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Πεξίιεςε 

 

     Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία επηρεηξεί λα απνηππψζεη, κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα  

ηφζν ζε παλειιήλην επίπεδν φζν θαη ζε ηνπηθφ γηα ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

Ννκνχ Κνδάλεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1915 – 1936. Παξάιιεια θηινδνμεί λα 

αλαδείμεη ηηο εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ ηδενινγία πνπ δηακνξθψζεθαλ  ζηνπο 

θαηνίθνπο κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηεο Κνδάλεο. 

   Αξρηθά ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή 

φισλ ησλ πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ θαη φρη κφλν ζηελ ελ ιφγσ 

πεξίνδν. Δπηζεκαίλνληαη φιεο νη αλάινγεο έξεπλεο γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηζηνξία. 

ηε ζπλέρεηα ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ Σχπνπ σο ηζηνξηθή πεγή θαη ζπγρξφλσο 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη ζηαζκνί ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Διιεληθνχ Σχπνπ γεληθφηεξα 

αιιά θαη εηδηθφηεξα  ζηελ Κνδάλε. Καη επηπξνζζέησο απνζαθελίδνληαη νη φξνη 

πνιηηηθή ηδενινγία θαη εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζηηο 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο. 

    ην δεχηεξν θεθάιαην, θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

εξγαζίαο, αμηνινγνχληαη νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, πνπ απαξηίδεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή εξκελεπηηθή κέζνδν, 

ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ιφγνπ, θαη ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

     Σν ηξίην θεθάιαην πεξηέρεη ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπιιέρηεθε, 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ην 1915 έσο ην 

1936. Αλαιπηηθά, ζθηαγξαθείηαη ην πνιηηηθφ πιαίζην ηεο θάζε αλακέηξεζεο, 

πεξηγξάθνληαη ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα φιεο ηεο επηθξάηεηαο ζε επίπεδν ςήθσλ, 

θαηαλνκήο εδξψλ, θαη παξάιιεια επηρεηξείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εζληθψλ θαη 

ηνπηθψλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εθινγηθψλ 

αλακεηξήζεσλ κε βάζε ηνπο βαζηθνχο ηδενινγηθνχο ρψξνπο ηεο Γεμηάο – Κέληξνπ – 

Αξηζηεξάο. Δλψ φια ηα παξαπάλσ επηρεηξνχληαη θαη γηα ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Κνδάλεο ζπγθεθξηκέλα ε απνηχπσζε φισλ ησλ θνκκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ςήθνπο, πνζνζηά αιιά θαη ηνπ θάζε 

ππνςεθίνπ μερσξηζηά θαη ηέινο ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά θάζε εθινγηθνχ 

ηκήκαηνο πνπ άλεθε ζηνλ Ννκφ. Σέινο φζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα  επηρεηξήζεθε ε 
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ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνεθινγηθνχ θαη κεηεθινγηθνχ Σχπνπ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελ ιφγσ εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Οη θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη αλά 

εθεκεξίδα, ηδενινγίαο ηνπ εληχπνπ, πξνεθινγηθά ή κεηεθινγηθά, είδνο 

δεκνζηεχκαηνο, ζειίδα δεκνζηεχκαηνο, βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε άξζξνπ, 

δηάθξηζε ηνπηθήο ή παλειιήληαο εκβέιεηαο ζεκαηνινγίαο θ.α. Οη ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ ππαγνξεχνληαη απφ ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη αλαιχνληαη ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά. 

       ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

θαηέιεμε ν εξεπλεηήο βάζεη ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ 

Κνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο, Πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο, Πνιηηηθή ηδενινγία, Πνιηηηθά 

θφκκαηα, Πνιηηηθή επηθνηλσλία, Σχπνο, 1915-1936, Κνδάλε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

     The present postgraduate thesis attempts to capture, in as much detail as possible 

the parliamentary elections and the political parties both at the national level and local 

level for the electoral region of Prefecture of Kozani, during the period 1915- 1936. 

At the same time it aspires to highlight the electoral behaviors and ideology formed in 

the residents through the study of the local press of Kozani. 

     The introductory Chapter, a detailed record of all the political formations that 

starred is made, and not only in that period. All relevant inquiries into parliamentary 

history are highlighted. Then the importance of the Press as a historical source is 

underlined and at the same time the main stations of the History of  the Greek Press in 

general, and in Kozani in particular are presented. In addition, the terms political 

ideology and electoral behavior in a more general context in the social sciences are 

clarified. 

    In the second Chapter, defines the purpose and the individual objectives of the 

thesis, evaluates the documents used and describes the methodology of the research 

which consists of the historical interpretive method, the analysis of context and 

speech, and the comparative analysis of the elections results. 

    The third Chapter contains the analysis of the research material collected, 

specifically  an elaborative presentation and analysis are realised of the 10 electoral 

confrontations that took place in the hellenic space from 1915 until 1936. The 

political and historical frame of each contest is outline in detail, the election results of 

the whole territory are described, in terms of votes, distribution of candidates, and at 

the same time a comparative analysis of the national and local election results is 

attemped as well as between the last two electoral contests based on the ideological 

spaces of the Right, Central and Left Parties. While all the above are attempted for 

electoral region of Prefecture of Kozani, specifically the recording of all party 

combinations that well presented as well as the results in votes, percentages by also of 

each candidate separately and finally the electoral behavior of each constituency that 

belonged to the prefecture. Finally, regarding the research, the thematic categorization 

of the local pre- election and post- election press related to the said electoral contest 

was attemped. The categories are distinguished, per newspaper, ideology of the 

publication pre- election or post election, type of article, distinction of local or 
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national scope of topics, etc.  The thematic categories that are dictated by the method 

of content analysis and are analysed quantitatively and qualitatively as well. 

    In the fourth and finally Chapter the conclusions reached by the researcher are 

formulated, based of the research material of the comparative analysis of the election 

results, as well ass on the quantitative and qualitative content analysis of the local 

press. 

  

KEYWORDS 

Parliamentary elections, Political behaviors, Political ideology, Political parties, 

Political communication,  Press, 1915-1936, Kozani 
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Πρόλογοσ 

 

Ζ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία κε ηίηιν «Πνιηηηθά θφκκαηα θαη θνηλνβνπιεπηηθέο 

εθινγέο ζηελ Κνδάλε ηελ πεξίνδν 1915-1936. Δθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πνιηηηθή 

ηδενινγία κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν» εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Φιψξηλαο 

κε ηίηιν «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο: Θεσξεηηθέο, Δξεπλεηηθέο θαη Γηδαθηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο ζηελ Ηζηνξία θαη ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία» 

   Σε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ηελ είδα σο επθαηξία λα αζρνιεζψ 

κε ηελ ηνπηθή πνιηηηθή θαη εθινγηθή ηζηνξία ηεο πφιεο θαηαγσγήο κνπ, δειαδή ηεο 

Κνδάλεο. Οη βαζηθέο ζπνπδέο κνπ ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο απνηέιεζαλ εθαιηήξην 

θαη εξέζηζκα ψζηε λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα. Ζ πεξίνδνο πνπ εξεπλά ε παξνχζα 

εξγαζία δειαδή απφ ην 1915- 1936  δηαπίζησζα φηη  έρεη πνιιά  θελά θαη δελ έρεη 

εξεπλεζεί ζην βαζκφ πνπ ζα ηεο άξκνδε. Σν 1915 ζεσξείηαη ε απαξρή γηα ηελ 

εθινγηθή ηζηνξία ηεο Κνδάλεο θαζφηη απνηεινχλ ηηο πξψηεο εθινγέο πνπ ςεθίδνπλ νη 

Κνδαλίηεο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912. Δπηπξνζζέησο ε 

πεξίνδνο αλαθνξάο πνπ ηειεηψλεη ε εξγαζία είλαη νη ηειεπηαίεο εθινγέο ηνπ 1936, 

δηφηη έπεηηα ζα αθνινπζήζεη ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά θαη ν Β΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο. Γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ην πέξαζκα ζε κηα άιιε επνρή. 

    Ζ εθινγηθή – πνιηηηθή ηζηνξία απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έξεπλα ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθφ φζν θαη 

ζην θνηλσληθφ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ελείρε απφ ηε κία ηε ραξά ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο 

απνθιεηζηηθήο ζρεδφλ ελαζρφιεζεο κε πξσηνγελέο πιηθφ, θαη απφ ηελ άιιε φιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ απέξξεαλ απφ απηφ, φπσο ηελ πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα. 

Ζ αλαδήηεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ μεθίλεζε απφ ηελ  Κνβεληάξεην Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε ηεο πφιεο θαη ην πινχζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη πάλσ ζηνλ ηνπηθφ 

Σχπν πνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ θαη ε κειέηε ηνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα λα έξζεη εηο 

πέξαο ε ελ ιφγσ εξγαζία. Δλ ηνχηνηο, ηελ πεξίνδν εθείλε ε βηβιηνζήθε βξηζθφηαλ 

ζηε θάζε κεηαθφκηζεο ζην λέν ηεο θηίξην θαη ε εξεπλεηηθή δνπιεηά ήηαλ αδχλαηε. 

