο  

δηέπνληαλ απφ ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία βέβαηα εμππεξεηνχζε 

θπξίσο ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο. πσο δηακνξθψζεθε απηή ε αξρή κεηά ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, «εμέθξαδε ηελ αξρή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ πξσηεπφλησλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο»
170

, πξνθπιάζζνληαο, φπσο δηαθεξπζζφηαλ, ηελ ειεπζεξία. Με 

ηελ θπξηαξρία ησλ θνκκάησλ, φκσο, αιινηψλεηαη ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δελ ππάξρεη ηζνξξνπία αθνχ ε εθηειεζηηθή εμνπζία εληζρχεηαη εηο 

βάξνο ηεο λνκνζεηηθήο. Υσξίο ηα θφκκαηα, σζηφζν, «δελ ζα θαηέξξεε νχηε ε 

ηδενινγία νχηε ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηάθξηζεο θαη ηζνξξνπίαο ησλ 

εμνπζηψλ»
171

 θαη θπξίσο ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη 

ζην εζσηεξηθφ ησλ θνκκάησλ. Απηφ πνπ «επηθξαηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε 

νξγαληθή ζπγρψλεπζε ηεο θπβέξλεζεο κε ην θνηλνβνχιην θαη ηνπο βνπιεπηέο πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ»
172

. Ζ δηάθξηζε λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζρεηηθή 

θαη «δελ έρεη λνκηθψο απφιπηνλ ζεκαζία»
173

 αθνχ κε ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ 

δηαηαγκάησλ εληζρχεηαη ε εθηειεζηηθή εμνπζία θαη απηή ε ηειεπηαία δηεηζδχεη ζηε 

λνκνζεηηθή. Με ηε ρνξήγεζε ζηε Γηνίθεζε επξχηαησλ εμνπζηνδνηήζεσλ θαηαιχεηαη 

ζρεδφλ «ε αξκνδηφηεο θαη ε ρξεζηκφηεο ησλ λνκνζεηηθψλ σκάησλ»
174

. 

  Καηά ηεο απζαηξεζίαο ηνπ θνκκαηηθνχ θξάηνπο, ζην νπνίν έρεη νδεγεζεί ην 

θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα, αιιά θαη θαηά ηεο «λνκνζεηηθήο θαη θπβεξλεηηθήο 

παληνδπλακίαο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ πιεηνςεθηψλ»
175

, πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

νιηγαξρηθψλ ηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θνκκάησλ, ν βψινο επηζεκαίλεη φηη ε 

θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία αλαδεηεί νξηζκέλνπο θξαγκνχο θαη «λφκηκα κέζα 

αληηζηάζεσο»
176

.  

  Ζ πιένλ πξσηφηππε πξφηαζε ηνπ βψινπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θνηλνβνπιίνπ. Ο  βψινο, έρνληαο  ήδε ηνλίζεη ηελ αλεπάξθεηα θαη ηε 

ζρεηηθή αμία ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ, ζηφρεπε ζηελ 

απνζχλδεζή ηνπο απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο
177

. Ζ έληνλε θξηηηθή ηνπ ζην 

                                                 
170  βψινο, Α., I., (1931), Πξνβιήκαηα, ibid., ζ.9 
171 Πάζρνο, Γ.,(1981), ibid., ζ. 114 
172 Ibid., ζ. 115 
173 βψινο, Α., (1931), Πξνβιήκαηα,  ibid., ζ. 11 
174 Ibid., ζ. 12 
175  Ibid., ζ. 13 
176 Ibid. 
177 Πάζρνο, Γ., (1981),  ibid., ζ. 79-80 
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κνλφπιεπξα πξνζαλαηνιηζκέλν πνιηηηθφ θνηλνβνχιην πνπ εμππεξεηεί κφλν ηα αζηηθά 

ζπκθέξνληα δελ ζεσξείηαη, σζηφζν, «σο απηνζθνπφο, αιιά σο πξννίκην-πξνυπφζεζε 

γηα λα αλαπηπρζεί ε ηδέα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αληηπξνζψπεπζε»
178

. Ζ επαγγεικαηηθή 

αληηπξνζψπεπζε είλαη ην επαγγεικαηηθφ θνηλνβνχιην πνπ νξακαηίδεηαη ν έιιελαο 

πνιηηεηνιφγνο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εθπξνζσπήζεη νπζηαζηηθά  «ηελ ζέιεζηλ ησλ 

ελνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ»
179

, δειαδή φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ελψζεηο θαη ηα 

αληηηηζέκελα ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή αληηπξνζσπεία ζα κπνξνχζε λα 

εμππεξεηεί πιήξσο ηα ππάξρνληα ζπκθέξνληα, λα ιεηηνπξγεί σο λνκνζεηηθφ θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα θαη λα έρεη ιεηηνπξγίεο λνκνζεηηθέο, επνπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

(αθνχ πξνεγεζεί κηα νξζνινγηθφηεξε δηεπζέηεζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ)
180

. Δπηπιένλ, ην θνηλνβνχιην απηφ ζα αληηθαζηζηνχζε ην παξσρεκέλν 

πνιηηηθφ θνηλνβνχιην θαη ζα ελαξκνληδφηαλ κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ κεζνπνιεκηθνχ θξάηνπο αλαπξνζαξκφδνληαο ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ πνιίηεπκα
181

 θαη ζπληειψληαο ζηελ πξαγκαηηθή απηνδηάζεζε ησλ 

«δεκνθξαηνχκελσλ πνιηηψλ»
182

.  

ην ελ ιφγσ θνηλνβνχιην, ζα ππήξρε γλήζηα θαη εηιηθξηλήο εθπξνζψπεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Γειαδή, ζα εθπξνζσπνχληαλ νη επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο ηνπ πνιίηε, ή κάιινλ ηνπ επαγγεικαηία, θαη ε δεκνθξαηία ζα απνθηνχζε 

νπζηαζηηθή ππφζηαζε αθνχ ζε απηέο ηηο ελψζεηο ζα ζπκκεηείραλ ελεξγά ηα άηνκα ζηε 

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο
183

. 

 Απηφ ην επαγγεικαηηθφ θνηλνβνχιην, βξίζθεηαη πάληνηε «ζηε βάζε ηεο θηιειεχζεξεο 

δεκνθξαηίαο»
184

 θη επνκέλσο, δηαθνξνπνηείηαη  κε ζαθήλεηα απφ ηα ειεγρφκελα ζνβηέη 

θαη ηε ζσκαηεηαθή νξγάλσζε ζηα θαζηζηηθά θαζεζηψηα πνπ έρνπλ ραξαθηήξα 

δηθηαηνξηθφ ή νινθιεξσηηθφ
185

. ε αληίζεζε κε ην πνιηηηθφ θνηλνβνχιην, ζην νπνίν 

είλαη εχθνιε ε επηβνιή «ησλ νιηγαξρηθψλ ηάζεσλ ησλ θνκκάησλ» θαη ηεο 

παληνδπλακίαο ηνπο
186

, ζηελ αληηπξνζσπεία ζπκθεξφλησλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

                                                 
178 Πάζρνο, Γ., (1981),  ibid., ζ.69 
179 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ. 172 
180 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ. 175 
181 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ.ζ. 164-165, 169 
182 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ. 169 
183 Πάζρνο, Γ., (1981),  ibid., ζ. 82 
184 Καζηκάηεο, (2009), «Ο Αιέμαλδξνο βψινο θαη ε επνρή ηνπ», ibid., ζ. 86  
185 Καζηκάηεο, ibid., ζ. 85 
186 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ.ζ. 169-170 
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επαγγεικάησλ
187

ππάξρεη «αλαγλψξηζε ηεο πξαγκαηηθήο πινπξαιηζηηθήο ηαπηφηεηαο»
188

 

θαη απηφ «δηφηη ε εθπξνζψπεζηο ησλ ελνηήησλ ησλ ζπκθεξφλησλ θαη‟αλάγθελ 

πνιιαπιαζηάδεη ηαο πεγάο ηεο ηζπλνχζεο ζειήζεσο εθάζηεο ηάμεσο»
189

.  

Ζ πξαγκάησζε ηνπ ηδεψδνπο ηεο αιεζηλήο δεκνθξαηίαο θαζίζηαηαη εθηθηή κέζσ ηεο 

αληηπξνζσπείαο ησλ ζπκθεξφλησλ δηαιχνληαο θαη ηνλ κχζν ηεο ιατθήο ελφηεηαο θαη ηεο 

εληαίαο βνχιεζεο. Ζ ιατθή βνχιεζε ζα είλαη «ε ζέιεζηο ησλ νξγαλσκέλσλ 

παξαγσγηθψλ ηάμεσλ»
190

 ελψ ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία ζα ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κπβέξλεζεο. 

Δπηπιένλ, ην ελ ιφγσ θνηλνβνχιην, ζα πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη πάλσ ζε νξηζκέλεο 

βάζεηο φπσο: 

α) ηελ νξγαληθφηεηα, δειαδή ηελ εθπξνζψπεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ελνηήησλ, απφ 

ηηο κηθξφηεξεο έσο ηηο ζπλζεηφηεξεο,  

β) ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ρσξίο φκσο λα 

απνθιείεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο,  

γ) ηελ ειεπζεξία δηαθίλεζεο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη 

άιισλ ηδεψλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη νη πνιηηηθά 

ηζφηηκνη ππξήλεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην επαγγεικαηηθφ θνηλνβνχιην, 

δ) ηελ ηζφηεηα ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ αληαγσληδφκελσλ ηάμεσλ, δειαδή ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο  θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο,  

ε) ηε δπλακηθή εθπξνζψπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ελνηήησλ αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο θάζε κηαο απφ απηέο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή δσή θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αξηζκεηηθή ηεο δχλακε
191

. 

Έλα θνηλνβνχιην πνπ ζα δηεπφηαλ απφ ηέηνηεο αξρέο ζα κπνξνχζε λνκνηειεηαθά λα 

θαηαιήμεη ζε κηα «νηθνλνκηθή δεκνθξαηία»
192

, ζε έλα λέν «πινπξαιηζηηθφ, δηαηαμηθφ 

ζχζηεκα»
193

 πνπ ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί ηελ νπζηαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Άιια κέζα ειέγρνπ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο αζπδνζίαο, ζηα νπνία δηαθαίλεηαη ν 

ζπληαγκαηηθφο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ βψινπ
194

 είλαη, ιφγνπ ράξε, ε ελίζρπζε ηεο 

                                                 
187 Καζηκάηεο, ibid. 
188 Καξαβνθχξεο, Γ., «Οη θαηά βψιν δηέμνδνη ζηελ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ», ibid., ζ. 9 
189 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ. 170 
190 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ. 193 
191 βψινο, Α., Η., Σν Νεόλ ύληαγκα, ibid., ζ.ζ. 198-200 
192 Καζηκάηεο, ibid., ζ.87 
193 Πάζρνο, Γ., (1981),  ibid., ζ. 84 
194  Καξαβνθχξεο, Γ., ibid. ζ.7 
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ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα λα απνθεπρζεί ε ζπγθεληξσηηθφηεηα ηεο εμνπζίαο ησλ 

θνκκαηηθψλ πιεηνςεθηψλ, θαζψο θαη ην αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ 

εθπξνζψπεζε ησλ κεηνςεθηψλ εληζρχνληαο ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζηε βνχιεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο. Δπηπξνζζέησο, ε αλαδήηεζε ηεο πνηληθήο επζχλεο ππνπξγψλ, ε νπνία 

ζπλήζσο φηαλ εθαξκφδεηαη δελ πεξηιακβάλεη ηα ζνβαξά ππνπξγηθά αδηθήκαηα θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, κέζσ ηεο άκεζεο εθινγήο ηνπ θαηά ην 

πξφηππν ηεο ακεξηθαληθήο πξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο. Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

αηξεηνχ αλψηαηνπ άξρνληα ζεσξεί, εληνχηνηο, φηη εγθπκνλεί θηλδχλνπο ε άκεζε εθινγή 

ηνπ, γηαηί κπνξεί λα εληζρπζεί ε απνιπηαξρία κε ηελ εθινγή κεηξίσλ ή ππέξκεηξα 

θηιφδνμσλ αηφκσλ. Γηα ηελ απνθπγή απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, αιιά θαη γηα ηελ εηζαγσγή θη 

άιισλ ηζνξξνπεηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηφ ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο (δεκνςήθηζκα), 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ε 

θνηλσληθή αθχπληζή ηνπ θαη ε απφθηεζε πείξαο
195

. ηελ πεξίπησζε δε έκκεζεο εθινγήο 

ηνπ Πξνέδξνπ, απηή ζπληζηά εθδήισζε πάιη ηεο «παληνδπλακίαο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

πιεηνςεθίαο»
196

. ρεηηθνπνηεί, επνκέλσο, ηελ άπνςε πεξί άκεζεο εθινγήο ηνπ 

αλψηαηνπ αηξεηνχ άξρνληα, αιιά θαη πεξί άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ ζηε λνκνζεηηθή 

ιεηηνπξγία, αθνχ ε πξνυπφζεζε είλαη λα κνξθσζεί ν ιαφο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί 

«ζε έλα (εθ)παηδεπφκελν θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά απηφλνκν πξφζσπν» θαη λα 

«κεηαηξαπεί πνηνηηθά θαη φρη απιψο αξηζκεηηθά, δηα ηεο εμειηθηηθήο-πεξθεμηνληζηηθήο 

δχλακεο ηεο δεκνθξαηίαο, ζε έλα πνηθηιφκνξθν θαη έκπιεν νκάδσλ θαη 

δηαθνξεηηθνηήησλ πιήζνο»
197

.  

  Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθνπνηεί ηελ αμία, ηφζν ηεο θνηλήο γλψκεο φζν θαη ηνπ ηχπνπ, ηεο 

«ςπρνηεληθήο κεραλήο»
198

 πνπ δηακνξθψλεη ηελ θνηλή γλψκε, σο κέζα αλάζρεζεο ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο απζαηξεζίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα κέζα απηά εμαξηψληαη απφ 

νξηζκέλα πξφζσπα ή νκάδεο πνπ δξνπλ ζχκθσλα κε ηα πιηθά ζπκθέξνληά ηνπο, αιιά 

θαη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ θφκκαηνο ζην νπνίν πξφζθεηληαη. Ωο «φξγαλνλ ηεο 

θνκκαηηθήο ζειήζεσο»
199

, επνκέλσο, ν ηχπνο είλαη «κνριφο ηεο δεκνθξαηίαο θαη φρη 

απιψο ε „„ηέηαξηε εμνπζία‟‟ φπσο επηπνιαίσο ραξαθηεξίδεηαη»
200

. Δπηπιένλ, θαη ε 

έλλνηα ηεο θνηλήο γλψκεο σο κηα εληαία γλψκε απνηειεί κχζν αθνχ θνηλή γλψκε δελ 

                                                 
195 βψινο, Α.,Η., (1931), Πξνβιήκαηα, ζ. 18. Βι. θαη Καξαβνθχξεο, Γ., ibid. ζ.7 
196 βψινο, Α.,Η., (1931), Πξνβιήκαηα, ibid., ζ. 17 
197 Καξαβνθχξεο, Γ., ibid., ζ.9-10 
198 βψινο, Α., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 94 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
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ππάξρεη, αιιά ππάξρνπλ πνηθίιεο γλψκεο. Γειαδή, θάζε νκάδα ή ηάμε κπνξεί λα έρεη 

γλψκε γηα θάπνην δήηεκα ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληά ηεο ελψ ε «θνηλή γλψκε» είλαη 

απηή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ηχπν. Ο ηχπνο φκσο έρεη παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα 

θαη πξνζαλαηνιίδεη ηνπο πνιίηεο πξνο ηελ επηδνθηκαζία ησλ ζθνπψλ ησλ θπξίαξρσλ 

θξαηηθψλ ζειήζεσλ. Παξ‟φια απηά, ν βψινο, κε ηηο βαζηέο δεκνθξαηηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ, δελ ηάζζεηαη ππέξ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. 

Απελαληίαο, ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην απνηειεί «αζπγθξίησο κείδνλ θαθφλ»
201

 θαη φηη ν 

ηχπνο νθείιεη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα, παξά ηηο παξεθηξνπέο, κηα πνπ 

απνηειεί θαη έλα απφ ηα κέζα εγγχεζεο ηεο δεκνθξαηίαο. 

  πλερίδνληαο ηελ αλαθνξά ηνπ ζηα ακπληηθά κέζα ηεο δεκνθξαηίαο, αλαθέξεη ην 

λφκν σο ζεκαληηθφ αλάρσκα ζηηο απζαηξεζίεο. Ο λφκνο ξπζκίδεη ην πξφβιεκα ηεο 

εγγχεζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο φρη κφλν γηα 

ηελ αηνκηθή δσή αιιά θαη γηα ηε ζπιινγηθή. Ωζηφζν, ν λφκνο ζηελ αζηηθή 

θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία εθθξάδεη ζπλήζσο ηε ζέιεζε ηεο θνκκαηηθήο 

πιεηνςεθίαο, ε νπνία δελ ιακβάλεη ππφςε ηε ζέιεζε ηεο κεηνςεθίαο. Οη ζειήζεηο θαη 

ηα ζπκθέξνληα ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο κεηνςεθίαο δελ ζπκπίπηνπλ θη νχηε «βιέπνπλ 

νκνηνκφξθσο ην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζειήζεσλ ησλ πξνο ηελ ηδέαλ ηνπ 

Γηθαίνπ»
202

.  

  Δμάιινπ θαη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη λνκηθά είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ πνπ ηίζεηαη ππέξ ηεο «απνρήο ηνπ θξάηνπο απφ 

κηα νξηζκέλε ζθαίξα ηδησηηθήο δξάζεο ησλ αηφκσλ (nec facere)»
203

. Ο 

θηιειεπζεξηζκφο, σο θαηεμνρήλ ηδενινγία ηεο αζηηθήο ηάμεο, επεδίσμε ηε λνκηθή 

θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξναζπίζεη ηηο αληηθενπδαξρηθέο 

θαηαθηήζεηο ηεο ελ ιφγσ θνηλσληθήο ηάμεο θαη, παξάιιεια, «εδεκηνχξγεζε ηελ πίζηηλ 

πξνο ηελ ηεξφηεηα ησλ θεθηεκέλσλ δηθαίσλ θαη πξνο ηελ αξκνλίαλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

ηελ νπνίαλ εμαζθάιηδελ ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο»
204

. 

    Αλαθνξηθά κε ηελ δηεχξπλζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ  

θαη κε ηελ θαζνιηθή ςήθν, ν βψινο ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή εμέιημε 

αθνχ ζεκαηνδνηείηαη ε ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ηνπ θξάηνπο απφ ηελ αζηηθή ηάμε, 

                                                 
201 βψινο, Α., (1931), Πξνβιήκαηα, ibid., ζ.18 
202 βψινο, Α., (1931), Πξνβιήκαηα, ibid., ζ.14 
203 Πάζρνο, Γ.,(1981), ibid., ζ. 70 
204 βψινο, Α., Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 127 
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ζηεο νπνίαο ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο ζθνπηκφηεηεο ήηαλ ππνηαγκέλν
205

. Ζ εμειηθηηθή 

ζεψξεζε ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο απφ ηνλ βψιν εμεηάδεη ηελ θαζνιηθή 

ςεθνθνξία σο απνηέιεζκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο θνηλσληθήο βάζεο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο
206

. Γφζεθε ε επθαηξία θαη ζηηο αζζελέζηεξεο ηάμεηο πνπ ήηαλ ππνηειείο λα 

«ειαηηψζνπλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηελ απφιπηνλ εθκεηαιιεπηηθήλ δχλακηλ ηεο αζηηθήο 

ηάμεσο»
207

 θαη ην θξάηνο άξρηζε λα απνθηά θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Δληνχηνηο, κε ηελ 

θαζνιηθή ςεθνθνξία δελ ππήξμε άξζε ηεο αληηλνκίαο κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο 

πνπ επηδηψθεη ε θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ 

άλζξσπν
208

, θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δχλακε ηεο θαζνιηθήο ςήθνπ 

επηθαλεηαθή
209

. Παξ'φια απηά, φηαλ αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ε θαζνιηθή ςεθνθνξία, 

«αξρίδεη νπζηαζηηθά ε „„δεκνθξαηηθή πεξίνδνο‟‟ ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, σο κηαο 

απηφλνκεο πνιηηηθήο κνξθήο πνπ δηαθέξεη απφ ηα θηιειεχζεξα πνιηηηθά κνξθψκαηα 

θαη ζπγθξνχεηαη κε απηά»
210

. Ζ λέα απηή πεξίνδνο «επηβάιιεη ηελ εθ λένπ 

ζεζκνζέηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ»
211

 ζε έλα πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ζην νπνίν δελ θπξηαξρνχλ ηα ζπκθέξνληα κφλν ηεο αζηηθήο ηάμεο, αιιά 

ππάξρνπλ δηεθδηθήζεηο ηφζν απφ ηελ κηθξναζηηθή ηάμε φζν θαη απφ ηελ εξγαηηθή, νη 

νπνίεο εθπξνζσπνχληαη ζην θνηλνβνχιην.  

  Ζ αμία ζπλεπψο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη «ε ζρέζηο κεηαμχ 

εθινγέσλ θαη αληηπξνζσπείαο, εθ‟φζνλ πξνβαίλεη ε δηεχξπλζηο ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο, εθθξάδεηαη εηο ηελ αχμνπζαλ ρξεζηκνπνίεζηλ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο 

ππέξ ησλ αλαγθψλ ησλ εθινγέσλ»
212

. Γειαδή, ν ραξαθηήξαο ηνπ θνηλνβνπιίνπ γίλεηαη 

θνηλσληθφο θαη νη ηάμεηο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηφ δηεθδηθνχλ έλα ηζρπξφηεξν 

θνηλνβνχιην ζε ζρέζε κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Απηή ε ελίζρπζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

εληζρχεη ηαπηφρξνλα θαη ηε δεκνθξαηηθή ηδέα.  

 

Κεθάιαην 5: Η ζαγήλε ηνπ νινθιεξσηηζκνύ:  Η θξηηηθή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνύ από ηνπο ζεσξεηηθνύο ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο 

 

                                                 
205 Πάζρνο, Γ.,(1981), ibid., ζ. 57 
206 βψινο, Α., Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 225 
207 βψινο, Α., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα θαη αη βάζεηο ηνπ πνιηηεύκαηνο, Αζήλαη, ζ.225, 219 ζε Πάζρνο,Γ.,(1981), ibid. 
208 βψινο, Α. , Η., (1928), Σν Νένλ ύληαγκα, ζ.225 
209 Ibid. , ζ. 226 
210 Πάζρνο, Γ., (1981), Κξάηνο θαη πνιηηεύκαηα ζην έξγν ηνπ Αι.βώινπ, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζ. 111 
211 Ibid, ζ.112 
212 βψινο, Α. , Η.,(1928), Σν Νένλ ύληαγκα θαη αη βάζεηο ηνπ πνιηηεύκαηνο, Αζήλαη, ζ.297, ζην Πάζρνο, Γ.,  (1981), Κξάηνο θαη 
πνιηηεύκαηα ζην έξγν ηνπ Αι.βώινπ, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζ. 112 
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  Οη αλαιπηέο ηεο δηθηαηνξίαο, ζηελ εθθίλεζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ «ζεκειησδψλ 

ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ ηνπ Νένπ Κξάηνπο», θάλνπλ ζαθέο, θαη‟αξράο, φηη κε δχν 

δηαηάγκαηα
213

 πνπ πξνζππέγξαθαλ (ζρεδφλ) φια ηα κέιε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο
214

 θαη 

ηα επηθχξσλαλ κε ηελ ΚΓ΄ ζπληαθηηθή πξάμε, αλεζηάιεζαλ άξζξα ηνπ κέρξη ηφηε 

ηζρχνληνο ζπληάγκαηνο δηφηη απεηινχζαλ ηε δεκφζηα ηάμε, φπσο ππνζηήξηδαλ. Σα ελ 

ιφγσ άξζξα αθνξνχζαλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

ειεπζεξίεο, φπσο ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα (άξζξν 5), ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπλέξρεζζαη 

θαη ζπλεηαηξίδεζζαη (άξζξα 10 θαη 11 αληίζηνηρα), ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ (άξζξν 

14) θαη άιια.  

  Ο ραξαθηήξαο βέβαηα ησλ ηδξπηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 

πνπ επηθαινχληαλ νη ζπγγξαθείο ήηαλ παξάλνκνο θαη αληηζπληαγκαηηθφο, παξά ηελ 

φπνηα λνκηκνθάλεηα πξνζπαζνχζαλ λα ηνπ πξνζδψζνπλ. Σα δηαηάγκαηα απηά ήηαλ 

ελδεηθηηθά, σζηφζν, γηα δχν ιφγνπο φπσο αλαθέξεη ν Αιηβηδάηνο: σο πξνο ην 

παξειζφλ, γηαηί απνηεινχζαλ «ην απνθνξχθσκα θαη ηαπηφρξνλα ηε λνκηθή θαη 

πνιηηηθή ζπκπχθλσζε ησλ εμσζπληαγκαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινχζεζε ζην 

κεζνπφιεκν ν πνιηηηθφο θφζκνο ηεο ρψξαο»
215

 θαη σο πξνο ην κέιινλ, δηφηη «θαηά 

θάπνην ηξφπν αλάγγειιαλ ην λφζν θαη αληηθαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ „„Νένπ Κξάηνπο‟‟: 

Θέινληαο λα είλαη „„λφκηκν‟‟ θαη „„επαλαζηαηηθφ‟‟ ηαπηφρξνλα, ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 

Απγνχζηνπ ραξαθηεξηδφηαλ ήδε ζηηο ηδξπηηθέο ηνπ πξάμεηο απφ ηηο αληηθαηηθέο 

βιέςεηο ησλ δχν βαζηθψλ πξσηεξγαηψλ ηνπ»
216

, δειαδή ηνπ Μεηαμά θαη ηνπ Γεσξγίνπ 

Β΄. Ωζηφζν, ε δηάζηαζε απφςεσλ ησλ δχν βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηεο δηθηαηνξίαο -πνπ 

ήηαλ αληηθαηνπηξηζκφο ησλ αληηζέζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ ε θηινγεξκαληθή θαη ε 

θηινβξεηαληθή κεξίδα ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ- δελ 

ζηάζεθε εκπφδην ζηελ «επίηεπμε ελφο ζησπεξνχ, αιιά ζαθνχο ζπκβηβαζκνχ: ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ»
217

. 

  Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο ε πξφζιεςε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ είλαη απνιχησο αξλεηηθή. Ο θνηλνβνπιεπηηζκφο, ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο πνπ δηέδηδαλ νη επηθξηηέο ηνπ, νδήγεζε ηελ θνηλσλία ζε παξαθκή θαη 

                                                 
213 Σν πξψην δηάηαγκα αθνξνχζε ζηελ αλαζηνιή επ‟αφξηζηνλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

ειεπζεξίεο θαη ην δεχηεξν δηέιπε ηε Γ΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ρσξίο ηαπηφρξνλε πξνθήξπμε εθινγψλ γηα αλάδεημε λέαο Βνπιήο. 

Βι. ζρεηηθά Αιηβηδάην, Ν., (1995), ζ. 104 
214 Γηα ηνπο ππνπξγνχο πνπ παξαηηήζεθαλ ρσξίο λα ππνγξάςνπλ ηα δηαηάγκαηα βι. Αιηβηδάην, Ν., (1995), ibid.,ζ.104, ζεκ.39. 
215 Ibid., ζει.105 
216 Ibid., ζει.106-107 
217 Ibid., ζει. 108 
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νπηζζνδξφκεζε, δειεηεξηάδνληαο ηηο κάδεο κε «ηζηνξηθφ πιηζκφ»
218

 θαη 

«αλαξρηζκφ»
219

 φπσο θαη απαξραησκέλεο ηδέεο, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα μεξηδσζνχλ θαη 

λα επηθξαηήζνπλ λέεο, γεγνλφο ην νπνίν θαη έθαλε ε «Μεηαβνιή» ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ. 

Γη‟ απηφ θαη ππήξμε αλαγθαία ε ελ ιφγσ «Μεηαβνιή» θαη ην έξγν ηεο 

«αλνηθνδνκεηηθφ»
220

. ε απηή ηε «Μεηαβνιή» πξνζδίδεηαη κηα αλαγθαηφηεηα θαη έλα 

πεξηερφκελν θηινζνθηθφ θαη ηδενινγηθφ, επαλαζηαηηθφ, πξσηνπφξν, ην νπνίν, 

απαιιαγκέλν απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ καλδχα, ζα αλνηθνδνκήζεη ηελ θνηλσλία κε 

γλψκνλα πάληνηε ην εζληθφ ζπκθέξνλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη κε ζζέλνο απφ ηνπο 

αλαιπηέο. 

   Σν λέν θαζεζηψο παξνπζηάδεηαη θαη σο θνηλσληθή κεηαβνιή ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

βαζηιηά, ε νπνία, αθνχ ζπληειέζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

«απνηειεί θαη δεκηνπξγεί Γίθαηνλ»
221

. Ζ ζχλδεζε ηνπ θαζεζηψηνο κε ηνλ βαζηιηά έρεη 

ζεκαζία αθνχ ήδε απφ ηελ παιηλφξζσζε ηεο Μνλαξρίαο ην 1935, ν ζεζκφο ηεο 

βαζηιείαο απέθηεζε ηδηαίηεξν θχξνο, δηφηη αθφκε θαη ε αληηβαζηιηθή παξάηαμε 

εμέθξαζε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζην πξφζσπν ηνπ βαζηιηά λνκηκνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

ην ζεζκφ ηεο βαζηιείαο
222

. Ζ απμαλφκελε πνιηηηθή επηξξνή ηνπ εληζρχζεθε θαη απφ 

ηελ νκφςπρε ππνηαγή ηνπ ζηξαηνχ ζην βαζηιηά. Δπνκέλσο, ε ζηήξημε θαη πξνψζεζε 

ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο απφ ηελ ήδε πεξηβεβιεκέλε κε αίγιε βαζηιεία πξνζέδηδε 

θχξνο θαη ζηε δηθηαηνξία
223

.  

  Ζ πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ην κέιεκα ησλ αλαιπηψλ ηνπ λα ην 

παξνπζηάζνπλ σο δίθαην, αιιά θαη σο πεγή δηθαίνπ, αληηθαηνπηξίδεη κηα ηάζε ηνπ 

«κεζνπνιεκηθνχ πνιηηεηνινγηθνχ ζεηηθηζκνχ»
224

, ε νπνία «ηαχηηδε ην θξάηνο θαη ην 

δίθαην, ηελ Πνιηηεηνινγία θαη ηε Θεσξία ηνπ Γηθαίνπ»
225

. Ζ αλαδήηεζε ηεο 

ζεκειίσζεο ηεο θνηλσλίαο ζην «δίθαην» πνπ δεκηνπξγεί ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο 

                                                 
218 Κνπκάξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., (Ηνχιηνο 1938), «ΑΗ ΘΔΜΔΛΗΩΓΔΗ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΑΗ ΑΡΥΑΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ», ζε ΣΟ ΝΔΟΝ ΚΡΑΣΟ, ΜΖΝΗΑΗΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΗ, Πνιηηηθή-Κνηλσληθή Φηινζνθία-Ηζηνξία-Σέρλε, ηεχρνο 11νλ, ζ. 

764 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Ibid., ζ. 763 
222 Δπηπιένλ, ε αληηζπληαγκαηηθή ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ηνπ βαζηιηά θαη ε αλάιεςε αληηζπληαγκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ εθ 

κέξνπο ηνπ, φρη κφλν δελ απνδνθηκάζηεθαλ, αιιά βξήθαλ ηελ απνδνρή θαη επηθξφηεζε απφ ηα αζηηθά θφκκαηα ηεο επνρήο. Σα 

θφκκαηα επίζεο επηδνθίκαζαλ ηελ πξνψζεζε ηνπ Μεηαμά απφ ην βαζηιηά ζηα δηάθνξα αμηψκαηα. Βι. θαη Αιηβηδάην, Ν., 1981, ζζ. 
159-161    
223 Απφ θνηλνχ εμάιινπ ν βαζηιηάο κε ηνλ επίδνμν δηθηάηνξα επέβαιαλ ηε δηθηαηνξία θαη κε κηα ζεηξά εμσζπληαγκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ εδξαίσζαλ ην θαζεζηψο. 
224 Πάζρνο, Γ., (1988), «Ζ πνιηηεηνινγηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1930-35: Α. Η. βψινο, Ζ. Η. Κπξηαθφπνπινο, 

Γ.. Βεδαλήο» ζε Μαπξνγνξδάηνο, Γ.Θ. –Υαηδεησζήθ, Υ. (επηκ)  ΒΔΝΗΕΔΛΗΜΟ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ, 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΔΚΓΟΔΗ ΚΡΖΣΖ, Ζξάθιεην, ζει. 353 
225 Ηbid. 
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απνηειεί απηνζθνπφ ησλ ππεξαζπηζηψλ ηνπ, νη νπνίνη πεξηέγξαςαλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ «δηθαίνπ» επηρεηξψληαο λα απνδείμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή θαη λνκηθή ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Νένπ 

Κξάηνπο. 

 Δθηφο απφ ηε βαζηιεία, άιιν έξεηζκα ηεο δηθηαηνξίαο, ηεο «θνηλσληθήο κεηαβνιήο», 

απνηειεί ε θνηλή γλψκε. Απηή ε θνηλή γλψκε θάζε άιιν παξά ειεχζεξα 

δηακνξθσκέλε ήηαλ ππφ ην θαζεζηψο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, φπσο επηζεκαίλνπλ νη 

Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο. Ζ δηακφξθσζε θαη ε εθδήισζε ηεο θνηλήο γλψκεο είραλ 

βηνκεραλνπνηεζεί
226

. Πεξαηηέξσ, ε θνηλή γλψκε ήηαλ ππνηαγκέλε ζε κηα θνκκαηηθή 

νιηγαξρία πξνλνκηνχρσλ, αιινησλφηαλ απφ ηελ ςπρνινγηθή βία θαη ηηο παζνγέλεηεο 

ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ήηαλ θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ ππαγφκελν ζηα πιηθά 

ζπκθέξνληα ησλ θνκκάησλ θαη ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ηχπν. πλεπψο, ε θνηλή γλψκε 

απνηεινχζε κχζν θαη δελ πθίζηαην σο ηέηνηα.  

  Ζ ιατθή ζπλείδεζε είρε, επνκέλσο, αλάγθε απφ κηα θνηλσληθή κεηαβνιή ήδε πξηλ 

απφ ηελ εθδήισζε απηήο ηεο κεηαβνιήο
227

, κηα πνπ «ν θνηλνβνπιεπηηζκφο είρε 

θαηαιήμεη εηο ζχζηεκα αλειεχζεξνλ»
228

. Έρνληαο απηφ ην «εζηθφλ θαη θνηλσληθφ 

έξεηζκα»
229

, ν Μεηαμάο πξνρψξεζε ζηελ πξαγκάησζε ηεο Μεηαβνιήο ηεο 4
εο

 

Απγνχζηνπ. «πληζηά επνκέλσο ιατθήλ εθδήισζηλ»
230

 ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 

θαη αθφκε θαη αλ νλνκαζηεί «δηθηάησξ»
231

 ν αξρεγφο ηεο θπβέξλεζεο δελ ζα πξέπεη 

λα ζπγρέεηαη κε «ηχξαλλνλ»
232

 αθνχ ππεξάλσ φισλ ζέηεη ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη φρη 

ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα.  

                                                 
226 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ibid., ζ.767 
227 Ζ θνηλή γλψκε δελ πξφβαιιε ηδηαίηεξε αληίζηαζε ζηε δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ ιφγσ ηεο θφπσζεο απφ ηηο πηεζηηθέο 
ζπλζήθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηελ θπβεξλεηηθή αζηάζεηα 

θαη αβεβαηφηεηα, ηα θηλήκαηα θαη ηηο επαλαζηάζεηο. Δμάιινπ θαη νη εγέηεο πνπ ελέπλεαλ ηηο κάδεο, φπσο ν Βεληδέινο, ν 

Παπαλαζηαζίνπ θ.ά., δελ ππήξραλ πηα. Δπηπξνζζέησο, δελ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ αζηηθφ θφζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ 
Γεκνθξαηίαο (ε νπνία είρε αζαθέο θνηλσληθφ πεξηερφκελν) θάπνην ηδαληθφ άμην πξνζηαζίαο κέζσ αγψλα. Ζ έιιεηςε πίζηεο ζηελ 

αζηηθή δηαθπβέξλεζε κε ηελ επαθφινπζε θξίζε λνκηκνπνίεζήο ηεο εληείλεη ηελ πνξεία απηαξρηθνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο. Βι. 

ζρεηηθά Ρήγν Ά.,ibid., ζζ.309-331 
  Ωζηφζν, θαη πνιηηηθνί αξρεγνί κέζσ επηηξνπψλ πξνζπαζνχζαλ λα ζπληνλίζνπλ ηα θφκκαηα ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο θαη λα 

εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο κέζσ ππνκλεκάησλ δηακαξηπξίαο ζην βαζηιηά. Γελ είραλ φκσο ην απαξαίηεην ιατθφ έξεηζκα ζηελ 

πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ζηε δηθηαηνξία. Βι. ζρεηηθά ακπαηάθε Θεφδσξν, «Γηθηαηνξία Μεηαμά. Ζ θαηαζηξνθηθή Τπνρψξεζε 
ησλ ζεζκψλ» ζε Ζ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ ΜΔΣΑΞΑ, ΝΔΟΛΑΗΑ, ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ, ΑΗΘΖΣΗΚΖ , Δ ΗΣΟΡΗΚΑ, Διεπζεξνηππία, ζζ 9-16. 

Μεηαμχ ησλ θνκκάησλ, κφλν ην ΚΚΔ πξφβαιιε νξγαλσκέλε αληίδξαζε κε ζηφρν λα ελψζεη ηηο αληηδηθηαηνξηθέο δπλάκεηο. 

Δληνχηνηο, ε αληίζηαζή ηνπ δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλή λα ζηακαηήζεη ηελ πνξεία πξνο ηε δηθηαηνξία. Έηζη, ην πξφβιεκα 
δελ ήηαλ πνηνο ζα αληηζηαζεί απνηειεζκαηηθά ζηε δηθηαηνξία, αιιά πιένλ «πνηνο ζα ελψζεη άκεζα ηε δηραζκέλε αζηηθή ηάμε», 

Ρήγνο, Ά.,ibid., ζ.318. 
228 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ibid., ζ.768 
229 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ibid., ζ.767 
230 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ibid.  
227 Ηbid., ζ.764 
232 Ηbid. 
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  Οη λέεο «ζπληαγκαηηθέο» αξρέο επηπιένλ πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ην θαζεζηψο ηεο 

4
εο

 Απγνχζηνπ ζπλάδνπλ κε ηε «λέα ηάμε» πξαγκάησλ πνπ επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ην θαζεζηψο, δηαβεβαηψλνπλ νη αλαιπηέο ηνπ. Ζ θνηλή γλψκε, φπσο θαη ν ζηξαηφο, 

έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε δηθηαηνξία, κε απνηέιεζκα, απηή ε ηειεπηαία λα 

παξνπζηάδεηαη έρνληαο «εζηθφλ θαη θνηλσληθφλ έξεηζκα»
233

. Δίλαη πξνθαλέο ην 

κέιεκα ησλ ζπληαγκαηνιφγσλ λα παξνπζηάζνπλ ην θαζεζηψο σο λφκηκν, αθνχ ηεξεί 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο νξηζκέλα λνκηθά πξνζρήκαηα, αιιά θαη 

λνκηκνπνηεκέλν ζηε ιατθή ζπλείδεζε, παξά ηνλ απζαίξεην θαη παξάινγν ραξαθηήξα 

ηνπ
234

.   

    Αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ππάξρεη λέα «εξκελεία» ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864/1911 γηα ην έζλνο σο πεγή εμνπζηψλ. Σν έζλνο 

είλαη γηα ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ, ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε, 

πεγή εμνπζηψλ. Απνηειεί, σζηφζν, πεγή εμνπζηψλ σο «ππεξβαηηθή έλλνηα ζηελ νπνία 

ππνηάζζεηαη ην άηνκν ή, κε άιια ιφγηα, ε εζληθή ζέιεζε πνπ ελζαξθψλεη ηε 

„„ζπιινγηθή‟‟ ζέιεζε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο»
235

. 

 Σν έζλνο δελ ηαπηίδεηαη πιένλ κε ην ιαφ, ν νπνίνο ζεσξείηαη θπξίαξρνο κφλν ηελ 

εκέξα ησλ εθινγψλ, αθνχ ε εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεη ζηνπο «εθιεθηνχο» 

αληηπξνζψπνπο πνπ επηιέγεη πξνδίδεηαη, δηφηη απηνί εμππεξεηνχλ κφλν αηνκηθά θαη 

θνκκαηηθά ζπκθέξνληα θαη φρη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Πεξαηηέξσ, νη αληηπξφζσπνη 

ηνπ ιανχ δελ ινγνδνηνχλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη δελ δεζκεχνληαη νχηε απφ ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπο νχηε απφ ηε ιατθή εκπηζηνζχλε, αιιά κφλν εμαγγέιινπλ 

πξνγξάκκαηα άλεπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη 

ζηφρσλ. Σα πξνεθινγηθά ιφγηα ηνπο δελ έρνπλ θακηά δεζκεπηηθή αμία, θαλέλα αμηαθφ 

πεξηερφκελν, κε απνηέιεζκα, κεηά ηελ εθινγή ηνπο, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα λα 

παξακέλνπλ αλεπίιπηα. 

  Σν γεγνλφο απηφ, σζηφζν, δε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηνπο απφ 

ην ιαφ πνπ ηνπο εμέιεμε. Δπνκέλσο, ε ιατθή εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο 

είλαη ρσξίο νπζηαζηηθφ λφεκα, αθνχ επαθίεηαη κφλν ζηε ζεηηθή βνχιεζή ηνπο θαη φρη 

ζηε δεζκεπηηθφηεηα πνπ ζα έπξεπε λα αηζζάλνληαη απέλαληη ζηελ ελ ιφγσ ιατθή 

εληνιή. Οη εθιεγκέλνη απνηεινχλ θαη κηα θνηλνβνπιεπηηθή νιηγαξρία ηπξάλλσλ πνπ 

                                                 
233 Ibid., ζ. 765 
234 Βι. αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα Αιηβηδάην, Ν., 1981, ζζ. 167-168    
235 Αιηβηδάηνο, Ν., 1981, ibid., ζ.122 
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επηιέγεη ν ιαφο γηα λα ηνλ θπξηαξρήζεη, ε νπνία, σζηφζν, είλαη επηθίλδπλε θαη 

θαηαπηεζηηθή. Δθφζνλ νη «ηχξαλλνη» απηνί δελ ππφθεηληαη ζε πνηληθφ έιεγρν, κπνξνχλ 

λα απζαηξεηήζνπλ θαη λα πξάμνπλ ν,ηηδήπνηε επηζπκνχλ ρσξίο λα ππάξρεη ν θφβνο ηεο 

ηηκσξίαο. Σνλίδνπλ, δειαδή, νη πνιηηεηνιφγνη ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο ηελ έιιεηςε 

εζηθψλ αμηψλ θαη νξίσλ, θαζψο θαη ηελ απφθιηζε κεηαμχ ζεσξεηηθνχ θαη 

θαλνληζηηθνχ λνήκαηνο. 

  Πξνθαλψο, νη αλαιπηέο ηνπνζεηνχληαη θαηά ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν δηαθσκσδνχλ θαη δηαζχξνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπλ φηη είλαη άλεπ αμίαο 

θαη φηη εμππεξεηεί κφλν πξνζσπηθά θαη θνκκαηηθά ζπκθέξνληα. Σν ππνθξηηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ ιαφ, είλαη ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζήο ηνπο. Ο ιαφο, εμάιινπ, 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη απνδέθηεο βίαο φηαλ ε «επαλαζηαηηθή ειίη»
236

ζα θξίλεη φηη ν 

ιαφο, ν νπνίνο είλαη απιφο θαη αλίζρπξνο, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ην 

ζπκθέξνλ ηνπ θαη ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε απφ ηζρπξνχο θαη εζληθφθξνλεο αξρεγνχο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν ζηφρνο είλαη ε εμάξηεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηηο απζαίξεηεο 

απνθάζεηο ηεο ηζρπξήο πνιηηηθήο εγεζίαο, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ην «θαιφ» ηνπ 

έζλνπο, ηελ θνηλσληθή αξκνλία θαη ζπλνρή θαη, πξνπάλησλ, ηελ θνηλσληθή πεηζαξρία.  

  Ο ηζρπξφο αξρεγφο, άιισζηε, κπνξεί λα εθθξάζεη ηε γεληθή βνχιεζε, ε νπνία, κε ην 

εζηθφ πεξίβιεκα πνπ επηζπκνχλ λα ηεο πξνζδψζνπλ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ θαζεζηψηνο, 

δελ εμππεξεηείηαη απφ ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα.  Αληηζέησο, ε γεληθή βνχιεζε 

ηνπ έζλνπο –θαη ζε απηφ ην ζεκείν ην έζλνο σο έλλνηα αθεξεκέλε θαη ππεξβαηηθή- 

ηζρπξίδνληαη φηη κπνξεί λα εθθξαζηεί είηε απφ κεηνςεθίεο είηε αθφκε θαη απφ έλα 

κφλν πξφζσπν, αξθεί λα ππάξρεη ε ηθαλφηεηα γηα δηάγλσζε θαη ππεξέηεζε ηνπ 

εζληθνχ ζπκθέξνληνο. «,ηη δελ κπνξεί λα γελλήζεη ν πνιηηηζκφο, νη θνηλσληθέο δνκέο 

ή θαη ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, κπνξεί λα ην γελλήζεη ε εμαίξεζε»
237

, νπφηε φια ηείλνπλ 

πξνο ηελ απνδνρή ηνπ ξφινπ κηαο εμέρνπζαο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ζα ππνθαηαζηήζεη 

ην φπνην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζα βγάιεη απφ ην αδηέμνδν ηνλ αλίθαλν θαη αλήκπνξν 

ιαφ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα εκπηζηεχεηαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θη επηπιένλ, δελ 

δηαζέηεη θξηηηθή ηθαλφηεηα. 

                                                 
236 Κχξηζεο, Αι.-Αλ., 1996, Κνηλσληνινγηθή ζθέςε θαη εθζπγρξνληζηηθέο ηδενινγίεο ζηνλ ειιεληθό κεζνπόιεκν, εθδ. λήζνο, Αζήλα, 

ζ. 26 
237 Ibid., ζ.27 
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  Δμάιινπ, ν θνηλνβνπιεπηηζκφο θαηέιεμε λα είλαη «ζχζηεκα αλειεχζεξνλ»
238

, αθνχ 

παξακφξθσλε ηειείσο ηελ θνηλή γλψκε θαη λφζεπε ηελ εθδήισζή ηεο κε ηηο 

αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ, φπσο ηελ ςπρνινγηθή βία, ηελ 

εμαγνξά ησλ ζπλεηδήζεσλ, ηηο λνζεπκέλεο εθινγέο θαη ηα ςέκαηα. Γηακνξθψζεθε σο 

εθ ηνχηνπ έλα θιίκα δηαθζνξάο θαη λνζείαο πνπ εκπφδηδε ηελ πξαγκαηηθή έθθξαζε θαη 

εθδήισζε ηεο θνηλήο γλψκεο. Δπηπξνζζέησο, κία πξνλνκηνχρνο ηάμε θνκκαηαξρψλ ε 

νπνία απνηεινχζε θαη κηα κεηνςεθία πνπ είρε σο κφλν ελδηαθέξνλ ηελ θαηάιεςε ηεο 

εμνπζίαο, κνλνπσινχζε γηα ηνλ εαπηφ ηεο ηελ θνηλή γλψκε. Δληνχηνηο, κηα ειίη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εθθξάδεη ην ιαφ, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ απηή εμππεξεηεί 

ζπκθέξνληα θνκκαηηθά θαη αηνκηθηζηηθά θαη φρη εζληθά. Απηφ φκσο είλαη θπζηθφ αθνχ 

δπζηπρψο ζηελ θνηλσλία επηθξαηεί ν αηνκηθηζκφο θαη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ θαη νη 

πνιίηεο δελ έρνπλ ιάβεη ζσζηή πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε. Γε γλσξίδνπλ νη πνιίηεο ηεο 

θηιειεχζεξεο θνηλσλίαο φηη ε αηνκηθή ηνπο επεκεξία έρεη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε 

«ηελ γεληθήλ επεκεξίαλ»
239

, κε απνηέιεζκα λα αθήλνληαη κε παζεηηθφηεηα θαη 

κνηξνιαηξία ζηελ θπξηαξρία ηεο κεηνςεθίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίνη, 

φπσο ηνλίδεηαη επαλεηιεκκέλα, ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ην αηνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ.  

  Δλψ ινηπφλ ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία ζπλίζηαηαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ ιανχ, 

νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ θπξηαξρία κίαο ειίη πνπ νξγάλσζε ην θξάηνο θαη ηελ 

θπβέξλεζε αθνχ ζπγθέληξσζε ηελ πιεηνςεθία ησλ εθινγέσλ θαη φρη ηνπ ιανχ.   

πλεπψο, ε ιατθή θπξηαξρία ζπληζηά έλα κχζν, έλα πιάζκα ηεο θαληαζίαο, θαη ε 

θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία είλαη κηα απάηε πνπ ζα έπξεπε λα εγθαηαιεηθζεί. πσο 

απάηε απνηειεί θαη ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα κηα πνπ νη ιατθνί αληηπξφζσπνη 

αληηπξνζσπεχνπλ, φπσο ππνγξακκίζηεθε θη άιιεο θνξέο, κφλν κηα κεηνςεθία ηνπ 

ιανχ θαη φρη ην ζχλνιφ ηνπ. Δπνκέλσο, ε ιατθή εθπξνζψπεζε είλαη αζπκβίβαζηε 

«πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθήλ αξρήλ»
240

. 

  Πεξαηηέξσ, ζπλερίδνληαο ηελ πξνπαγάλδα ηνπο θαη ηε δεκαγσγηθή ξεηνξεία ηνπο θαη 

θαηά ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, νη ζεσξεηηθνί ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο ππνζηεξίδνπλ 

κε ζζέλνο φηη ν θνηλνβνπιεπηηζκφο ήηαλ ε αηηία ησλ θπβεξλεηηθψλ θξίζεσλ. Ζ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε ήηαλ εμαξηεκέλε απφ ην θνηλνβνχιην θαη ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν 

                                                 
238 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ibid., ζει. 768  
239 Ibid. 
240 Ibid., ζ. 771 
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πνπ απηφ αζθνχζε, ν νπνίνο φκσο γηλφηαλ «βάζεη ηεο θνκκαηηθήο ζθνπηκφηεηνο»
241

. 

«Οη επεξσηήζεηο ερξεζίκεπνλ κάιινλ σο κέζνλ εθβηαζκνχ θαη ππνηαγήο ηεο 

θπβεξλήζεσο»
242

 ελψ ε ςήθνο εκπηζηνζχλεο «εδίδεην αλαιφγσο ηεο πξνβιέςεσο πεξί 

ηεο ιχζεσο ηεο κειινχζεο θπβεξλεηηθήο θξίζεσο»
243

, ε νπνία εμαξηηφηαλ απφ ην 

θνηλνβνχιην ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αλψηαηνο άξρνληαο. Ζ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε βξηζθφηαλ, άξα, ζπλερψο ζε θίλδπλν ελψπηνλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εηζάγεη ζνβαξά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ καθξνπξφζεζκα αθνχ, ζπλ ηνηο άιινηο, ήηαλ εθήκεξε.  

  Ωζηφζν, ην θνηλνβνχιην ήηαλ νπζηαζηηθά αδχλακν, ρσξίο θχξνο θαη δπλαηφηεηα λα 

αζθήζεη «θαηά ηξφπνλ επαξθή»
244

 ηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία. Δμνπζηνδνηνχζε ζπρλά 

θπβεξλήζεηο λα λνκνζεηνχλ θαη απηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ επξέσο αλαγθαζηηθά 

δηαηάγκαηα.  

  Δμάιινπ, ην θνηλνβνχιην δελ ήηαλ αληηπξφζσπνο νχηε ηνπ ιανχ νχηε θαη ηνπ 

θξάηνπο, αιιά απιψο «φξγαλνλ ηνπ Κξάηνπο» ην νπνίν δελ ιεηηνπξγνχζε κε γλψκνλα 

ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Ζ δηαηήξεζε, εληνχηνηο, απηνχ ηνπ νξγάλνπ ηνπ θξάηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη ε ελδερφκελε θαηάξγεζή ηνπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη ρξήζηκν, δε ζπλεπάγεηαη θαη θαηάξγεζε ηεο δεκνθξαηίαο.  

 Οχηε θαη ε θαηάξγεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ην νπνίν είλαη πεξηηηφ εθφζνλ 

θαηαξγεζεί ην θνηλνβνχιην, ζπλεπάγεηαη θαηάξγεζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο.  

