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Επεξεργασία κειµένου σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο 1. Το Σύνταγµα του 1844, σελ. 70-73 

 

Συνακόλουθα µε την κύρωση του Συντάγµατος αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών και 

ο Όθωνας πρότεινε στους Α. Μαυροκορδάτο και Ι. Κωλέττη να σχηµατίσουν από κοινού 

κυβέρνηση, που θα οδηγούσε τη χώρα προς τις εκλογές. Ο Κωλέττης αρνήθηκε τη συµµετοχή 

του υπολογίζοντας τη φθορά, την οποία θα είχε ο πολιτικός που θα ανελάµβανε τη διενέργεια 

των εκλογών. Ως ηµεροµηνία εκκίνησης της εκλογικής αναµέτρησης ορίστηκε η 6η Ιουνίου ενώ 

σύµφωνα µε τα τότε κρατούντα διήρκεσε περίπου δύο µήνες. ∆ιενεργήθηκε δε κατά τον 

εκλογικό νόµο που είχε προηγουµένως ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση. Σε αυτή την αναµέτρηση 

διαπράχθηκαν πολλές παρατυπίες και από την πλευρά του Μαυροκορδάτου και από την πλευρά 

των Κωλέττη και Μεταξά. Συγκεκριµένα ο Μαυροκορδάτος έχοντας στα χέρια του την κρατική 

µηχανή προσπαθούσε να επηρεάσει τις συνειδήσεις των ψηφοφόρων ενώ αντίστοιχα ο 

Κωλέττης και ο Μεταξάς υπέθαλπαν τοπικές συγκρούσεις και εξεγέρσεις φίλα κείµενων προς 

αυτούς προσώπων όπως αυτή του οπλαρχηγού Θεοδωράκη Γρίβα στην Ακαρνανία. Σε αυτό το 

κλίµα και πριν ακόµη ολοκληρωθούν οι εκλογές ο Μαυροκορδάτος υπέβαλε παραίτηση και στη 

θέση του ορίστηκε ο Κωλέττης. Τα τελικά αποτελέσµατα στην κατανοµή βουλευτικών εδρών 

έδωσαν στο Ρωσικό Κόµµα (Ναπαίοι) του Ανδρέα Μεταξά 55 έδρες, στο Αγγλικό Κόµµα 

(Μαρλαίοι) του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου 28 και στο Γαλλικό Κόµµα (Μοσχοµαγκίτες) του 

Ιωάννη Κωλέττη είκοσι. Στις 6 Αυγούστου σχηµατίστηκε κυβέρνηση συνασπισµού του 

Γαλλικού και του Ρωσικού Κόµµατος µε πρώτο κοινοβουλευτικό Πρωθυπουργό τον Κωλέττη. 
από το http://el.wikipedia.org 

Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω κείµενο που σας δίνεται και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις σχετικές διατάξεις που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση 

1843-44 για τις εκλογές και τον τρόπο που αυτές πραγµατοποιήθηκαν. 

 

 

Επεξεργασία κειµένου σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο 2. Η παρακµή των «ξενικών» 

κοµµάτων, σελ. 70-75 

Η πρωθυπουργία του Κωλέττη σηµαδεύτηκε από ένα αδυσώπητο πόλεµο των πολιτικών 

δυνάµεων και συνεχείς παρεµβάσεις προς όφελος της χώρας, που αντιπροσώπευε το κάθε 

κόµµα. Ο Ανδρέας Μεταξάς αποχώρησε σύντοµα από το συνασπισµό, λόγω της διαχείρισης του 

εκκλησιαστικού ζητήµατος, αφήνοντας στον Κωλέττη την απόλυτη ευθύνη της διακυβέρνησης 

και στρέφοντας το φιλικό του τύπο εναντίον του. Οι οικογενειακές φατρίες επικρατούσαν ακόµα 

δυσχεραίνοντας το έργο της κυβέρνησης. Επιπλέον ο βασιλιάς παρά τον περιορισµό του από το 

Σύνταγµα συνέχισε να παρεµβαίνει ανοικτά στην κρατική πολιτική. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση ο Πρωθυπουργός προσπάθησε την οικονοµική ανάκαµψη 

της χώρας, ασκώντας διπλωµατία προς τις Μεγάλες ∆υνάµεις, ενώ παράλληλα έθετε το στόχο 

της διεύρυνσής της προς τα παλαιά σύνορα της Αυτοκρατορίας. Ο Κωλέττης κατηγορήθηκε για 

συγκεντρωτισµό και περιφρόνηση του κοινοβουλευτισµού, χαρακτηριστικά οι 

αντιπολιτευόµενες εφηµερίδες µιλούσαν για δικτατορία. Η πολιτική ένταση, όµως, την περίοδο 

εκείνη ήταν τόσο οξεία ώστε οι χαρακτηρισµοί ενείχαν στοιχεία υπερβολής και οι όποιες 

εξουσιαστικές πρακτικές είχαν άλλα µέτρα σύγκρισης από τα σύγχρονα και εξυπηρετούσαν 

άλλες ανάγκες. 
http://el.wikipedia.org 

Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω κείµενο που σας δίνεται και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές σας γνώσεις, να αναλύσετε το ρόλο του Κωλέττη µετά το 1844. 

 