Αλ ε δηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο δελ παξελέβαηλαλ ζε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε κε ηελ παξαρψξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή, ε 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζα ήηαλ αδχλαηε. Με αθνξκή απηφ ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηε βηβιηνζεθνλφκν θ. Διέλε Μαξγαξίηε γηα ηε δηάζεζε θαη ηε 

βνήζεηα ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνλ πιεξνθνξηθάξην θ. Δκκαλνπήι 
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Δκκαλνπειίδε. Γεχηεξν ζηαζκφ απνηέιεζε ην ηκήκα ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ 

Κξάηνπο ζηελ Κνδάλε, φπνπ ρξεζηκνπνίεζα ην αξρείν ηεο Ννκαξρίαο ζρεηηθά κε 

ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ 

    Σέινο, εμέηαζα ην αξρείν ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ζην Μνπζείν Μπελάθε, ζην 

νπνίν ε πξφζβαζε ήηαλ πνιχ εχθνιε θαζψο είλαη δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά. Απφ εθεί 

θαη πέξα, απαξαίηεηε θξίζεθε ε δνπιεηά κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηνπ θξάηνπο, γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ αξηζκεηηθψλ κεγεζψλ κέζα ζην ρξφλν θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. ηηο ζηαηηζηηθέο είρα εχθνιε πξφζβαζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 

    Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ επηβιέπνπζα θαη 

εκπλεχζηξηα ηεο εξγαζίαο θ. Ζιηάδνπ – Σάρνπ νθία γηα ηηο ζπκβνπιέο, ηηο 

δηνξζψζεηο θαη ηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ νηθνγέλεηά θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε 

ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ. 
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Α΄ Μέροσ - Ειςαγωγή 

 

1.1. Σα Πνιηηηθά θόκκαηα ηεο πεξηόδνπ 1915-1936 

 

        θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο Διιάδαο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηα ρξφληα ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, ζε 

έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο Β΄ Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο. Σα ηζηνξηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θαη θνηλσληθά γεγνλφηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ ζα ζεκαδέςνπλ ηελ Διιάδα γηα αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα. Αξρηθά κε ηνλ 

Δζληθφ Γηραζκφ, ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Αηάλη, ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή πνπ είρε απνηέιεζκα 

ηελ ζηξαηησηηθή εμέγεξζε (.Γνλαηαο, Ν.Πιαζηήξαο, Είξαο) θαη ηέινο κηα 

δηθηαηνξία ζαλ απνηέιεζκα ηνπ γεληθνχ αδηεμφδνπ πνπ έθεξε ε παξαθκή ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. 

        Πεξίνδνο πνπ ν ξφινο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηξσκάησλ ,θαη 

ηάμεσλ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ηφζν μεθάζαξα ζηελ ηζηνξία ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο ζην πξνζθήλην ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Πεξίνδνο 

κεγάισλ δνθηκαζηψλ, ειπίδσλ θαη απνγνεηεχζεσλ πνπ ζθξαγίδεη φιε ηε κεηέπεηηα 

πνξεία ηνπ θξάηνπο. Πξηλ παξνπζηαζηνχλ ηα δηάθνξα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο επνρήο, 

ην θνηλσληθφ ηνπο ππφβαζξν, ηηο ηδενινγηθέο ηνπο ηάζεηο, ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ Διιεληθή πνιηηηθή δσή, ην πξφγξακκα θαη ηηο φπνηεο νξγαλσηηθέο ηνπο δνκέο 

είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηεί ην πνιηηηθφ θαζεζηψο θαη νη νξγαλσηηθέο δνκέο 

πνπ άλνημαλ ηνλ δξφκν θαη δηακφξθσζαλ  ηεο πνιηηηθέο εθθξάζεηο ηεο πεξηφδνπ 

1915-1936. 

     Σν γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηαζκφ  ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηνπ 19
νπ

 αηψλα είλαη ε 

εκθάληζε δχν ηζρπξψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, ηνπ ηξηθνππηθνχ Νεσηεξηζηηθνχ 

Κφκκαηνο θαη ηνπ δειεγηαλληθνχ Δζληθνχ, αλακθίβνια αλαλέσζαλ ηελ πνιηηηθή 

δσή, ζεκειηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ ιεγφκελν «δηθνκκαηηζκφ». Σν ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο πξννηθνλφκεζε ζεηξά κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδπζε ελφο 

λένπ νξγαλσηηθνχ ππνδείγκαηνο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο. 

πγθεθξηκέλα:α)Γηακνξθψλεηαη κία άηππε θνκκαηηθά δνκή, νξγαλσηηθέο εθθξάζεηο 
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ηεο νπνίαο απνηεινχλ πνιινί ζχιινγνη θαη ιέζρεο
1
.β) Αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα θφκκαηα θαη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα (ζπληερλίεο).γ) Δληζρχεηαη ε 

ζέζε ηνπ θνκκαηηθνχ θέληξνπ θαη ηνπ αξρεγνχ.δ)Δθδειψλνληαη,παξά ηε ξεπζηφηεηα, 

ηα πξψηα ζεκάδηα θνκκαηηθήο επζπγξάκκηζεο, θάηη πνπ απνδπλακψλεη ηηο 

πξνζσπηθέο/πειαηεηαθέο εμαξηήζεηο ησλ ςεθνθφξσλ.ε)Δθζπγρξνλίδεηαη ην πξνθίι 

ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνχ πιένλ ε θαηαγσγή δελ εμαζθαιίδεη απηφκαηα ηελ 

πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία αλ δελ ζπλδπάδεηαη κε γλψζεηο, κφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζη) Γηαθαίλνληαη νη πξψηεο ηάζεηο ζεζκνπνίεζεο ησλ θνκκάησλ, 

πνιιά ησλ νπνίσλ επηβηψλνπλ θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ηδξπηή ηνπο.
2
 

     ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, παξνπζηάδεηαη κηα θξίζε λνκηκνπνίεζεο, φπνπ έθεξε 

ζηελ επηθάλεηα ηελ αδπλακία ησλ θνκκάησλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζνβαξφηεξε κέρξη 

ηφηε θξίζε εθπξνζψπεζεο. ην πιαίζην απηφ ζπληεινχληαη θξίζηκεο κεηαηνπίζεηο 

ζηε ζρέζε θξάηνπο θαη θνηλσλίαο αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο. 

Μεηαηνπίζεηο νη νπνίεο ζα εθδεισζνχλ θαη ζα επεξεάζνπλ θφκκαηα  θαη θνκκαηηθφ 

ζχζηεκα κεηά ην Κίλεκα ηνπ 1909. 

      Ζ πνιηηηθή κεηαβνιή ηνπ 1909 ζηεξίρζεθε πξνλνκηαθά ζηα πνιηηηθά θφκκαηα ηα 

νπνία φθεηιαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απαηηνχζαλ ζεζκηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο 

δηεπζεηήζεηο φπσο: α) ε ελδπλάκσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξάηνπο  σο 

εγγπεηήο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηάμεο, β) ε παγίσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ησλ ζπλζεθψλ ζπζζψξεπζεο, θαη γ) ε 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ σο βάζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο 

εηξήλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο.
3
 

         

Κνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα 1915-1936 

       

Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή απνηειεί ηνλ θαηαιχηε γέλλεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο.
4
Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζηξνθήο ( θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ, Δζληθφο Γηραζκφο, Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο) είλαη βαζηέο θαη 

καθξνρξφληεο γηα ην έζλνο:1) Τπεξδηπιαζηαζκφο ηνπ εδαθηθνχ ρψξνπ.2) 

                                                           
1
 Hering,G.(2004),Πνιηηηθά θφκκαηα ζηελ Διιάδα,1821-1936, Αζήλα, Μ.Η.Δ.Σ.ζ. 650-652. 

2
 Α.Μσπζίδεο-.αθειιαξφπνπινο,Ζ Διιάδα ζην λ 19

ν
 θαη 20

ν
  αίσλα.Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή 

Κνηλσλία,β΄ εθδ,Δθδφζεηο Σφπνο, Αζήλα 2010, ζ. 313. 
3
 ην ίδην, ζ. 314. 

4
 Ν.Φπξνχθε,Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή,ε΄ έθδνζε,Αζήλα 1975 
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Οξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ θξάηνπο. 3) πξξνή αλέξγσλ θαη ζε θαηάζηαζε 

πξνιεηαξηνπνίεζεο πξνζθχγσλ , πνπ αιιάδνπλ ξηδηθά ηνλ εζλνινγηθφ θαη πνιηηηθφ 

ράξηε ηεο ρψξαο. 4) Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αθνκνίσζε ησλ λέσλ πιεζπζκψλ. 

5)Ξέθηπζκα ησλ ηδενινγηθψλ κχζσλ αηψλσλ.
5
 

   „ια ηα παξαπάλσ θέξλνπλ αιιαγέο ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα θαηαιαγηάζεη απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε θαη ζπληεξείηαη ζε φιε ηελ 

πεξίνδν ηεο αζηαζνχο δεχηεξεο πξνζπάζεηαο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ρψξαο. Μηα ξεπζηφηεηα ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ραξαθηεξίδεη φιε απηή ηελ 

πεξίνδν, ζαλ ζπλέπεηα ηεο αλαγθαζηηθήο πξνζαξκνγήο ζε κία λέα πξαγκαηηθφηεηα 

ελφο ιανχ κε έληνλε επηβίσζε ησλ ηδενινγηθψλ θαηαβνιψλ ηνπ κεγαιντδεαηηζκνχ. 