  Σν εθινγηθφ ζψκα, άιισζηε, απνηειείηαη απφ άηνκα αθαηάιιεια, ρσξίο πξνζφληα 

θαη ηθαλφηεηα λα εθιέγνπλ θαη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην απηφ 

ην ζψκα θαη ην εθινγηθφ ιεηηνχξγεκα λα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν πξφζσπν, ην 

νπνίν κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ εζληθή ζέιεζε. 

  Δπηπξνζζέησο, ην θνηλνβνχιην, ηζρπξίδνληαη νη ίδην ζπγγξαθείο, ζπλερίδνληαο ηελ 

αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηθνηλνβνπιεπηηθή πξνπαγάλδα ηνπο θαη εθθξάδνληαο ηελ 

πεξηθξφλεζή ηνπο ζηνπο θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο, ήηαλ εθείλν πνπ επέηξεςε ηελ 

αλάπηπμε αληεζληθψλ ηδεψλ, φπσο απηέο ηνπ ΚΚΔ γηα απηφλνκε Μαθεδνλία, αιιά θαη 

ηελ χπαξμε αληεζληθψλ θνκκάησλ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο 

θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ. 

                                                 
241 Ibid., ζ. 812 
242 Ibid. 
243 Ibid.  
244 Ibid. 
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  ια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή αδπλακία ηεο νπνίαο 

ζπλέπεηα ήηαλ ηα κείδνλα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ηα 

νπνία, γηα ηελ επίιπζή ηνπο, απαηηνχζαλ αλεμάξηεηε θαη απαιιαγκέλε απφ ην 

θνηλνβνχιην θπβέξλεζε, ζηαζεξή θαη ππεχζπλε, ππεξάλσ ησλ θνκκάησλ. Μφλν κε 

πιήξε αλεμαξηεζία απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν ζα κπνξνχζε ε θπβέξλεζε λα 

εθαξκφζεη ζνβαξφ θαη καθξφπλνν πνιηηηθφ πξφγξακκα «θαη ξηδνζπαζηηθνχ απφ 

απφςεσο κεηαξξπζκίζεσλ, φπεξ πξνυπνζέηεη αλαγθαίσο θαη λνκνζεηηθά κέηξα, άηηλα 

ην θνηλνβνχιηνλ ζα εδήλαην λα αξλεζή»
245

.  

  Απηφ έπξαμε θαη ε «Μεηαβνιή» ηεο 4εο Απγνχζηνπ, ππνζηεξίδνπλ κε ζζέλνο νη 

έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο, θαηαξγψληαο ην θνηλνβνχιην θαη αζθψληαο ηε λνκνζεηηθή 

εμνπζία απφ θνηλνχ κε ηνλ αλψηαην άξρνληα, ην βαζηιηά. Ο ζηφρνο ηνπ λένπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ έλα ηζρπξφ παξεκβαηηθφ θξάηνο, ην νπνίν δελ ζα ήηαλ αλαγθαζκέλν 

λα ππφθεηηαη ζε θαλέλα δεκνθξαηηθφ έιεγρν.  

  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην νινθιεξσηηθφ θξάηνο ήηαλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ 

επηζπκνχζαλ ν Μεηαμάο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ λα επηθξαηήζεη ζηελ Διιάδα, ρσξίο 

θνηλνβνχιην, θφκκαηα, ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα, παξά κφλν κε απζηεξή πεηζαξρία 

θαη ηάμε πνπ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο θπβέξλεζεο, ν νπνίνο ζα θαηέρεη 

ζέζε ππεξνρήο θαη ζα θπβεξλά κε απηαξρηζκφ δίρσο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην 

θνηλνβνχιην ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Ο έληνλνο αληηθνηλνβνπιεπηηζκφο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφο ηεο άξλεζεο ηεο ιατθήο εθπξνζψπεζεο θαη θπξηαξρίαο. 

Δλαιιαθηηθά, έλα άιιν πνιηηηθφ ζχζηεκα ζα ήηαλ θαηάιιειν γηα ηελ Διιάδα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ θαη φρη ν θνηλνβνπιεπηηζκφο ζηεξηδφκελνο ζηελ «αξρή ηεο 

αληηπξνζσπείαο», ε νπνία ζεσξήζεθε αθφκε θαη απφ ηνλ Ρνπζζψ σο «ινγηθή 

ηεξαησδία»
246

. 

    Οη επηθξηηέο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζπλερίδνπλ λα εθθξάδνπλ έληνλα ηελ 

αληηθνηλνβνπιεπηηθή ηνπο πίζηε ηζρπξηδφκελνη φηη ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα δελ 

αληαλαθιά θαλ ηε βνχιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ, αιιά κφλν ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο. 

  Ζ ελ ιφγσ πιεηνςεθία πνπ εθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δελ έρεη ζεκαληηθή αμία 

αθνχ απνηειεί κφλν έλα αξηζκφ κε αξέζθεηεο θαη ηδηνηξνπίεο, πνπ δελ κπνξεί λα 

απνθαζίδεη νξζά εθφζνλ δελ εκθνξείηαη απφ ηελ ηδέα ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο. 

                                                 
245 Ibid., ζ. 815 
246 Ibid., ζ. 770 
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Δπεηδή ε πακςεθία είλαη αλέθηθηε, εθεπξέζεθε ην δφγκα ηεο πιεηνςεθίαο, ε νπνία 

φκσο δελ κπνξεί λα έρεη «εζηθφλ θαη λνκηθφλ θχξνο» «σο αξηζκεηηθφλ απιψο 

ζχλνινλ» πνπ εθθξάδεη απζαίξεηα ηε βνχιεζή ηνπ. Ζ βνχιεζε θαη κφλν αξθεί γηα λα 

έρεη θχξνο ε πιεηνςεθία, αιιά ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο, «άλεπ άιιεο δηθαηνινγίαο, 

αιι‟απιψο θαη κφλνλ δηφηη είλαη γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο, ήθηζηα ζπκβηβάδεηαη πξνο 

ηελ δεκνθξαηηθή αξρήλ»
247

. Ζ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο, επνκέλσο, απνηειεί «ηέρλαζκα 

ζεσξεηηθφλ, θαζαξφλ πιάζκα, κέγα ςεχδνο»
248

 αθνχ ππάξρεη θαη ε βνχιεζε ηεο 

κεηνςεθίαο, ε νπνία δε ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πιεηνςεθία, ζηεξηδφκελε ζηελ πιηθή 

δχλακή ηεο, απνθηά κεγάιν αξηζκφ πξνλνκίσλ θαη απαηηεί ηελ ππνηαγή ηεο 

κεηνςεθίαο, «ηξαπκαηίδνληαο» ηα «αηζζήκαηα ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο»
249

. 

Δληνχηνηο, ζπλερίδνπλ, νη ζεσξεηηθνί ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, ε πιεηνςεθία δελ 

είλαη θαλ πακςεθία, είλαη «αλεπαίζζεηνο θαη πιαζηή» ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ 

κεηνςεθία, ε νπνία απνηειείηαη ελδερνκέλσο θαη απφ «ζπνπδαηφηεξα  ζηνηρεία», απφ 

«εηδηθνχο», πνπ έρνπλ δίθην επεηδή έρνπλ γλψζεηο θαη πνπ ζα έπξεπε λα ππεξηζρχνπλ 

ησλ «αλίδεσλ» ηεο πιεηνςεθίαο. Οη «εηδηθνί» απηνί, επηπιένλ, είλαη ηθαλνί λα 

δηαγλψζνπλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ, 

έρνληαο πιήξε ζπλαίζζεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπο, πξάγκα πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ην 

πξάμεη ε πιεηνςεθία.  

  Μφλν κέζα ζε κηα ηδαληθή θνηλσλία ζα είρε αμία ν ζπλδπαζκφο ηεο δεκνθξαηηθήο 

αξρήο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα γλψξηδαλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ζα 

έπξαηηαλ ζχκθσλα κε απηφ. Ωζηφζν, απηφ είλαη αλέθηθην εθφζνλ ηδαληθή πνιηηεία δελ 

ππάξρεη νπφηε θαη ε δεκνθξαηηθή αξρή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ άζθεζε 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο είλαη αδχλαηε. Πξαγκαηηθή δεκνθξαηία, επνκέλσο, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζηελ πνιηηηθή εμνπζία δελ ππήξμε πνηέ, φπσο 

ζπκπεξαίλεηαη. 

  Αλαθνξηθά κε ην αιάζεην ηεο πιεηνςεθίαο, νχηε θαη απηφ πθίζηαηαη αθνχ ζηηο 

ιατθέο κάδεο δελ ππάξρεη πξφνδνο πλεχκαηνο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο. Γελ είλαη ινηπφλ 

ζε ζέζε λα δηαγλψζνπλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ, άξα νχηε θαη λα ην ππεξεηήζνπλ. Οη 

ιατθέο κάδεο είλαη δίρσο παηδεία θαη επαξθείο γλψζεηο θαη απνηεινχληαη απφ αλίδεα 

άηνκα, ζηα νπνία ιείπεη ε ηθαλφηεηα λα δηαγλψζνπλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ. πλ ηνηο 

                                                 
247 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ζ.789 
248 Ibid. 
249 Ibid., ζ.790 
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άιινηο, νη ιατθέο κάδεο δελ είλαη ηθαλέο λα ζθεθζνχλ θαη λα πξάμνπλ αληδηνηειψο 

εκθνξνχκελεο απφ ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο. Ζ πεξηθξφλεζε πξνο ηηο κάδεο είλαη 

εκθαλήο ζην έξγν ησλ Κνχκαξνπ θαη Μαληδνχθα, νη νπνίνη θαπηεξηάδνπλ ηελ έιιεηςε 

παηδείαο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

επηβνιή ηεο βνχιεζεο ησλ «εηδηθψλ» ζηνλ αλίδεν ιαφ. Ο ιαφο απηφο έρεη έιιεηςε 

γλψζεο θαη ζπλείδεζεο ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ, αθελφο, θαη, αθεηέξνπ, ηα δηθαηψκαηά 

ηνπ θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ είλαη πεξηηηά. 

 ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ ειεπζεξηψλ, ε ζέζε ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο φπσο 

εθθξάζηεθε απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ, ήηαλ φηη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ππνηάζζνληαη 

ζηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπλφινπ θαη ε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο ππεξέρεη ηεο έλλνηαο ηνπ 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ δελ πθίζηαηαη σο θπζηθφ δηθαίσκα 

θαη είλαη ςέκα φηη ε δεκνθξαηηθή αξρή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαζνιηθή 

ςεθνθνξία. Οχηε θαη ε παξαβίαζε ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο ζεκαίλεη ζηέξεζε ηεο 

αηνκηθήο ειεπζεξίαο αθνχ ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα ππάξρεη θαη ρσξίο ηελ 

ειεπζεξία ηνπ εθιέγεηλ. Αληηζέησο, κπνξεί λα ππάξρεη ειεπζεξία ηνπ εθιέγεηλ, αιιά 

λα είλαη πεξηνξηζκέλε ε αηνκηθή ειεπζεξία. Οη αλαιπηέο απνζπλδένπλ ηε δεκνθξαηία 

απφ ην εθινγηθφ δίθαην, ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηηο ειεπζεξίεο, αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο. 

  Ζ απαηζηνδνμία πνπ εθθξάδνπλ γηα ηελ δηακνξθνχκελε πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ε 

βαζηά πεξηθξφλεζε πξνο ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ζεζκνχο απνηεινχλ 

θεληξηθά ζπζηαηηθά ηεο αζθνχκελεο πξνπαγάλδαο θαη ηεο θξηηηθήο ηεο θνηλσλίαο. 

Απηή ε πξνπαγάλδα, εληνχηνηο, είλαη ρνλδξνεηδήο θαη επηθίλδπλε αθνχ ε 

παξαπιεξνθφξεζε θαη ε ηδενινγηθή ρεηξαγψγεζε ησλ ιατθψλ καδψλ είλαη ν ηειηθφο 

δηάθαλνο ζθνπφο. Ο ιφγνο πνπ αξζξψλνπλ έρεη ζαλ ζηφρν λα δηεγείξεη ηε ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε, λα δεκηνπξγήζεη αληηπάζεηεο, έρζξεο θαη απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο, λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηεο αλππαξμίαο 

θάπνηαο άιιεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. ηελ θνηλσλία δεκηνπξγήζεθε αδηέμνδν ιφγσ ηνπ 

αλίθαλνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηεο θνκκαηνθξαηίαο θαη ηεο εχπιαζηεο δεκνθξαηίαο, 

πνπ ηαπηίζηεθε κε κηα θνηλσληθή ηάμε γηα λα ππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη φρη 

ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Ζ θνηλσλία απνδηνξγαλψζεθε θαη απνζπληέζεθε, έκεηλε ζηάζηκε 

θαη δελ κπνξεί λα πξννδεχζεη. Πξνθεηκέλνπ λα εμέιζεη απφ ηελ θξίζε, έρεη αλάγθε 

απφ έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο, ηθαλφ λα ηελ νξγαλψζεη ζε έλα απζηεξά πεηζαξρεκέλν 
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θαη νξγαλσκέλν ζχλνιν θαη λα ηεο δψζεη λέν πξνζαλαηνιηζκφ. Οη δηακνξθνχκελεο 

απφ ηνλ απνηπρεκέλν θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ην ρξενθνπεκέλν αληηπξνζσπεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπλζήθεο επηβάιινπλ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο δηθηαηνξίαο 

ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, εμσζεζκηθά θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθά κέηξα. πσο επηβάιινπλ θαη 

ππέξβαζε ηεο φπνηαο ςπρνινγηθήο ζηηο καδηθέο ζπλεηδήζεηο επηξξνήο απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ, κε ζθνπφ ηε 

λνζεία «ηνπ ιατθνχ θξνλήκαηνο»
250

.  