    Γεληθά θαλέλα απφ ηα πνιηηηθά ζρήκαηα ηεο πεξηφδνπ  δελ παξνπζηάδεη ηελ 

απζηεξή απξφζσπε νξγάλσζε, ηελ πεηζαξρία θαη ππνηαγή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνιηηηθφ πξφγξακκα, δηαηππσκέλν γξαπηά θαη βγαικέλν κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

εζσθνκκαηηθήο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ ζπκπαγή θαη 

θαζνξηζκέλε θνηλσληθά νκνηνγέλεηα ησλ κειψλ.
6
 

   ε απηήλ ηελ πεξίνδν αξρίδνπλ λα δξνχλ θαη λα αλαπηχζζνληαη θαη ηα θφκκαηα νη 

θηλήζεηο  ηεο αξηζηεξάο πνπ νπσζδήπνηε  απνηεινχλ εμαίξεζε απφ ηηο παξαπάλσ 

γεληθέο δηαηππψζεηο θαη πξφηππν γηα νξγάλσζε ησλ αζηηθψλ κνξθσκάησλ. Αιιά 

βέβαηα αθφκα θαη απηά ηα θφκκαηα δελ ήηαλ δπλαηφ λα μεθχγνπλ νινζρεξψο απφ ηηο 

αδπλακίεο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο πνπ ε θπξίαξρε θαη ηφζν 

ηδηφηππε άξρνπζα ηάμε είρε δηακνξθψζεη, θαη πνπ κέζα ζε απηφ αλαγθαζηηθά 

έδξαζαλ θαη αλδξψζεθαλ. Άκεζε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε επηβίσζε ησλ 

ηνπηθηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζρεκάησλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε αθφκα θαη ε δεκηνπξγία 

εθήκεξσλ εθινγηθψλ ζρεκάησλ.
7
 

     Μνιαηαχηα ην πνιηηηθφ παηρλίδη έκεηλε σο επί ην πιείζηνλ ζηα ρέξηα ησλ δχν 

κεγάισλ ηάζεσλ ηνπ αζηηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ πάλσ ζην πξφβιεκα ηνπ Γηραζκνχ 

θαη πνπ νθείινπλ ηελ αλεμάξηεηε έθθξαζε ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηνπ θιίκαηνο εθείλνπ 

θαη ζε απηή ηελ πεξίνδν. 

   Αθνινπζεί κηα εθηελήο αλαθνξά ζε φια ηα πνιηηηθά κνξθψκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ πνιηηηθή ζθελή απφ ην 1915 έσο ην 1936. 
                                                           
5
 Ρήγνο Α(επηκ.), Πνιηηηθέο εθθξάζεηο ζηε Β΄ Διιεληθή Γεκνθξαηία,ζηνΚνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, εθδ. Δμάληαο Αζήλα 1977, ζ. 178-179. 
6
 Ρήγνο Α(επηκ.), Πνιηηηθά κνξθώκαηα θαη ηάζεηο,ζηνΚνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, 

εθδ. Δμάληαο Αζήλα 1977, ζ. 198-199. 
7
 Σα ζρήκαηα απηά μεπεξλνχλ ηα 60 γηα ηελ πεξίνδν ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.Γ.Γαθλεο, Ζ 

Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ,Σα Διιεληθά πνιηηηθά θφκκαηα 1821-1961, Αζήλα 1961, ζ. 136. 
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α)Σν Κόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

 

        Γέλλεκα ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο, ην θφκκα απηφ είλαη ε βαζηθή 

πνιηηηθή δχλακε απηήο ηεο επνρήο. Κφκκα νπζηαζηηθά ζηειερψλ, ηδξχζεθε ην 1910 

απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, κε θχξην ζπλδεηηθφ θξίθν ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηα 

θαη ην θχξνο ηνπ αξρεγνχ ηνπ.
8
 Παξφιν  πνπ απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

νξγαλσκέλεο πνιηηηθήο έθθξαζεο παξέκεηλε θφκκα αξρεγηθφ θαη πνηέ δελ 

κεηαβιήζεθε ζε θφκκα καδψλ. 

        Οη ιέζρεο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαηά κίκεζε ησλ Αγγιηθψλ πξνηχπσλ παίδνπλ γηα 

πξψηε θνξά, θαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ δχν εθινγψλ έλα θνκκαηηθφ ξφιν, 

αλαδείρλνπλ ζηειέρε, γξάθνπλ κέιε, καδεχνπλ ζπλδξνκέο θαη εθηεινχλ γεληθά 

θνκκαηηθέο εξγαζίεο. Ο ππνηππψδεο φκσο απηφο θνκκαηηθφο κεραληζκφο παξέκεηλε 

πάληα ζην επίπεδν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ ηνπ αξρεγνχ ρσξίο λα 

πξνρσξήζεη ζε δηαδηθαζίεο ζπλεδξίνπ, ηδενινγηθνχ μεθαζαξίζκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πέξαζε πνιιέο δηαζπάζεηο θπξίσο ζε πεξηφδνπο πνχ απφ ηελ αξρεγία ηνπ 

απνπζίαδε ν Δ. Βεληδέινο.
9
Σo Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ παξνπζηάδεη ζαθή  ζηνηρεία 

ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πξνγξακκαηηθήο ζπλέπεηαο  θαη αλέπηπμε 

νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ππνλφκεπζαλ ηα ηνπηθά πνιηηηθά δίθηπα. Οη 

λεσηεξηζκνί απηνί αλαλέσζαλ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ
10

 θαη πξνψζεζαλ ηε 

κεηαηφπηζε ηεο θνκκαηηθήο εμνπζίαο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζην θέληξν. 

    Χζηφζν ε εζσθνκκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ  αλέδεημε ηνπο Φηιειεχζεξνπο σο ην 

πξψην ζχγρξνλν πνιηηηθφ θφκκα ηεο ρψξαο, ζηα πξφηππα ησλ άιισλ επξσπατθψλ 

θνκκάησλ. Ζ ηαμηθή θαη ζε κεγάιν βαζκφ ε πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

βάζεο ηνπ βεληδειηζκνχ εθθξάζηεθε νξγαλσηηθά κε ηελ ίδξπζε, ζηελ επαξρία αιιά 

θαη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ηεο πξσηεχνπζαο, ησλ «Παλειιελίσλ Λατθψλ Κέληξσλ».
11

 

      ε φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ δηαθξίλνληαλ ζε 

ηξείο ππιψλεο: 

          1)Τπήξμε  ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο ζηελ θαηεχζπλζε 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Παξάιιεια, κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο 

                                                           
8
 Δάφνθσ Γ, Τα Ελλθνικά πολιτικά κόμματα 1821-1964,εκδ. Γαλαξίασ,Ακινα 1961, ς. 120. 

9
 Δεν είναι δυνατόν βζβαια να τίσ αναφζρουμε όλεσ , ενδεικτικά ςτεκόμαςτε ςτθν διάςπαςθ τθσ 

αριςτεράσ τθσ πτζρυγασ το 1921 με τθν ίδρυςθ τθσ Δθμ. Ζνωςθσ και τθ διάςπαςθ τόν Ξάρτιο του 
1924 ςε πζντε ομάδεσ. 
10

 Ενδεικτικό είναι το γεγονόσ ότι παρόλο που το 30% των παραδοςιακϊν πολιτικϊν 
οικογενειϊν(τηάκια) ενςωματϊνονται ςτο Μόμμα Φιλελευκζρων, ιδθ το 1912 επιτυγχάνει να 
ανανεϊςει το πολιτικό προωπικό κατα 1/3, ποςοςτό που κα αγγίξει τα 3/5 το 1915. 
11

 Α.Ξωυςίδθσ-Υ.Υακελλαρόπουλοσ, «Θ Ελλάδα ςτο ν 19
ο
 και 20

ο
  αίωνα», ς. 315. 
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ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο , ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είραλ σο 

ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ 

αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ βηνκεραληθή επέθηαζε 

θαη ε δηαηήξεζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο απνηέιεζαλ ζηαζεξνχο ζηφρνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο παξάηαμεο. 

           2)Αθνξνχζε ζηελ δηεχξπλζε ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ειεπζεξηψλ, ησλ 

ζπλαθψλ ζεζκηθψλ εγγπήζεσλ θαη γεληθά ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ. Βέβαηα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, θαζψο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θξίζε νμχλεηαη, πνιιέο βεληδειηθέο       ζπληζηψζεο     (Γεκνθξαηηθνί Φηιειεχζεξνη, 

Γεκνθξαηηθή Έλσζε, θ.α) ππνθχπηνπλ ζην πεηξαζκφ ηνπ δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ 

ησλ ειεπζεξηψλ θιεξηάξνληαο αλνηρηά κε ηελ εθηξνπή. 

           3)Απνζθνπνχζε ζηελ άκβιπλζε ησλ νμχηαησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κε 

κέηξα ζηήξημεο ησλ εξγαηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. ηφρνο ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ «θηλδχλνπ απφ ηα θάησ» θαη ε ελζσκάησζε ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ ζην 

θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα
12

 θάηη πνπ θαη ίδηνο ν Βεληδέινο θαίλεηαη λα απνδέρεηαη 

ξεηά θαζψο «ε αζθάιεηα ηνπ θεθαιαίνπ» απαηηνχζε κέηξα θαηεπλαζκνχ ησλ 

εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ. Απηά εμππεξεηνχζαλ άιισζηε θαη εθηεηακέλεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζσκαηεηαθφ δίθαην, ην νπνίν φκσο ηειηθά απνηέιεζε ηε βάζε γηα 

ηελ ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηε  καρεηηθή ηνπ 

θηλεηνπνίεζε.  

     Σέινο έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θφκκαηνο ήηαλ φηη έδηλε έκθαζε ζηελ 

εκπέδσζε θαλφλσλ θαη κέηξσλ, πνπ ζα εγγπνχληαλ ηε δηαζθάιηζε ηνπ θαζεζηψηνο 

(ζέζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θαηάζηαζεο πνιηνξθίαο, Ηδηψλπκν
13

) θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηάμεο. εληαηηθή αζηπλφκεπζε θπξίσο ηεο ππαίζξνπ). Απφ απηφ ην θφκκα ζα πξνέιζεη 

κηα νιφθιεξε ηάζε ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ, πνπ ζπλερίδεη κέζα απφ δηάθνξα 

πνιηηηθά νλφκαηα ,ηίηινπο θαη δηαζπάζεηο ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο 

Διιάδαο κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

β) Σν Λατθό Κόκκα  

                                                           
12

 Hering,G., ό.π., ς. 784. 
13

 Φο Ιδιϊνυμο(Ο.4229/1929) αποτελεί το πρϊτο νομοκετικό μζτρο καταςτολισ των κομμουνιςτικϊν 
οργανϊςεων και τθσ δράςθσ τουσ.Σροζβλεπε αυςτθρζσ κυρϊςεισ για όςουσ επεδίωκαν «... τθν 
εφαρμογι ιδεϊν εχουςϊν ωσ ζκδθλο ςκοπόν τθν διά βιαίων μζςων ανατροπι του κρατοφντοσ 
κοινωνικοφ ςυςτιματοσ....»,(Αλιβιηάτοσ,Ο.,(1983),Ρι πολιτικοί κεςμοί ςε 
κρίςθ,Ακινα,Θεμζλιο,ς.350-361). 
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Απνηειεί ηε δεχηεξε κεγάιε πνιηηηθή δχλακε ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ 

ηεο πεξηφδνπ. Ηδξχζεθε ην 1920 απφ ηνλ Γ. Γνχλαξε κέινο ηεο νκάδαο ησλ Ηαπψλσλ, 

απνηειεί ηνλ ηζηνξηθφ ηνπ αξρεγφ θαη εθθξαζηή ηεο ζπληεξεηηθήο εθδνρήο ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, ζαλ ζπλέρεηα ηνπ θφκκαηνο ησλ Δζληθνθξφλσλ πνπ είρε ν ίδηνο  

ηδξχζεη ην 1915.
14

 Γηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, αξρεγφο ηνπ 

ήηαλ ν Π. Σζαιδάξεο. ην Λατθφ θφκκα ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα παιαηνθνκκαηηθά 

ζηνηρεία ηεο βαζηιηθήο παξάηαμεο. Παξέκεηλε ην κφλν θφκκα πνπ δελ αλαγλψξηζε ην 

Γεκνθξαηηθφ Πνιίηεπκα.
15

Παξ‟ φια απηά ζπκκεηέρεη απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1926 ζ‟ 

φιεο ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Παίξλεη κέξνο ζηελ Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε ηνπ 

1926, ζρεκαηίδεη θπβέξλεζε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 

       Αλακθίβνια ν θηινκνλαξρηζκφο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ηδενινγηθνπνιηηηθήο 

ζπγθξφηεζεο ησλ Λατθψλ. Χζηφζν ην γεγνλφο απηφ δελ ηνπο εκπφδηζε λα επηδείμνπλ 

ηε κέγηζηε ζπλέπεηα ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ αθφκα θαη αλ 

έπξεπε λα έξζνπλ ζε αληίζεζε κε ηηο αληηθνηλνβνπιεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ κνλάξρε. Ζ 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε πξνπαγάλδηδε, επίζεο έλαλ αθξαίν κεγαιντδεαηηζκφ, 

παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο ήηαλ εμαηξεηηθά αξλεηηθέο ζηελ 

πνιηηηθή ησλ ζπκκαρηψλ (Βαιθαληθνί πφιεκνη) αιιά θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο. Ζ θηιεηξεληθή, ζηελ νπζία, πνιηηηθή ηνπ   Λατθνχ 

Κφκκαηνο  ζπλνςίδεηαη ζην δφγκα ηεο «πησρήο πιελ ηηκίνπ Διιάδνο». Παξάιιεια, 

απνηεινχζε ηνλ ζπλεπέζηεξν εθθξαζηή ηνπ απηνρζνληζκνχ, γεγνλφο πνπ ζηέξεζε 

ηελ πξφζβαζε ζηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο. 

           Παξφιν πνπ έδσζε κεγάιν βάξνο ζηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ 

θαη ζεζκψλ, ην Λατθφ Κφκκα δελ αξλείην ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηδηαίηεξα κεηά ην 1922. 

Δπηπξνζζέησο  δε ζπκθσλνχζε κε αξθεηέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο           

Κφκκαηνο  Φηιειεπζέξσλ, ρσξίο λα απνθιείεη θαη ηε ζπλεξγαζία αθφκε θαη ζε 

θπβεξλεηηθφ επίπεδν. ε φηη αθνξά ηα ηδενινγηθνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Λατθνχ Κφκκαηνο δελ παξνπζίαδαλ εθπιήμεηο ε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο απνηεινχζαλ ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο ηνπο πξνγξάκκαηφο 

ηνπ. ηελ ίδηα ινγηθή ην Κφκκα έδηλε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ αγξνηηθψλ 

ζηξσκάησλ, κε ηα νπνία δηαηεξνχζε ηζηνξηθνχο δεζκνχο. Σν θνηλσληθφ ηνπ 

πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί κε ηε θξάζε «πξφλνηα ρσξίο ρεηξαθέηεζε». 

                                                           
14

 Γ. Γαθλήο, φ.π, ζ. 127 επ. 
15

 Σν αλαγλψξηζε κφιηο ην 1932 γηα λα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε, βιέπε γξάκκα Π. Σζαιδάξε πξφο ηφλ 

πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Α. Εατκε ζηηο 3-10-32.Γεκνζηεχηαη καδί κε φιν ην ηζηνξηθφ ρξνληθφ, ζε Σ. 

Βνπξλά, Ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο, ζ. 349 επ. 
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Παξφιν πνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 άξρηζε λα κεηαθηλείηαη ζε κεηξηνπαζέζηεξεο 

ζέζεηο φζνλ αθνξά ζηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ζηηο ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο, 

αλαγλσξίδνληαο ζησπεξά ηελ ηαμηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο, εληνχηνηο εμέθξαδε 

ζηαζεξά ηελ αληίζεζε θαη ηνπο θφβνπο ηνπ ζε κεηαξξπζκίζεηο θαη κέηξα, πνπ 

ζπλέβαιιαλ ηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
16

 

         Σν Λατθφ Κφκκα παξέκεηλε ζην επίπεδν ηνπ «κνξθψκαηνο» θαη δελ μεπέξαζε 

ηελ παξαδνζηαθή ζρέζε: βνπιεπηήο-θνκκαηάξρεο-εθινγηθή πειαηεία. Γελ ππήξμε 

απφ κέξνο ηεο θακία νξγαλσηηθή δνκή ή πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία. πσο θαη ηα 

άιια αζηηθά πνιηηηθά κνξθψκαηα ηζρπξνπνηείηαη κε δπλακηθά ζηξαηησηηθά ζηνηρεία. 

Παξνπζηάδεη έληνλεο δηαζπαζηηθέο ηάζεηο, πνπ ην νδεγνχλ νπζηαζηηθά ζηελ 

ρξεσθνπία θαη αληθαλφηεηα παξέκβαζεο ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ ηφπνπ.
17

 

       Καη απφ ην Λατθφ Κφκκα πξνέξρεηαη κία νιφθιεξε πνιηηηθή ηάζε πνχ κε 

δηάθνξα νλφκαηα ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

Διιάδαο. 

   

γ) Ζ Γεκνθξαηηθή Έλσζε 

 

       Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1923 απφ ηελ αξηζηεξή πηέξπγα ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, κε θεληξηθφ ππξήλα ηελ νκάδα ησλ θνηλσληνιφγσλ. Σν θφκκα ησλ 

Γεκνθξαηηθψλ ήηαλ ξεπνπκπιηθαληθφ θαη είρε ζνζηαιίδνληα πξνζαλαηνιηζκφ (θφκκα 

κε κηθξή ιατθή δεκνθηιία αιιά κεγάιε επηξξνή ζηνπο δηαλννχκελνπο).
18

Δίρε 

πξνεγεζεί ε δεκνζίεπζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Μαληθέζηνπ, ην πξφγξακκα ηνπ λένπ 

θφκκαηνο θαη ε ίδξπζε δεκνθξαηηθψλ ζπιιφγσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, πνπ 

ρξεζίκεπαλ ζαλ βάζε κηα επξχηεξεο δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο πνχ πεξηιάβαηλε ηνπο 

Γεκνθξαηηθνχο Φηιειεχζεξνπο, νκάδεο πνιηηηθέο απφ ηελ εξγαηηθή θαη αγξνηηθή 

θίλεζε  θαη αλεμάξηεηνπο. Σν πξφγξακκα ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο «δελ δηαθέξεη 

νπζηαζηηθά  ηεο αλακνξθσηηθήο ζνζηαιηζηηθήο κνξθήο». 

        Ζ Γεκνθξαηηθή Έλσζε είλαη ην πξψην αζηηθφ θφκκα πνπ πξνρσξάεη ζε 

δηαδηθαζίεο ζπλέδξηνπ θαη δηνηθείηαη απφ 18κέιε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηα αγξνηηθά θφκκαηα άιισλ θξαηψλ
19

,θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηεζλή θίλεζε 

                                                           
16

 Α.Μσπζίδεο-.αθειιαξφπνπινο, « Θ Ελλάδα ςτο ν 19
ο
 και 20

ο
  αίωνα», ς. 319. 

17
 Ρήγνο Α(επηκ.), «Πνιηηηθά κνξθώκαηα θαη ηάζεηο», ζ. 201. 

18
 Α.Μσπζίδεο-.αθειιαξφπνπινο,φ.π., ς. 316. 