  Ζ θξηηηθή ησλ Κνχκαξνπ θαη Μαληδνχθα ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηνχζε 

πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη αληαλαθιά ηελ 

ηδενινγία ηνπ ίδηνπ ηνπ Μεηαμά πνπ είρε βαζηά αληηθνηλνβνπιεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Ζ 

απαμίσζε ηεο δεκνθξαηίαο σο πνιηηεχκαηνο, ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο αξρήο, ζπλάδεη κε ηνλ αληηδεκνθξαηηθφ θαη αληηθνηλνβνπιεπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Ο αθξαίνο 

ζπληεξεηηζκφο, επίζεο, ηεο θξηηηθήο ηνπο αθελφο θαη, αθεηέξνπ, ν «επαλαζηαηηθφο 

ξηδνζπαζηηζκφο» ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο σο αληίδνην 

ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή θξίζε είλαη δηάρπηνη ζε φιε ηε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ηνπο. 

Δπηζπκνχλ λα ηνλίζνπλ ηελ «επηζηεκνληθφηεηα» ηνπ ιφγνπ ηνπο, αιιά θαη ηελ 

«πνιηηηθή αξεηή» θαη «αληδηνηειή πξφζεζε» ηνπ δηθηάηνξα εγέηε πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, αιιά θαη λα εμπςψζνπλ ην θαζεζηψο ζηε ιατθή 

ζπλείδεζε, ε νπνία ζα αληηιεθζεί ηε δηαθνξά φηαλ ζα ζπγθξίλεη ηελ «θαζαξφηεηα» 

ηνπ εγέηε κε ηε δηαθζνξά ησλ ππφινηπσλ πνιηηηθψλ – νπαδψλ ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Ωζηφζν, ε δηαθνξά ζα θαηαζηεί εκθαλήο θαη φηαλ ν ιαφο 

ζπγθξίλεη ηηο ηεξάζηηεο αδπλακίεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ κε ην ηζρπξφ θαη 

νξγαλσκέλν θαζεζηψο ηεο δηθηαηνξίαο, ε νπνία, εμάιινπ, έρεη ηνπο «εηδηθνχο» 

πνιηηεηνιφγνπο ηεο θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ελφο λένπ ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν 

φινη νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 Ibid. 
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Κεθάιαην 6: Κνηλνί ηόπνη θαη πνιηηηθνζεζκηθά επίδηθα ηεο κεζνπνιεκηθήο 

πνιηηεηνινγηθεο ζθέςεο : Μηα (ζπγ)θξηηηθή ζύλνςε 

 

  Μεηά απφ ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε 

απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Διιάδα κε ηνπο 

νπνίνπο αζρνιήζεθε ε παξνχζα εξγαζία, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ε ζχγθξηζε γηα λα 

θαλνχλ νη ηπρφλ αγρηζηείεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη νη απνθιίζεηο ηνπο. ε φινπο ηνπο 

κειεηεηέο ππάξρνπλ θνηλνί πξνβιεκαηηζκνί θαη ζηνραζκνί, αιιά θαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα θαλνχλ ζην παξφλ θεθάιαην. Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο 

πάλησο φηη ε θξηηηθή ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ απνηεινχζε θνηλφ ηφπν, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, γηα φινπο ηνπο δηαλννχκελνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηνπο 

ηδενινγία, είηε εληάζζνληαλ ζηε δεμηά είηε ζηελ αξηζηεξά, ε θξηηηθή απηή πνπ δελ 

απνηεινχζε κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν, ήηαλ έλα θνηλφ ζεκείν. 

  Καζέλαο απφ ηνπο επηθξηηέο, θαη‟αξράο, έδεζε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη είδε 

απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο 

ηνπ θαη ηα πηζηεχσ ηνπ. Ο εξαθείκ Μάμηκνο, ν Αιέμαλδξνο βψινο, αιιά θαη νη 

Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηελ θξηηηθή κειέηε ηνπο θαη ην 

επίπεδν ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο, γλψξηδαλ ζε βάζνο ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπο. Δπηθεληξψζεθαλ ζε δεηήκαηα πνπ είραλ 

πξνβιεκαηίζεη κεηαπνιεκηθά - θαη ζε έλα θιίκα απαηζηνδνμίαο πνπ δηαδέρζεθε ηελ 

επηθξαηνχζα αηζηνδνμία- ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο, αλαθνξηθά 

κε ηελ θξίζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

  Σφζν ν εξαθείκ Μάμηκνο φζν θαη ν Αιέμαλδξνο βψινο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

πνιηηηθή θξίζε έσο ην 1930 ζηα έξγα πνπ παξνπζίαζε ε παξνχζα κειέηε ελψ νη 

Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο επέθξηλαλ ηνπο κεζνπνιεκηθνχο πνιηηηθνχο ζεζκνχο πνπ 

ήηαλ ζε ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ κεηαμηθή δηθηαηνξία παξνπζηάδνληαο, παξάιιεια, ηα 

«ζεηηθά» ζεκεία ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηνπο «αληηθεηκεληθνχο» εθείλνπο 

φξνπο πνπ ην θαηέζηεζαλ αλαγθαίν γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. 

  Ζ εκπεηξία ησλ αλαιπηψλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ ήηαλ 

αξλεηηθή θαη πξφηεηλαλ, ελαιιαθηηθά, άιια ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο ή ζεζκηθά 

κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηα ζηνηρεία απνιπηαξρίαο θαη απζαηξεζίαο 

εληφο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο.  



65 

 

  Καλέλαο απφ ηνπο κειεηεηέο δελ ζεψξεζε ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα φπσο είρε 

δηακνξθσζεί εθείλε ηελ πεξίνδν σο ην θαηάιιειν πνιηηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ζπγθπξία 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ αίζζεζε αδηεμφδνπ ιφγσ ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαιιηεξγήζεθε 

απφ φινπο ηνπο επηθξηηέο ηνπ, φπσο θαη ην θιίκα απαηζηνδνμίαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ 

δεκηνπξγνχζε ε βαζηά πνιχπιεπξε θξίζε ζηελ ειιεληθή κεζνπνιεκηθή θνηλσλία.       

  Δληνχηνηο, νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ θάζε αλαιπηή ελαληίνλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

ζεζκψλ ήηαλ δηαθνξεηηθνί ελψ ε θξηηηθή φισλ ελαληίνλ ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ 

ππήξμε δξηκεία θαη ζθιεξή, αλαιπηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε. 

  Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξαθείκ Μάμηκνπ, απηή ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ηεο εγεκνλίαο
251

, φπσο θάλεθε θαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. Ζ αληηπξνζψπεπζε απαζρνιεί ηνλ Μάμηκν εθφζνλ νη 

θπξηαξρνχκελεο κάδεο αλαδεηνχλ λα εθθξαζηνχλ ηδενινγηθά κέζσ ησλ αζηηθψλ 

θνκκάησλ. Σν «πνηα αζηηθή πνιηηηθή ηειηθά ζα θπξηαξρήζεη, δελ θαζνξίδεηαη κφλν 

απφ ηα καθξνπξφζεζκα (ή ηα επηκέξνπο) αζηηθά ζπκθέξνληα»
252

, αιιά θαη απφ ην πψο 

ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα ζα επηηχρεη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ καδψλ, πψο ηα αζηηθά 

θφκκαηα ζα θαηαθέξνπλ λα αζθήζνπλ «εγεκνληθή πνιηηηθή»
253

. Ο Μάμηκνο θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία δελ κπνξεί 

«λα ζηεγάζε ηηο αληηηηζέκελεο ηάμεηο. Οχηε κε θαζνιηθφ θνηλνβνχιην, νχηε κε 

αληηπξνζσπεία ηάμεσλ»
254

. 

  Ζ δε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή 

γηα ηνπο αλαιπηέο, φπσο επηρείξεζε λα δείμεη απηή ε εξγαζία. Καη ν Μάμηκνο 

ζπκπεξαίλεη,  γηα άιιε κηα θνξά, φηη «ε κεραληθή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ είλαη βξαδχηαηε, 

δεηήκαηα ζπνπδαία ιχλνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο, δεθάδεο λνκνζρέδηα ςεθίδνληαη ρσξίο 

λα είλαη θαλ γλσζηφ ην πεξηερφκελφ ηνπο, ε γξαθεηνθξαηία ηα επεμεξγάδεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαη ηα δηνξζψλεη εθ ησλ πζηέξσλ, νη βνπιεπηαί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

πειαηεία ηνπο θαη νη ζπλεδξηάζεηο παξνπζηάδνπλ πνιιέο θνξέο ην ζέακα θαθελείνπ 

κεηά ην κεζνλχθηην»
255

. Έλα ηέηνην Κνηλνβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ πάηξσλεο πνπ 

ζπληεξνχλ έλα πειαηεηαθφ δίθηπν πνπ ππνθαζηζηά ηηο νπζηαζηηθέο ζρέζεηο 

εθπξνζψπσλ-εθπξνζσπνχκελσλ, δελ είλαη δπλαηφ λα κπνξεί λα βξεη ιχζε γηα 

                                                 
251 Μειηφο, ibid., ζ. 43 
252 Ibid.   
253 Ibid.   
254 Μάμηκνο, ., ibid. ζ. 153 
255 Ibid. 
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νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ δήηεκα. Καηαληά επνκέλσο έλα Κνηλνβνχιην άζρεκν θαη 

άρξεζην, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηζρπξψλ αζηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

ε θαηάξγεζή ηνπ «σο ζεζκνχ, σο ζπζηήκαηνο αζηηθήο θπξηαξρίαο έγηλε ζπλψλπκε κε 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνχ θνηλνβνχιην θαη δηθηαηνξία 

δεκνθξαηία θαη θαζηζκφο έρνπλ ζπλαδειθσζή ζηελ ππεξεζία ηνπ θεθαιαίνπ»
256

.  

  Σα γεγνλφηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ αλαιχνληαη κε φξνπο ηαμηθνχο, κέζα απφ ηελ πάιε 

ησλ ηάμεσλ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο. Ο 

Μάμηκνο ππνγξακκίδεη ζπλερψο ζην έξγν ηνπ ηελ ηαμηθή ππφζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, 

αιιά θαη ηε ρξεσθνπία ηνπ θνηλνβνπιίνπ, πνπ δελ είλαη ηθαλφ λα εθπξνζσπήζεη φιε 

ηελ θνηλσλία θαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη πεξηηηφ. «Σν θνηλνβνχιην αρξεζηεχεηαη, ε δε δηάιπζί ηνπ ή ε 

„„ηξνπνπνίεζή ηνπ‟‟ κπαίλεη φρη ζαλ έλα γεληθφ δήηεκα κα ζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνιηηηθφ δήηεκα, πνπ ε ιχζη ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία ησλ πνιηηηθψλ αγψλσλ, ην 

βαζκφ ηεο νξγαλψζεσο θαη αλαπηχμεσο ησλ θαζηζηηθψλ δπλάκεσλ ηεο 

κπνπξδνπαδίαο»
257

. Ζ θαηάξγεζε, επνκέλσο, ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ε αλαηξνπή 

ηεο πνιηηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη γηα ηνλ Μάμηκν ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο βαζηάο 

πνιηηηθήο θξίζεο. 

  πσο ν Μάμηκνο, έηζη θαη ν Αιέμαλδξνο βψινο κειεηά ηελ έλλνηα ηεο 

εθπξνζψπεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη δηαπηζηψλεη ην ζνβαξφ έιιεηκκα πνπ ππάξρεη. Ζ 

ηαμηθή ππφζηαζε ηνπ θξάηνπο θαη ν κνλφπιεπξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ απνθιείνπλ 

ηηο κάδεο απφ ηελ πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε θαη θαλεξψλνπλ ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ θξάηνπο. Απηή ε δηαπίζησζε απνηειεί άιιν έλα θνηλφ ζεκείν κε ηνλ εξαθείκ 

Μάμηκν. Πεξαηηέξσ, ηνλίδεηαη ν δηαβξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, φπσο δηαπηζηψλεη θαη ν Μάμηκνο, δε ιεηηνπξγεί γηα ην 

ζπκθέξνλ φινπ ηνπ έζλνπο, αιιά γηα ην ζπκθέξνλ ζπγθεθξηκέλσλ εθινγέσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο βνπιεπηέο ζην πιαίζην ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο. Ζ 

ππφζεζε φηη ν ιαφο δίλεη αληηπξνζσπεπηηθή εληνιή πξνο ηηο Βνπιέο απνηειεί 

«πιάζκα» αθνχ κεγάιν κέξνο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο απέρεη απφ ηηο εθινγέο αιιά, 

θπξίσο, θαη εθφζνλ «δηειχζεη ε πνιηηηθή ελφηεο „„Λαφο‟‟»
258

. Ζ πνιηηηθή ελφηεηα δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη ζηε Βνπιή φπνπ επηθξαηνχλ αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα θαη ερζξηθέο 

                                                 
256 Ibid. 
257 Μάμηκνο, ., ibid. ζ. 153 
258 βψινο, Α.Η., Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 132 
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αληηζέζεηο
259

. Ο Μάμηκνο, φηαλ ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

δελ εθπξνζσπνχληαη ζην Κνηλνβνχιην ή φηη ην εθινγηθφ δηθαίσκα αθαηξέζεθε απφ 

ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο κε εθινγηθφ λφκν, ζαθψο δελ πηζηεχεη ζηε 

γλεζηφηεηα ηεο εθπξνζψπεζεο νχηε θαη ζηελ εθπξνζψπεζε φινπ ηνπ Λανχ.  