19
 πκκεηέρεη ζην Γηεζλέο πλέδξην Αγξνηηθψλ Κνκκάησλ ζηήλ Πξάγα ζηηο 3-11-30.ην Γηεζλέο 

πλέδξην Ρηδνζπαζηηθψλ Κνκκάησλ(4-8/4/31)θαη ζηφ πλέδξην ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο Βνπιγαξίαο 

ζηή φθηα 23-3-33. 
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Δηξήλεο. Σν «Αγξνηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα», φπσο κεηνλνκάζηεθε κεηά ην Β΄ ζπλέδξην 

ηεο ε Γεκνθξαηηθή Έλσζε ,απνηειεί ηελ πξψηε εκθάληζε αζηηθνχ πνιηηηθνχ 

ζρήκαηνο πνπ πξνζπαζεί λα νξγαλσζεί κε βάζε ηηο δηεζλείο εκπεηξίεο θηιεξγαηηθνχ, 

θηιναγξνηηθνχ θαη κεηαξξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

          Σνλ πξψην κάιηζηα θαηξφ άζθεζε επηξξνή ζηηο πξψηεο γεληέο ζνζηαιηζηψλ 

δηαλννπκέλσλ θαη ζηελ πξννδεπηηθή αζηηθή βάζε ησλ θηιειεπζέξσλ, θάλεθε ηα 

πξψηα ρξφληα κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή φηη ζα έπαηδε πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο Διιεληθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν παξά ην αλακθηζβήηεην 

θχξνο ησλ κειψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξρεγνχ ηεο Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ, ε 

«Γ.Δ.» δελ απέθπγε ηα ιάζε φισλ ησλ άιισλ πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ ηεο επνρήο, 

θαη πξνπαληφο ηελ εκπινθή ηεο κε  δπλακηθά   ζηξαηησηηθά ζηνηρεία. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε έληνλε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζπκπηέδεη ηε Γεκνθξαηηθή 

Έλσζε, ηελ αλαγθάδεη λα αλαζηείιεη ηελ απηφλνκε παξνπζία ηεο, ζηηο εθινγέο ηνπ 

1928, θαη ηειηθά ηεο ζηεξεί  έλαλ πεξηζζφηεξν απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ Διιεληθή 

πνιηηηθή. Παξάιιεια ε εκκνλή ηνπ Κ.Κ.Δ ζηελ γξακκή ηνπ «ζνζηαιθαζηζκνχ» 

αθφκε θαη κεηά ηελ επέκβαζε ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο ζηα 1931 πνπ ζεσξεί 

φηη «ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πξνεξρφηαλ απφ ην «Αγξνηηθφ Κφκκα» ηνπ 

Παπαλαζηαζίνπ, ην νπνίν κπαίλεη επηθεθαιήο ηνπ απζφξκεηνπ θηλήκαηνο ησλ 

αγξνηψλ, γηα λα ην πξνδψζεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηθηαηνξίαο ηεο κπνπξδνπαδίαο, ζηεξεί ηε Γεκνθξαηηθή Έλσζε απφ κία επξχηεξε 

ιατθή ππνζηήξημε ζπξψρλνληαο ηελ ηαπηφρξνλα πξνο ην βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν, θαη 

απνθιείνληαο απφ ηε Γεκνθξαηία έλαλ παξάγνληα ζηαζεξφηεηαο ηεο.
20

 

 

δ) Σν θόκκα ησλ Διεπζεξνθξόλσλ   

 

Ηδξχζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 απφ ην ζηξαηεγφ Η. Μεηαμά ζαλ ζπλέρεηα ηεο 

πνιηηηθήο «νκάδαο κεηαξξπζκηζηψλ» πνπ είρε ηδξχζεη ν ίδηνο ην 1921
21

,θαη ζαλ κέζν 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ άζβεζηνπ πφζνπ ηνπ λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία. Ακέηνρνο ηεο 

επζχλεο γηα ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ν Μεηαμάο ζα επηρεηξήζεη λα πξνβιεζεί 

ζαλ αξρεγφο φισλ ησλ ζπληεξεηηθψλ θηινβαζηιηθψλ δπλάκεσλ θαη ζσηήξαο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ζξφλνπ θαη ηεο πξνζηάηηδαο δχλακεο, πξνιαβαίλνληαο ηελ 

                                                           
20

 Ρήγνο Α(επηκ.), «Πνιηηηθά κνξθώκαηα θαη ηάζεηο», ζ. 203. 
21

 Γ. Δαφνισ, ό.π., ς.138 επ. 
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εμέγεξζε ηνπ ζηξαηνχ. ηελ πξνζπάζεηα απηή απέηπρε ηειηθά .Πάλησο νη θνξείο ησλ 

ζπληεξεηηθψλ παιαηνθνκκαηηθψλ ζρεκάησλ, δελ ζα ζπγρσξέζνπλ πνηέ ζηνλ αξρεγφ 

ησλ Διεπζεξνθξφλσλ, ηελ άξλεζε ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. 

    Απνηειεί πάλησο γεγνλφο, φηη ην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ είλαη ίζσο ε κφλε 

πξνζπάζεηα ηνπ παιαηνθνκκαηηζκνχ γηα θαηαλφεζε ηεο λέαο επνρήο πνπ αλνίγεηαη 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922. Σν θφκκα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνιηηηθή δσή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Β΄ Γεκνθξαηίαο, αλαγλσξίδνληαο ακέζσο ην απνηέιεζκα ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ηνπ 1924 θαη αθνινπζψληαο δηαιιαθηηθή ζηάζε. Γηαρσξίδεη πνιιέο 

θνξέο ηε ζέζε ηνπ απφ ηνπο άιινπο αληηβεληδειηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Παίδεη 

απηνδχλακν πνιηηηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, 

ζπλδέεηαη κε ηνλ μέλν παξάγνληα πξνζηαζίαο
22

θαη θαηνξζψλεη ηειηθά έζησ θαη κε 

θαζπζηέξεζε αξθεηψλ ρξφλσλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ πξνζσπηθφ πφζν ηνπ 

αξρεγνχ ηνπ γηα εμνπζία, ζαλ εληνινδφρνπ δηθηάηνξα ησλ Άγγισλ θαη ηεο 

Γπλαζηείαο. 

     Απφ άπνςε δνκήο θαη εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ην θφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 

παξακέλεη θαζαξά έλα αξρεγηθφ θφκκα, ρσξίο νπζηαζηηθέο εζσθνκκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ Γεκνθξαηίαο παξνπζηάδεη κφλν κία 

ζπλέιεπζε θαη κία ππνηππψδε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. 

 

ε) Άιια αζηηθά ζρήκαηα θαη ηάζεηο 

 

      Ζ ηδηφηππε αλάπηπμε ηνπ αζηηζκνχ δηεπθφιπλε ηελ επηβίσζε ηνπηθηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζρεκάησλ, αξρεγηθψλ νκάδσλ θαη εθήκεξσλ εθινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, 

πνπ θαηαθιχδνπλ ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Υσξίο 

νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, ηα πνιηηηθά απηά 

κνξθψκαηα έρνπλ ζαλ αξλεηηθή ζπλέπεηα ηνλ θινληζκφ ηεο πίζηεο ηνπ ιανχ πξνο 

ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ, γεγνλφο πνπ κέζα ζ‟ φιν ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα ηεο 

επνρήο δηεπθφιπλε, φρη κφλν ηεο πηψζε ηεο β΄ πξνζπάζεηαο γηα δεκνθξαηηθή 

δηαθπβέξλεζε, αιιά θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ.
23

 

                                                           
22

 Νιναρδάτοσ. Υπ, Πωσ φτάςαμε ςτιν 4
θ 

Αυγοφςτου, Ακινα δίαλογοσ 1974, ς. 168. Ρ ςυγγραφζασ 
υποςτθρίηει ότι θ ςφνδεςθ με τουσ Άγγλουσ ζγινε μζςω του δθμοςιογράγου Ι. Διάκου προςωπικοφ 
φίλου και ςτενοφ ςυνεργάτθ του Ξεταξά.Επίςθσ αναφζρεται ςτίσ κινιςεισ του τότε Άγγλου 
πρεςβευτι Ρυατερλόυ για τθν προϊκθςθ του Ξεταξά ςτιν Μυβζρνθςθ. 
23

Νιναρδάτοσ. Υπ, ό.π., ς. 121 επ.  
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      Αθνινπζψληαο ηηο δχν θχξηεο ηάζεηο ηνπ αζηηζκνχ, κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε 

ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα βεληδεινγελή θαη ηα αληηβεληδειηθά ε ιατθφγελή.
24

 

     ηα βεληδεινγελή  έρνπκε: 

      To Πξννδεπηηθφ ή θφκκα ησλ Πξννδεπηηθψλ Φηιειεπζέξσλ πνπ ίδξπζε ν Γ. 

Καθαληάξεο κεηά  ηελ δηάζπαζε ησλ Φηιειεπζέξσλ ην 1924. Σνπο πληεξεηηθνχο 

Γεκνθξαηηθνχο κε ηνλ Α. Μηραιαθφπνπιν. 

     Σν Φηιειεχζεξν πξνζθπγηθφ, κε αξρεγφ ην νθνχιε, ην θφκκα ησλ Αλεμαξηήησλ 

θαη Πξνζθχγσλ ηνπ Α. Μεηζνηάθε. Σν Δπαξρηαθφ θφκκα ηνπ Ρ. Κνχλδνπξνπ, ηνπο 

Γεκνθξαηηθνχο Φηιειεχζεξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο κε αξρεγφ ηνλ Πάγθαιν ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1923. Σνπο δηάθνξνπο αλεμάξηεηνπο θηιειεχζεξνπο ζπλδπαζκνχο. Σνπο 

Αγξνηηζηέο ηνπ Μπισλά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1933 θαη ηέινο ην 

Δζληθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, πνπ ηδξχζεθε ζηα 1935 θαη 

κεηνλνκάζηεθε ιίγν αξγφηεξα ζε Γεκνθξαηηθφ νζηαιηζηηθφ. 