  Ζ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο δέρεηαη «δσεξάλ θξηηηθήλ»
260

 θαη απφ ηνλ βψιν αθνχ 

ηα ζεκέιηά ηεο έρνπλ αιινησζεί θαη επηπιένλ «ζηεξίδεηαη ζηα άηνκα θαη αγλνεί ηελ 

θνηλσληθή ζπιινγηθφηεηα, ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηάμεηο, ππνζάιπνληαο έηζη ηνλ    

πνιηηηθφ  αηνκηθηζκφ θαη ππνθεηκεληζκφ»
261

.                                                                                                                                          

  ην δε Κνηλνβνχιην πνπ απνηειεί θαηεμνρήλ ρψξν έθθξαζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ 

ιανχ, «εθείλνλ ην νπνίνλ απνηειεί ηελ πλεπκαηηθήλ βάζελ», αιιά θαη ηελ «ππέξηαηε 

δηθαηνινγίαλ ηνπ» είλαη ν δεκφζηνο δηάινγνο, «ε ζπδήηεζηο-ε „„θπβέξλεζηο δηα ηνπ 

Λφγνπ‟‟»
262

. Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν θνηλνβνπιεπηηζκφο έρεη ράζεη πιένλ ην 

βαζχηεξν ζεσξεηηθφ ηνπ ζεκέιην, δειαδή ηνλ δεκφζην δηάινγν κε επηρεηξήκαηα γηα 

ηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο»
263

. Δάλ νη ζπδεηήζεηο δηεμάγνληαλ κε βάζε ηνλ 

νξζνινγηζκφ θαη κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αιιά θαη εάλ δελ ππήξραλ 

πξνθαζνξηζκέλεο απφςεηο παξά κφλν θαζαξέο ζπλεηδήζεηο, ηφηε ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί θαη ελαξκφληζε ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ, φπσο θαη ε εθπξνζψπεζε 

ηεο «ζπλνιηθήο επζηθξηζίαο ηνπ ιανχ»
264

.  

  Δληνχηνηο, νη ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή δελ δηεμάγνληαη βάζεη ηνπ νξζνχ Λφγνπ, αιιά 

γηα ηελ εμππεξέηεζε αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κεκνλσκέλσλ 

εθινγέσλ θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπο. Απηή είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Μάμηκνπ. Καη νη δχν 

αλαιπηέο ζέηνπλ ππφ ζνβαξή ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ηεο 

δηεμαγσγήο ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ. Δηδηθά ν Αιέμαλδξνο βψινο 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα νξζνινγηθή δξάζε, θαζνδεγνχκελε απφ αμίεο δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο ηεο επηθξαηνχζαο ηάμεο, αιιά θαη απφ ηνλ νξζφ Λφγν πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε δξάζε θαη λα επηηεπρζεί ε επίιπζε ησλ πνηθίισλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ιανχ. Γηα ηνλ ιαφ δε, ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηνπο δχν αλαιπηέο,  

φηη απηφο πνπ εθπξνζσπείηαη δελ είλαη ν ίδηνο ν ιαφο σο νιφηεηα, αιιά ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα θαη άηνκα ηεο αζηηθήο ηάμεο. Δπηπιένλ, νη εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ δελ 

                                                 
259 Ibid. 
260 βψινο, Α.Η., Σν Νένλ ύληαγκα, ζ.126 
261 Καζηκάηεο, Γ., ibid., ζ.78  
262 βψινο, Α.Η., Σν Νένλ ύληαγκα, ζ.127 
263 Βιαρφπνπινο, π., ibid., ζ. 91 
264 βψινο, Α.Η., Σν Νένλ ύληαγκα, ζ.127 
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δηαθξίλνληαη απφ αληδηνηέιεηα, ήζνο, ζνβαξφηεηα θαη αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνπο 

εθινγείο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο ακθηζβεηείηαη θαη ν 

θαζαξά αζηηθφο θαη θνκκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο 

θξηηηθήο θαη απφ ηνπο δχν κειεηεηέο. 

  Βέβαηα ν ιφγνο ηνπ Μάμηκνπ είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξφο θαη ζπρλά απφιπηνο, αιιά ζην 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή ζνζηαιηζηηθή βηβιηνγξαθία βηβιίν ηνπ απφ ην 

νπνίν ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλα κφλν ζεκεία ηνπ, δηαθαίλεηαη ε «πξφζεζε 

νπζηαζηηθήο αλίρλεπζεο ελφο ρψξνπ πνπ αληηκεησπίδνληαλ έσο ηφηε κε αφξηζηεο 

γεληθνινγίεο θαη ζπλζεκαηνινγία»
265

. 

  Μέζα απφ ηελ έληνλε θξηηηθή δηαθαίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ν βαζχο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ νπζία ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, γηα ην βαζκφ 

εθπξνζψπεζεο ησλ θαηαπηεδφκελσλ καδψλ, γηα ην πξαγκαηηθφ λφεκα ησλ ζεκειησδψλ 

ελλνηψλ ηεο δεκνθξαηίαο φπσο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο αληηπξνζψπεπζεο. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο είλαη έληνλνο θαη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ησλ θνκκάησλ σο θνξέσλ 

νξγάλσζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη 

νκάδσλ.  

  Σέινο, ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ θξηηηθή ησλ πνιηηεηνιφγσλ ηνπ 

θαζεζηψηνο ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθέο 

αιινηψζεηο θαη παζνγέλεηεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο παξνπζηάδνληαο 

αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηνπο άιινπο δχν κειεηεηέο. Ωζηφζν, πάληα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ηδενινγηθή ηνπο θαηεχζπλζε - δειαδή ε ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθή θαη απηαξρηθή 

ηδενινγία ηνπο ε νπνία ζπλδπάδεη ηνλ αληηθηιειεπζεξηζκφ, ηνλ αληηθνκκνπληζκφ θαη 

ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ-, νη αξρέο ζηηο νπνίεο είλαη πξνζεισκέλνη, φπσο θαη νη 

ζθνπηκφηεηέο ηνπο, ε πίζηε ηνπο ζην απηαξρηθφ δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, φπσο θαη ζηνλ 

ίδην ην δηθηάηνξα. πσο ππφςε ιακβάλεηαη θαη ε εκπάζεηα κε ηελ νπνία θαηαθέξνληαη 

ελαληίνλ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, αιιά θαη ε 

πξνπαγάλδα πνπ αζθνχλ νη ζπληαγκαηνιφγνη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκπάζεηα θαη 

ηελ αθνζίσζε ησλ καδψλ ζην θαζεζηψο (ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο αλαγθαία 

κεηαβνιή γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη δηάρπηα ζε φιν 

ην έξγν ηνπο θαη ε πξφζεζή ηνπο είλαη εκθαλήο κέζσ ηεο απξνζρεκάηηζηεο 

εμππεξέηεζεο εμσθνηλνβνπιεπηηθψλ θαη εμσζεζκηθψλ ζηφρσλ.  

                                                 
265 Αγγειίδεο, Γ.Α., (13 Μαξηίνπ 2011), «Πνιηηηζκηθφ Μηθξνζθφπην: εξαθείκ  Μάμηκνο», δηαζέζηκν ζην  
http://voria-tis-athinas.blogspot.gr/2011/03/blog-post_13.html 
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  Ζ θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ είλαη αλειέεηε, φρη απιψο δξηκεία. 

Απζηεξή θξηηηθή αζθνχλ θαη νη πξνεγνχκελνη κειεηεηέο αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Κνχκαξνπ θαη Μαληδνχθα, ν θνηλνβνπιεπηηζκφο έρεη ήδε θαηαξγεζεί αθνχ πξψηα 

πξνθάιεζε δεηλά θαη δεκηνχξγεζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη αλαιπηέο, ηδηαίηεξα βίαηεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη κηα βαζηά πνιπεπίπεδε θξίζε κε απνηέιεζκα λα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηε «λέα ηάμε πξαγκάησλ» ηνπ Νένπ Κξάηνπο. 

  Δηδηθφηεξα γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε, απηή δελ έρεη ιφγν χπαξμεο ιφγσ ηεο 

θνκκαηηθήο νιηγαξρίαο πνπ ζηφρεπε ζηελ ηθαλνπνίεζε θνκκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

φρη εζληθψλ. Σν πξφβιεκα ηεο θνκκαηηθήο νιηγαξρίαο έρεη ηνληζηεί θαη απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αλαιπηέο θαη απνηειεί έλα θνηλφ ζεκείν θξηηηθήο.  

  Δπηπιένλ, ν ιαφο δε ρξεηάδεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηα θφκκαηα ή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο κηα πνπ, αθελφο, νη πνιίηεο δελ έρνπλ παηδεία θαη πνιηηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη, αθεηέξνπ, ηα θφκκαηα θαη νη πνηθίιεο ελψζεηο έρνπλ «απνιέζεη 

ηνλ αιεζή απηψλ πξννξηζκφ»
266

. Βέβαηα, «ε πεξηθξφλεζε ησλ καδψλ»
267

 αιιά θαη ε 

«πνιηηηζκηθή απαηζηνδνμία»
268

, πνπ αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ηνπο, αλαδεηθλχνπλ ην «κνηξαίν ηεο αληζφηεηαο»
269

 θαη θαη‟επέθηαζε 

ηελ αλάγθε «ζσηεξίαο» ησλ ακφξθσησλ θαη απνιίηηζησλ καδψλ απφ κηα ραξηζκαηηθή 

θαη εμέρνπζα  πξνζσπηθφηεηα. 

  Σε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο παηδείαο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο αδξαλνχο θαη 

αλνξγάλσηεο κάδαο ηελ ηνλίδεη θαη ν βψινο. Δληνχηνηο, ν βψινο πξνηείλεη ηελ 

αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ θαη ηελ «θνηλσληθή ηνπ αθχπληζε»
270

, 

πξνθεηκέλνπ ν ιαφο απηφο λα νδεγεζεί ζηελ πλεπκαηηθή ρεηξαθέηεζή ηνπ, ψζηε λα 

κελ είλαη πιένλ εθκεηαιιεπφκελνο θαη θαηψηεξνο ηνπ θπξίαξρνπ. Οη δηαπηζησκέλεο 

θαη απφ ηνλ βψιν ζπλζήθεο αληζφηεηαο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπλζήθεο 

ηζφηεηαο κεηαμχ αληηπξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κέζσ ηνπ θξάηνπο πνπ ζα 

ππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Απηφ 

είλαη ε κέξηκλα ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηνπ θαη ε πιήξεο ηαχηηζε ηεο 

«θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο»
271

 ζα απνηειεί ζθνπφ αιιά θαη ππνρξέσζε ηνπ 

                                                 
266 Κνχκαξνο, Ν.Γ., Μαληδνχθαο, Γ.Α., ibid., ζ.769 
267 Κχξηζεο, Α., ibid., ζ. 26 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 βψινο, Α., Η., Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 158 
271 βψινο, Α., Η., Σν Νένλ ύληαγκα, ζ. 167 
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λένπ ηχπνπ θξάηνπο πνπ ζα κπνξέζεη λα ξπζκίζεη ηελ πνιηηηθή δσή «ππφ ην θαζεζηψο 

ησλ αληηζέησλ ηάμεσλ»
272

. 

  Δλ αληηζέζεη, νη Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, δελ αλαγλψξηδαλ φηη ππήξρε σο ηέηνηα. Τπνρξέσζε 

είραλ κφλν νη πνιίηεο απέλαληη ζην θξάηνο, νη νπνίνη έπξεπε λα πεηζαξρνχλ θαη λα 

ππαθνχνπλ εθηειψληαο ηα θαζήθνληά ηνπο. Οη έλζεξκνη νπαδνί ηεο δηθηαηνξίαο έδηλαλ 

έκθαζε ζηελ έλλνηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ιανχ ρσξίο λα ηνπ αλαγλσξίδνπλ 

αληίζηνηρα δηθαηψκαηα. Αληηζέησο, πξφηεηλαλ ηελ πιήξε θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ειεπζεξηψλ. 

  Άιιε έλλνηα ηελ νπνία αξλνχληαλ ήηαλ ε θαζνιηθφηεηα ηεο ςήθνπ ηεο νπνίαο ηνλ 

κχζν είρε ηνλίζεη θαη ν Αιέμαλδξνο βψινο, αιιά είρε ππνλνήζεη θαη ν Μάμηκνο. Ζ 

αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ πνπ δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, αιιά θαη ζε φζνπο δελ 

εκθαλίδνληαλ ζηηο θάιπεο, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο είλαη θνηλή κε ηνλ βψιν. Δμάιινπ, παξαπέκπνπλ ζην έξγν ηνπ ζπνπδαίνπ 

θαη αλαγλσξηζκέλνπ ήδε ηφηε ζπληαγκαηνιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ 

εγθπξφηεηα θαη θχξνο ζην δηθφ ηνπο έξγν.  