    ηα αληηβεληδειηθά ζρήκαηα έρνπκε: 

    Σα πξψηα ρξφληα ηεο Β΄ Γεκνθξαηίαο εθηφο απφ ηνπο Λατθνχο θαη ηνπο 

Διεπζεξφθξνλεο παξνπζηάδνληαη κφλν κεξηθνί αλεμάξηεηνη βαζηιφθξνλεο ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1923. Μεηά φκσο ην 1930 παξνπζηάδνληαη θαη ζ‟ απηφ ην ρψξν αξθεηέο 

εθθξάζεηο, φπσο ην Δζληθνξηδνζπαζηηθφ Κφκκα πνπ ίδξπζε ν  Κνλδχιεο ην 1932. Ζ 

Έλσζε Βαζηινθξφλσλ, εθινγηθφο ζπλαζπηζκφο  ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαη πξψελ 

Λατθψλ ζηνηρείσλ, ζηηο εθινγέο ηνπ 1933. Σν Δζληθφ Δλσηηθφ Κφκκα πνπ ίδξπζε ν 

θαζεγεηήο Π. Καλειιφπνπινο ην 1935. Καη ηέινο, νξηζκέλεο δηαζπάζεηο  ησλ 

Λατθψλ πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη πξνρσξνχλ ζε 

θαζηζηνεηδείο εθθξάζεηο φπσο ε Μαθεδνληθή Έλσζηο πνχ κεηνλνκάζζεθε ζε 

Μεηαξξπζκηζηηθφ Δζληθφ Κφκκα, ηνπ ση. Γθνηδακάλε θαη ε παξάιιειε ηδενινγηθά 

Μαθεδνληθή νκάδα.
25

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Γ. Δαφνι,ό.π., ς. 136 επ. 
25

 Διάςπαςθ του«Ν.Μ.» απο τον κυριότερο εκπρόςωπο των βαςιλικϊν ςτθ Ξακεδονία Υ. Γκοτηαμάνθ. 
Μφριο ςφνκθμα , είχε τθ διοικθτικι αυτονομία τθσ Ξακεδονίασ, «θ Ξακεδονία για τουσ Ξακεδόνεσ». 
Υτισ εκλογζσ του 1935 ςυγκζντρωςε το 14,80% των ψιφων και ζβγαλε 7 βουλευτζσ. Ξετά τθν 
παλινόρκωςθ ςτισ εκλογζσ του 1936 ϊσ Ξεταρρυκμιςτικό Εκνικό Μόμμα κζρδιςε 4 ζδρεσ με ποςοςτό 
1,4% των ψιφων. 
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ζη) Φαζηζηηθέο νκάδεο θαη θηλήζεηο 

 

       πγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηελ Διιάδα δελ παξνπζηάδεηαη 

θαζηζηηθφ θίλεκα. Μηθξέο σζηφζν νκάδεο θαη ηδενιφγνη ηνπ θαζηζκνχ δελ έιεηςαλ 

απφ ηνλ ηφπν. Ο Ν. Κξαλησηάθεο κε ηελ εθεκεξίδα «ΣΤΠΟ», ν θπιαθάθεο κε ην 

«ΚΡΑΣΟ», ε «ΔΣΗΑ», απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο. Με ηελ άλνδν 

ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ Ηηαιία πνιινί είλαη νη ζηξαηησηηθνί θαη πνιηηηθνί πνπ 

ζθέπηνληαη παξφκνηεο ιχζεηο  γηα ην Διιεληθφ πξφβιεκα. Κπξίσο φκσο κεηά ηελ 

άλνδν ηνπ Υίηιεξ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ παιηά γεξκαλφθηιε παξάηαμε 

ηδενινγηθά ξεχκαηα ππέξ ηεο «ζηδεξέληαο Γεξκαλίαο» θαη λεφθνπεο θαζηζηνεηδείο 

θηλήζεηο, πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ αξρή ηνπ θχξεξ «θχξεξ πξέληζηπ» (δφγκα ηνπ 

αξρεγνχ). πσο ε νξγάλσζε «ΗΓΖΡΑ ΔΗΡΖΝΖ», «ΣΡΗΑΗΝΑ», «ΔΘΝΗΚΟ 

ΚΤΡΗΑΡΥΟ ΚΡΑΣΟ» κε θαζαξά λαδηζηηθφ ηδενινγηθφ πεξηερφκελν θαη αξρεγφ ηνλ 

θπιαθάθε, αξγφηεξα ππνπξγφ εζσηεξηθψλ ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ. Δπίζεο ην «ΔΘΝΗΚΟ 

ΟΗΑΛΗΣΗΚΟ ΚΟΜΜΑ» πνπ ίδξπζε ν Γ. Μεξθνχξεο. Πξνζπάζεηα εθινγηθήο 

παξνπζίαο θαη εληαίαο θνκκαηηθήο έθθξαζεο φισλ απηψλ ησλ θαζηζηνεηδψλ νκάδσλ 

γίλεηαη γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 κε ηελ επσλπκία 

«ΔΘΝΗΚΖ ΔΝΧΗ ΔΛΛΑ» γλσζηή ζαλ ηξία «Δ», πνπ ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 505 

ςεθνδέιηηα δει. 0,04%. 

  

δ) Αγξνηηθό Κόκκα 

 

        Ηδξχεηαη ην 1923 χζηεξα απφ απφθαζε πνπ πήξαλ νη εθπξφζσπνη ησλ 

γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζην Α΄ Παλειιήλην Αγξνηηθφ πλέδξην ηνπο. Ζ 

πξνζπάζεηα ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξνπ πνιηηηθνχ θνξέα ηεο αγξνηηάο 

απνηπγράλεη. Πέξα απφ έλαλ ιατθηζηηθφ ραξαθηήξα δελ ζα κπνξέζεη λα ραξάμεη 

θακία ζπγθεθξηκέλε πνξεία ή πξσηνβνπιηαθή θίλεζε.
26

Άιισζηε ε ηδενινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ αγξνηηζηψλ είλαη, ηδηαίηεξα ξεπζηή, βεληδειηθνί, ιατθνί 

νπκαληζηέο, νπηνπηθνί αγξνηηζηέο, ζνζηαιηζηέο, θνκκνπλίδνληα ζηνηρεία 

ζπγθεληξψλνληαη ζε απηφ.
27

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ππήξμε εμαξρήο αζάθεηα 

ζηελ ηδενινγία αθνχ ηα ζπκθέξνληα ηεο αγξνηηθήο ηάμεο ζπλδπάδνληαλ κε 

εηεξφθιεηεο θνζκνζεσξίεο θαη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο. Σα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ, 

θήξπζζαλ βαζηθέο ζνζηαιηζηηθέο αξρέο: ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, ηελ θνηλσληθή 

                                                           
26

 Γ. Δαφνισ, ό.π., ς. 140. 
27

 Αγ. Ελεφάντθ, Θ επαγγελία τθσ αδφνατθσ Επανάςταςθσ,Θεμζλιο γϋ ζκδοςθ, ς. 59. 
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ηζφηεηα, ηε ζπλεξγαζία θαη αθφκε, εθείλα πνπ δελ εμηδαλίθεπαλ ηε κηθξή ηδηνθηεζία, 

θαη ηελ θνηλνθηεκνζχλε. Πξφηππν ησλ πεξζνηέξσλ αγξνηηζηψλ ήηαλ ην θφκκα ηνπ 

ηακπνιίζθπ, ην νπνίν ήδε θπβεξλνχζε ζηελ Βνπιγαξία, θαη άκεζνο πξαθηηθφο 

ζηφρνο ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Οη νξγαλσηηθέο θαη πνιηηηθέο αμίεο ηνπ ΑΚΔ 

ην ελέηαζζαλ θαζαξά ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή Αξηζηεξά, αιιά νη ζπδεηήζεηο ηνπ, 

φπσο θαηαγξάθεθαλ ζην ζεσξεηηθφ ηνπ φξγαλν, ηελ επηζεψξεζε Κνηλσληθή έξεπλα  

πνπ θπθινθφξεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, δείρλνπλ φηη θαη ην ίδην δελ ήμεξε αλ δελ 

πξνηηκνχζε ηελ επαλαζηαηηθή ηεο πηέξπγα.
28

 

   Θέινληαο λα πεξηθξνπξήζεη ηελ ηαμηθή ηνπ θπζηνγλσκία, ην λέν θφκκα αξρηθά 

δερφηαλ σο κέιε κφλνλ αγξφηεο , γεσπφλνπο θαη δαζθάινπο. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ζπλέηαμε ν Αιέμαλδξνο βψινο, ελψ ζηελ πξψηε ηνπ δηνηθνχζα επηηξνπή κεηείραλ 

ξηδνζπάζηεο ζνζηαιηζηέο φπσο ν Γξεγφξεο Μπάκηαο, ζηέιερνο ηεο νκάδαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ΓΡΑΥΟ  θαη αξγφηεξα ζπλεξγάηεο ηνπ Μεηαμά, ν ηθαλφο αγσληζηήο 

Υξπζφο Δπειπίδεο ( πνπ ιίγν  λσξίηεξα είρε ζπληάμεη ην αγξνηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ΔΚΔ) θαη ν Θεζζαιφο Αιέμαλδξνο Μέξνο. Ζ έιιεηςε επηθαλψλ δηαλννχκελσλ θαη 

ε εζηίαζε ζε πξαθηηθνχο ζηφρνπο εκπφδηζαλ ην ΑΚΔ λα απνθηήζεη ζαθέο ηδενινγηθφ 

ζηίγκα. Οπζηαζηηθά δελ απέθηεζε πνηέ ζηεξεή νξγαλσηηθή δνκή θαη ηαιαηπσξνχληαλ 

δηαξθψο απφ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο, ζρίζκαηα θαη αληαιιαγέο ζηειερψλ θαη 

νπαδψλ κε ηνλ ζπγγελή  ρψξν ηδενινγηθά ησλ αγξνηνεξγαηηθψλ.
29

 

       Ζ ηδενινγηθή αλνκνηνγέλεηα θάλεη αλεθάξκνζην ην πξφγξακκα ηνπ θφκκαηνο 

πνπ θαηαιήγεη ζε θξίζεηο θαη δηαζπάζεηο, πνπ εθκεηαιιεχεηαη πξνπαληφο ε 

Γεκνθξαηηθή Έλσζε, κε ηε κεηνλνκαζία ηεο ζε Αγξνηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα. Νέα 

πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο ησλ αγξνηηζηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 1929, πνπ 

θαηαιήγεη ζε λέα κεγαιχηεξε δηάζπαζε ηνλ επφκελν ρξφλν.
30

Μφλν πξνο ην ηέινο ηεο 

Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο παξνπζηάδεηαη κία θάπσο αμηφινγε θίλεζε αλάπηπμεο 

ηνπ αγξνηηζκνχ απφ ζνζηαιίδνληα ζηνηρεία, πνπ πξνρσξνχλ ζηελ ίδξπζε ηνπ Δληαίνπ 

Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο, ζε θνηλή πνξεία κε ην Κ.Κ.Δ.
31

 Πξνζπάζεηα φκσο 

πνπ αλαθφπηεη βίαηα ε επηβνιή ηεο «4
εο

 Απγνχζηνπ». 
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 Υπ. Ξαρκζτοσ,«Θ ελλθνικι Αριςτερά»,ςτο Χριςτοσ Χατηθιωςιφ(επιμ.), Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 
20οφ αιϊνα,Β2:O Μεςοπόλεμοσ 1922-1940, Ακινα, Βιβλιόραμα, 2007, ς. 149. 
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 Υπ. Ξαρκζτοσ,«Θ ελλθνικι Αριςτερά»,ςτο Χριςτοσ Χατηθιωςιφ(επιμ.), Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 
20οφ αιϊνα,Β2:O Μεςοπόλεμοσ 1922-1940, Ακινα, Βιβλιόραμα, 2007, ς. 149. 
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 Αγ. Ελεφάντθ, ό.π., ς. 59. 
31

 Φον Δεκζμβριο του 1935 με πρόεδρο τον Ι.Υοφιανόπουλο. Σαράλθλα το Μ.Μ.Ε κα διζλυε τισ 
κομματικζσ του οργανϊςεισ ςτα χωρία και τα μζλθ τουσ κα ζμπαιναν ςτο «Α.Μ.Ε...»,(απόφαςθ του 
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 Υυνεδρίου Μ.Μ.Ε. (Δεκζμβριοσ 1935). 
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ε) Σν Κνκκνπληζηηθό Κόκκα 

 

   Ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1918 κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλεδξίνπ κε ηίηιν 

νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδνο (.Δ.Κ.Δ.). Βαζηθέο ζέζεηο ηνπο 

πξνγξάκκαηνο  ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ ήηαλ ε δεκνθξαηία, παξνρή 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ζηηο γπλαίθεο, αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, εζληθνπνίεζε 

ησλ κεγάισλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ. ρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

επηζπκνχζε εηξήλεπζε, ρσξίο ηελ πξνζάξηεζε εδαθψλ, βαζηζκέλε ζην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. ηη πξνβιήκαηα αθνξνχζαλ δηακθηζβεηνχκελα εδάθε ζα 

ιχλνληαλ κε ηελ κνξθή ησλ δεκνςεθηζκάησλ.
32

 

  Ήηαλ κέινο ηεο Β΄ νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο, δηεπζχλεηαη απφ 6 κέιε  Κεληξηθή 

Δπηηξνπή, ζαλ αλψηεξν θαζνδεγεηηθφ φξγαλν. Με ην Β΄ πλέδξην ηνπ ην 1920, 

πξνζρσξεί ζηε Γ΄ Γηεζλή θαη πξνζζέηεη ζηνλ ηίηιν ηνπ ηε ιέμε θνκκνπληζηηθφ ζε 

παξέλζεζε. Με ην ηξίην έθηαθην ζπλέδξην ην 1924 κεηνλνκάδεηαη ζε Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα Διιάδνο (Διιεληθφ ηκήκα ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο). Σν Κ.Κ.Δ 

απνηέιεζε απφ άπνςε δνκήο ηνλ αληίπνδα ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ θαη 

πξφηππν νξγάλσζεο γη‟ απηά.
33

 

    Δκθαλίδεηαη ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ζαλ θαηαιχηεο, ζηνλ παξαδνζηαθφ 

δηραζκφ, έξρεηαη λα πξνβάιιεη κηα άιιε πξννπηηθή ζηελ θαηεζηξακκέλε Διιάδα κε 

ηνπο ρξεσθνπεκέλνπο κχζνπο ηνπ κεγαιντδεαηηζκνχ, ηηο ηεξάζηηεο κάδεο πξνζθχγσλ 

θαη ησλ άιισλ εμαζιησκέλσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Θα ηαξάμεη ηα λεξά ηεο 

απειπηζίαο θαη ζα κηιήζεη γηα Δπαλάζηαζε πνπ ζα θέξεη ην ζηακάηεκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο  αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, πνπ ζα γελλήζεη έλα λέν θφζκν ρσξίο 

βαξβαξφηεηεο, πνιέκνπο θαη πείλα. Γελ ακθηζβεηεί απιά ην θνηλσληθφ ζχζηεκα , 

αιιά δίλεη ηε «Μεγάιε Τπφζρεζε»
34

. 

     Ζ γξήγνξε άλνδνο κηαο λέαο ζπλείδεζεο ηεο πξνιεηαξηαθήο, έρεη αλαγθαζηηθά 

πνιηηηθφ αληίθηππν ζ‟ φιε ηελ πνιηηηθή δνκή ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο. Παξά ηελ 
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 Βιβλίο ιςτορίασ,Θζματα νεοελλθνικισ ιςτορίασ (Γ' Γενικοφ Νυκείου), Αγακοκλισ Αηζλθσ ,Μεφάλαιο 
2(Θ Διαμόρφωςθ και λειτουργία των πολιτικϊν κομμάτων ςτθν Ελλάδα 1821-1936),Φο Υοςιαλιςτικό 
κόμμα, Ακινα 1999, ς. 97. 
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 Για τθν ιςτορία του ςοςιαλιςτικοφ κινιματοσ , και του κομμουνιςτικοφ κόμματοσ ςτθν Ελλάδα, το 
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κείμενα του Μ.Μ.Ε.(εςωτερικοφ τομ.5, Ακινα 1975). 
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 Α.Ελεφάντθ, ό.π, ς. 14. 
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νηθνλνκηθή αζιηφηεηα, παξά ηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα  πνπ θάλεθαλ μεθάζαξα 

κέζα απφ ηα εξείπηα ηεο Μηθξαζίαο, νη θνκκνπληζηέο ζ‟ φιε ηελ πεξίνδν πνπ 

εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, δελ θαηφξζσζαλ λα μεθχγνπλ νξηζηηθά απφ ηε 

γσληά πνπ ε αζηηθή ηάμε ηνχο είρε ηνπνζεηήζεη. 

   Ζ ειιεληθή θνηλσλία, ηδηαίηεξα νη εξγαδφκελνη, ππνδέρζεθαλ ην λέν θφκκα κε 

δηθνξνχκελε δηάζεζε. Τπφ ηελ επηξξνή ηεο θνκκαηηθήο πξνπαγάλδαο αλαπηχρζεθε 

ζπζηεκαηηθά ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Δάλ νη αγψλεο αλαπηχζζνληαλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ πνιηηηθνχ εξγαηηθνχ θνξέα, απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ζα κπνξνχζε  

ην θίλεκα λα κελ επεξεάζεη θαη ην ίδην  ην θφκκα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ. Δλψ 

αξρηθά ππήξρε έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ δηαλννπκέλσλ, κεηά ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

εξγαηηθνχ ζηνηρείνπ νη αλαινγίεο ηξνπνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά, κε ηε κεηεμέιημε ηνπ 

θφκκαηνο, φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ, ζε πξαγκαηηθά εξγαηηθφ θφκκα.
35

 

   Χζηφζν ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ε απνκάθξπλζε φιεο ηεο 

ηδξπηηθήο γεληάο ηνπ .Δ.Κ.Δ., δειαδή ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ δπκσκέλα κέζα 

ζηνλ αγψλα ησλ δχν πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ αηψλα, είραλ άκεζε ζρέζε κε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ έζησ θαη κε ζπγθερπκέλα ηδενινγηθά θξηηήξηα, αιιά κε γεξέο 

ιατθέο ξίδεο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ξηδνζπαζηηθά ζηνηρεία επαλαζηαηηθψλ 

ηάζεσλ, αζχλδεηα κε ηνπο ιατθνχο αγψλεο, ε εζσθνκκαηηθή δηαπάιε, πνπ 

ζπγθινλίδεη ην θφκκα φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 1920, νη δηαγξαθέο, νη δπζθεκηζηηθέο 

επηζέζεηο, νη απνρσξήζεηο, νη επεκβάζεηο ηεο Κνκκνπληζηηθήο  Γηεζλνχο, νη επηζέζεηο 

ελάληηα ζ‟ φιεο ηηο απνρξψζεηο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, αθφκε θαη ελάληηα ησλ 

αγξνηηθψλ θηλεκάησλ, ε ζέζε γηα ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, ζηέθνπλ θαίξηα 

πξνβιήκαηα πνπ θάλνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα δχζπηζηα απέλαληη ζ‟ απηφ ην λέν 

θφκκα. Γπζπηζηία πνχ εθκεηαιιεχηεθε πεξίηερλα ην θφκκα  ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη 

ηα άιια βεληδειηθά πνιηηηθά κνξθψκαηα. 

      Σν Κ.Κ.Δ. δελ θαηφξζσζε λα δέζεη ηε ζεσξία πνπ επαγγέινληαλ κε ηελ 

θαζεκεξηλή πνιηηηθή πξάμε, θαη γη‟ απηφ δελ μεπέξαζε ηα φξηα, κηαο κεγάιεο έζησ, 

νκάδαο δηακαξηπξίαο. 