 Ωζηφζν θαη ε ιατθή θπξηαξρία είλαη άιιε κία έλλνηα ηεο νπνίαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

αξλνχληαη ζεσξψληαο ηε σο πιάζκα ηεο θαληαζίαο φπσο θαη ν βψινο. Δμάιινπ θαη ε 

εθινγηθή δηαδηθαζία είλαη ρσξίο θακηά νπζία αθνχ νη βνπιεπηέο πνπ εθιέγνληαη είλαη 

άηνκα εληειψο αλαμηφπηζηα θαη αζπλεπή. ε απηή ηε δηαπίζησζε θαηαιήγνπλ φινη νη 

κειεηεηέο κε ηε δηαθνξά φηη νη Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

«επηθηλδπλφηεηα» ηεο «θνηλνβνπιεπηηθήο ηπξαλλίαο», ε νπνία επίζεο ήηαλ αλάγθε λα 

θαηαιπζεί. 

  Έλα επηπιένλ θνηλφ ζηνηρείν είλαη ε αλαθνξά ζηελ αδπλακία ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ζηελ 

αλεπάξθεηά ηνπ, ζηελ απψιεηα ηνπ ζθνπνχ ηνπ σο νξγάλνπ ιατθήο εθπξνζψπεζεο θαη 

έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ ηνπ ιανχ. Αληί λα δηεμάγεηαη ν δεκφζηνο πνιηηηθφο 

δηάινγνο απφ ηνπο «εθιεθηνχο» ηνπ ιανχ, νη ζπδεηήζεηο αθνξνχζαλ ζε πξνζσπηθά θαη 

πειαηεηαθά δεηήκαηα ησλ βνπιεπηψλ. Ζ Βνπιή ζπρλά γηλφηαλ ν ρψξνο φπνπ νη 

βνπιεπηέο θαηαπηάλνληαλ κε πξνζσπηθέο αζρνιίεο, φπσο ηελ αιιεινγξαθία ηνπο. Σν 

δήηεκα ηεο αιινίσζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ ξφινπ ηεο 

Βνπιήο γεληθφηεξα σο φξγαλν ιατθήο εθπξνζψπεζεο θαη έθθξαζεο έρεη θαπηεξηαζηεί 

                                                 
272 Ibid. 
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απφ φινπο. Πεξαηηέξσ, έρεη ηνληζζεί επαλεηιεκκέλα ε αδπλακία ηεο Βνπιήο λα 

αζρνιεζεί κε πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη λα θαηαξηίζεη ζνβαξά πνιηηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ ελ ιφγσ αδπλακία απνηεινχζε ζνβαξφ ιφγν δπζιεηηνπξγίαο θαη 

έιιεηςεο θχξνπο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Δπίινγνο 

 

  ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα ζεκεία ηεο 

θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε απφ δηαλννχκελνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο θαη ζηηο αξρέο κε ηηο νπνίεο ήηαλ 

ζπλπθαζκέλνο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο απζηεξήο θξηηηθήο πνπ 

άζθεζε ν καξμηζηήο εξαθείκ Μάμηκνο κέζα ζην έξγν ηνπ Κνηλνβνύιην ή Γηθηαηνξία; 

Ζ θξηηηθή ηνπ ήηαλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζε κηα θνηλσλία πνπ βξηζθφηαλ ζε 

δηαδηθαζία θαζηζηνπνίεζεο ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ν γλήζηνο 

θνηλνβνπιεπηηζκφο ήηαλ αλχπαξθηνο, αθνχ ηα δηθηαηνξηθά ζηνηρεία δηείζδπαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν εληφο ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Σν ζπκπέξαζκα ηνπ Μάμηκνπ, φπσο αλαθέξεη ν 

Λνπθάο Αμειφο ζην εηζαγσγηθφ ηνπ ζεκείσκα ζην ελ ιφγσ βηβιίν, είλαη φηη, αθελφο, ε 

αζηηθή ηάμε δελ πηζηεχεη ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή θπξηαξρία ηεο πιένλ θαη, αθεηέξνπ, ε 

επαλαζηαηηθή ηάμε αληηπαξαζέηεη ζην θνηλνβνχιην πνπ έρεη θαζαξά αζηηθφ ραξαθηήξα 

ηελ πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία. Γειαδή, ε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη έμσ απφ ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη γηα ηηο δχν θχξηεο θνηλσληθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο ζπγθξνχνληαη 

ζηελ εμσθνηλνβνπιεπηηθή πιηθή ηνπο εθδήισζη»
273

.  

  Ο Μάμηκνο δελ ζεσξεί φηη ν θνηλνβνπιεπηηζκφο είλαη ηθαλφο λα πξνζθέξεη δηέμνδν 

ζηελ πνιχπιεπξε θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Δμάιινπ, δελ 

πηζηεχεη νχηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ νχηε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο 

πξνο φθεινο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ νη ζεζκνί 

πξνζαλαηνιηδφκελνη λα εμππεξεηήζνπλ κφλν ηα αζηηθά ζπκθέξνληα. Ζ ιχζε πνπ 

πξνηείλεη ν Μάμηκνο είλαη ε πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία, ε νπνία είλαη «ε πγηέζηεξη βάζη 

γηα κηα λέα θνηλσληθή θαηάζηαζη»
274

. Γηφηη ηάζζεηαη ππέξ κηαο λέαο θαηάζηαζεο, κηαο 

                                                 
273Αμειφο, Λ., 1975, ΛΗΓΑ ΥΟΛΗΑ ΠΑΝΩ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ «ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ Ζ΄ ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ;» ζην Μάμηκνο, ., (1975), 

(α΄έθδνζε 1930), ζ. δ΄ Κνηλνβνύιην ή δηθηαηνξία; Δθδφζεηο ΣΟΥΑΣΖ, Αζήλα 
274 Μάμηκνο, ., ibid.,ζ 112 
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ξηδηθήο θνηλσληθήο κεηαβνιήο πνπ ζα ζπληειεζηεί κε πξσηαγσληζηή ην εξγαηηθφ 

θίλεκα αθνχ ν αζηηθφο θνηλνβνπιεπηηζκφο ρξενθφπεζε θαη απνδείρηεθε κηα απάηε. Σν 

δήηεκα Κνηλνβνύιην ή Γηθηαηνξία; ν Μάμηκνο ην εμεηάδεη απφ ηελ ζθνπηά ελφο 

αλζξψπνπ πνιηηηθνπνηεκέλνπ, «πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε λίθε θαη ηνλ ζξίακβν ηνπ 

θνκκνπληζκνχ»
275

, φπσο εμεγεί ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

  Ο Αιέμαλδξνο βψινο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ζηελ θξηηηθή ηνπ ζηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ ηεο επνρήο ηνπ ηάζζεηαη ππέξ κηαο ελδηάκεζεο ιχζεο, ηελ νπνία 

αλαδεηά κε «θαλαηηθή κεηξηνπάζεηα»
276

. Απηφ πνπ πξνηείλεη σο ιχζε ζηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή θξίζε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θνηλνβνπιίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ λα 

αζθνχλ φινη ην ζπνπδαίν δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη λα εθπξνζσπνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Σν ζβψιεην πνιηηηθφ φξακα είλαη ην ιατθφ θξάηνο, δειαδή «έλα 

„„θξάηνο-ππεξέηεο‟‟ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ»
277

. Δμάιινπ, ε θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ έγθεηηαη ζε απηή ηελ αδπλακία ηνπ θξάηνπο ή ζηελ 

άξλεζή ηνπ «λα δηεπξχλεη δηαξθψο απηνχο ηνπο θνηλσληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο 

ηνπ»
278

.  

  Ο βψινο έρεη κηα «δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο»
279

, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο
280

. πσο αλαθέξεη θαη ν Καζηκάηεο ζην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ έξγνπ ην Νέν ύληαγκα θαη αη βάζεηο ηνπ πνιηηεύκαηνο, ην 

πηζηεχσ ηνπ έιιελα πνιηηεηνιφγνπ ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο ιέμεηο: «πνιηηηθή θνηλσληθή 

δεκνθξαηία», δειαδή δεκνθξαηία πνιηηηθή πνπ «απνθιείεη θάζε είδνο απηαξρηζκνχ, 

νινθιεξσηηζκνχ θαη ηππηθήο δεκνθξαηίαο»
 281

. Γεκνθξαηία θνηλσληθή, φπσο έρεη ήδε 

ηνληζηεί παξαπάλσ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο 

ππεξηζρχεη ηνπ πνιηηηθνχ. Καη ηέινο, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο, δειαδή 

«δηαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο». 

  Ζ δεκνθξαηία γηα ηνλ βψιν «απνηειεί ζρήκα εληφο ηνπ νπνίνπ θνηλσληθή νπζία 

είλαη ην κεηαβιεηφλ ζηνηρείνλ»
282

 θαη ζε απηφ ην κεηαβιεηφ ζηνηρείν έγθεηηαη ε 

αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Απηφ πνπ 
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ιείπεη απφ ην θξάηνο είλαη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ν θνηλσληθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Ζ 

θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηαμηθή πάιε θαη ηα αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα κε ηελ 

ηειηθή θαηίζρπζε ησλ αζηηθψλ ζπκθεξφλησλ
283

 ελψ ζα έπξεπε λα θπξηαξρεί ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε. 

  Οη Κνχκαξνο θαη Μαληδνχθαο, ηέινο, απαμηψλνπλ μεθάζαξα ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ 

θαη ηε δεκνθξαηία ζηελ αλάιπζή ηνπο παξνπζηάδνληαο ηελ αληηδεκνθξαηηθή θαη 

αληηθνηλνβνπιεπηηθή ηνπο θαηεχζπλζε θαη ηελ έθδειε πξνηίκεζή ηνπο ζε έλα 

ζπληεξεηηθφ θαη απηαξρηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Ζ θξηηηθή ηνπο επηθεληξψλεηαη 

ζηηο βάζεηο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Ζ θνκκαηηθή αζηηθή δεκνθξαηία κε ηνλ κνλφπιεπξν 

πξνζαλαηνιηζκφ είλαη θνκκαηηθή νιηγαξρία πνπ ππνηάζζεη ηνλ ακφξθσην θαη 

αθαιιηέξγεην ιαφ θαη ηνλ ρεηξαγσγεί, νπφηε νχηε ιατθή θπξηαξρία πθίζηαηαη νχηε 

ιατθή αληηπξνζψπεπζε. Αιιά θαη ην θνκκαηηθφ θαηλφκελν ην απνξξίπηνπλ θαη 

ηάζζνληαη ππέξ ηεο πιήξνπο θαηάξγεζεο ησλ θνκκάησλ.  

  Οη αλαιπηέο ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο παξνπζίαζαλ εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ, νη νπνίεο ήηαλ θνηλέο κε ηνπο άιινπο δχν κειεηεηέο. Δληνχηνηο, ηα 

θίλεηξά ηνπο δηέθεξαλ θαη ε πξφηαζή ηνπο γηα έλα παληνδχλακν απηαξρηθφ εγέηε θαη 

κηα παλίζρπξε ζπγθεληξσηηθή εθηειεζηηθή εμνπζία ζε κηα θνηλσλία ρσξίο ειεπζεξίεο 

θαη δηθαηψκαηα ήηαλ ην αληίδνην ζηελ θξίζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ πνπ είρε 

πξνθαιέζεη φια ηα δεηλά ηεο θνηλσλίαο θαη είρε δηαζαιεχζεη ηελ επηαμία, ζχκθσλα κε 

ηε δηαδεδνκέλε άπνςε. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη ε πεηζαξρία ήηαλ ηα δεηνχκελα 

γηα ην θαζεζηψο πνπ ππνζηήξηδαλ νη κεηαμηθνί ζπληαγκαηνιφγνη θαη νη αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ δελ είραλ ζέζε ζε απηφ. Ο απηαξρηζκφο θαη ν 

έληνλνο ζπληεξεηηζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζθέςεο πνπ 

ηαπηηδφηαλ πιήξσο κε ηε ζθέςε ηνπ πνιηηηθνχ εγέηε ηνπο ζηνλ νπνίν ππνθιίλνληαλ 

θαη ηνλ νπνίν ππεξεηνχζαλ.  

  Πνιηηηθφο ζπληεξεηηζκφο ή πξννδεπηηθή ζθέςε, αθξαία ή ήπηα θξηηηθή, 

αληηδεκνθξαηηθνί θαη αληηθνηλνβνπιεπηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ή πξνζήισζε ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ αλήθνπλ ζηνπο κειεηεηέο ζηνπο νπνίνπο 

επηθεληξψζεθε ε παξνχζα εξγαζία. Μειεηεηέο κε δηαθνξνπνηήζεηο, αιιά θαη θνηλά 
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ζεκεία πνπ έδεζαλ ζηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη αληηκεηψπηζαλ ηηο 

αληηθάζεηο ηεο θαη ηα δηιήκκαηά ηεο, ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ νπηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ηηο δηθέο ηνπ εξκελεπηηθέο αληηιήςεηο γηα ζεκειηψδε δεηήκαηα, φπσο ηεο ιατθήο 

εθπξνζψπεζεο θαη θπξηαξρίαο, ηεο πνηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, ηεο θχζεο ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηεο θνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο εληζρπκέλεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο.  

  Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε ηεο θξηηηθήο ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν ζπκβάιιεη 

ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ζ θξηηηθή πνπ ζπκππθλψλεη ηνπο 

ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηνπο βαζχηεξνπο ζπιινγηζκνχο ηνπ θάζε 

επηθξηηή, απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαθάιπςε ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο 

πνιηηηθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αμηνινγήζεθαλ απηέο νη πηπρέο απφ 

πξφζσπα πνιηηηθνπνηεκέλα κε απνθξπζηαιισκέλεο απφςεηο θαη ελεξγφ πνιηηηθή 

δξάζε.  
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