ζ) Άιια ζρήκαηα θαη ηάζεηο ηνπ αξηζηεξνύ ρώξνπ 

 

     ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή νξνινγία έρεη επηθξαηήζεη, ν ρψξνο ηεο αξηζηεξάο λα 

ηαπηίδεηαη κε ην Κνκκνπληζηηθφ θφκκα  θαη ηηο εθινγηθέο ηνπ εθθξάζεηο. Ζ αηηία 
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 Υπ. Ξερκζτοσ, ό.π,ς 158. 
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απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, νθείιεηαη ζηελ κε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ ζνζηαιηζηηθνχ ε 

ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο. Ο ρψξνο φκσο ηεο αξηζηεξάο δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί κνλάρα ζε έλα θφκκα, θαη ζαθψο δελ κπνξεί λα κνλνπσιεζεί απφ έλα 

θφκκα. Έηζη ινηπφλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππήξμαλ θη άιιεο εθθξάζεηο θαη 

θηλήζεηο ηεο αξηζηεξάο.
36

 

   Με ηελ ίδξπζε ηνπ .Δ.Κ.Δ. φιεο ηνπ νη δπλάκεηο ηνπ ρψξνπ ζπζπεηξψλνληαη ζ‟ 

απηφ. Ζ δεκηνπξγία ηεο Γ΄ Γηεζλνχο θέξλεη ηελ πξψηε δηάζπαζε ζηα 1919, κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο «Κνκκνπληζηηθήο Έλσζεο». Μεηά ηελ πξνζρψξεζε ηνπ .Δ.Κ.Δ  ζηε 

Γ΄ Γηεζλή ή Κνκκνπληζηηθή Έλσζε επαλέξρεηαη ζην θφκκα. Οξηζκέλα φκσο κέιε ηεο 

πνχ δηαθσλνχλ γηα ηε ηαθηηθή «πξνο ηηο κάδεο» ηεο Γηεζλνχο, παξακέλνπλ έμσ απφ 

ην θφκκα. Δθδίδνπλ ην πεξηνδηθφ « Αξρείν Μαξμηζκνχ» θαη δεκηνπξγνχλ γχξσ ηνπ 

θνκκνπληζηηθή νκάδα γλσζηή σο Αξρεηνκαξμηζηέο. H νκάδα παίξλεη κνξθή κπζηηθήο 

εηαηξείαο θαη απνθξπθηζκνχ κε κεγάιε αλάπηπμε ζηα ρξφληα ηεο παγθαιηθήο 

δηθηαηνξίαο. Σφηε δηαζπάηαη γηα πξψηε θνξά. Οξηζκέλα κέιε πνπ δεηνχλ άκεζε 

πνιηηηθή δξάζε, θαη εζσθνκκαηηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηδξχνπλ ηελ Σξίηε 

Καηάζηαζε. Σν 1929 ην Αξρείν εκθαλίδεηαη δεκφζηα κε ην φλνκα «Έλσζε 

Γηεζληζηψλ Κνκκνπληζηψλ». πκκεηέρεη ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 θαη δηαηεξείηαη ζαλ 

αλεμάξηεηε θίλεζε αθφκε θαη κεηά ηελ θαηνρή. Άιιε δηαζπαζηηθή θίλεζε είλαη ε 

«Κνκκνπληζηηθή Έλσζε Διιάδνο» βξαρχβηα θαη πην πνιχ ηνπηθή νξγάλσζε απφ 

δηαγξακκέλα ε απνκαθξπζέληα κέιε ηνπ ΚΚΔ, κε νπηνπηθφ ζθνπφ ηελ άκεζε θήξπμε 

ηεο πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε δηαιχζεθε γξήγνξα. 

Δπίζεο ζηνλ θνκκνπληζηηθφ ρψξν παξνπζηάδεηαη κεηά ην 1930, ην Σξνηζθηζηηθφ 

θφκκα θαη ε νξγάλσζε Μπνιζεβίθσλ- Λεληληζηψλ, ρσξίο φκσο θαλέλα επξχηεξν 

αληίθηππν. 

       Άιιεο αξηζηεξέο νξγαλψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ  ηεο 

αξηζηεξήο πηέξπγαο ηνπ .Δ.Κ.Δ. ήηαλ ε «Νέα επνρή» ηνπ Μπελαξφγηα. Σν 

«νζηαιηζηηθφ θφκκα» (ηκήκα ηεο Β΄ Γηεζλνχο) ηνπ παιαίκαρνπ ζνζηαιηζηή 

Γηαλληνχ θαη ε «Δξγαηηθή νζηαιηζηηθή Έλσζε» Οη πξνζπάζεηεο φκσο λαπάγεζαλ 

θαη πνιιά απφ ηα ζηειέρε ησλ ζνζηαιηζηψλ απηψλ θηλήζεσλ απνξξνθήζεθαλ απφ 

ηνπο Πξννδεπηηθνχο Φηιειεχζεξνπο ηνπ Καθαληάξε θαη πξνπαληφο απφ ηε 

Γεκνθξαηηθή Έλσζε ηνπ Παπαλαζηαζίνπ.
37
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 Τιγοσ Α(επιμ.),ό.π., ς. 211. 
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         Tν 1930 αξρίδεη κηα λέα πξνζπάζεηα  ζπλελλφεζεο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

δπλάκεσλ. Ζ ηδξπηηθή δηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο κέζα ζε έληνλεο δηακάρεο, 

απνθαζίδεη ηελ επαλίδξπζε ηνπ «νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο» (.Κ.Δ)  θαη 

εθιέγεη γη‟ απηφ Κεληξηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. ‟ φιε ηελ πεξίνδν 1930-1935 

παξνπζηάδεηαη έληνλε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή δχκσζε ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ ρψξνπ. Παξάιιεια φκσο θαη δηαζπαζηηθέο θηλήζεηο, φπσο ην 

«Δξγαηηθφ νζηαιδεκνθξαηηθφ  Κφκκα» ηνπ Η. Καινκνίξε, εγέηε ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο δεμηάο ζηε Γ..Δ.Δ  θαζψο θαη ην «Αλεμάξηεην νζηαιηζηηθφ 

Κφκκα». Καη νη ηξείο θηλήζεηο δηεθδηθνχλ ην ρξίζκα ηεο Β΄ νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο. 

Σειηθά ην 1932 επέξρεηαη ζπγρψλεπζε φισλ ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηάζεσλ ζην .Κ.Δ. 

Μφλν ν Γηαλληφο παξακέλεη αλεμάξηεηνο. ην πνιηηηθφ επίπεδν ε λέα απηή 

πξνζπάζεηα ησλ νζηαιηζηψλ δελ θαηάθεξε θαη ζπνπδαία πξάγκαηα, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Αζεκάθεο Παλζέιελνο,  «ήηαλ φινη ηνπο ρσξίο νπαδνχο 

θαη νη ιίγνη νπαδνί, ζθφξπηνη ρσξίο εγέηεο».
38

 Παξ‟ φιν πνχ ε ζνζηαιηζηηθή θίλεζε 

έκεηλε απνθιεηζηηθά πεξηζσξηαθφ θαηλφκελν δηαλννχκελσλ ζην ηδενινγηθφ επίπεδν 

απνηέιεζε απαξρή κηάο λέαο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Καη ε πξνζπάζεηα φκσο απηή 

αλαθφπηεηαη βίαηα απφ ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ. 

 

1.2. Κνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηελ Διιάδα: ζεσξία θαη έξεπλα 

 

      Δίλαη παξαδεθηφ ζηε ζεσξία ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο φηη νη εθινγέο θαη  

εηδηθφηεξα νη βνπιεπηηθέο, πεξηζζφηεξν απφ απιή θαηαγξαθή θνκκαηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ απνηεινχλ κηα γεληθή απνγξαθή ησλ ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ηάζεσλ κηαο επνρήο, θαη θαη‟ επέθηαζε απνηειεί ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηίαο. Ο θνηλνβνπιεπηηζκφο αλάγεη ηελ δεκνθξαηία ζηελ κεζνιάβεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο, αιιά ηαπηφρξνλα ηεο δίλεη 

ξεαιηζηηθφ θαη εθαξκφζηκν ραξαθηήξα. ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα  θαη αζθαιψο 

ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο εθινγηθήο-θνηλσληθήο επηξξνήο ησλ θνκκάησλ ζπκππθλψλεηαη 

ε ηειηθή έθβαζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ. Οη εθινγέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, ηδίσο γηα εθείλνπο ηνπο ηνκείο ηεο 

                                                           
38

 1923: Σλειοψθφικό με ςτενο-ευρεία περιφζρεια, ψθφοδζλτια και ςφαιρίδια. 1926: για πρϊτθ 
φορά ςτθν Ελλάδα αναλογικι. 1928: πλειοψθφικό με ςτενι περιφζρεια. 1929: ιδιότυπθ αναλογικι. 
1932:μορφι αναλογικισ. 1933 και 1935 : μορφζσ πλειοψθφικοφ, και 1936: και πάλι αναλογικι. 
Γενικότερα για τισ εκλογζσ, εκτόσ των ςτατιςτικϊν βλζπε Γ. Μαρανικόλα, Νόκεσ εκλογζσ ςτθν Ελλάδα, 
ζκδοςθ Βϋ, Ακινα 1973. 
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δεκφζηαο δσήο φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε άκεζε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζηηο 

δηαβνπιεχζεηο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Γηακνξθψλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απαηηήζεηο γηα δεκνθξαηηθή ζηάζε απφ φζνπο αλαιακβάλνπλ ζέζεηο 

αληηπξνζψπεπζεο ή δηνίθεζεο.
39

Δπηπξνζζέησο αξθεηνί ζεσξεηηθνί ησλ εθινγψλ  

ππνζηήξημαλ φηη ε έλλνηα ησλ εθινγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πνιπθνκκαηηθψλ 

εθινγψλ απνηεινχλ ηελ θαξδία ηεο δεκνθξαηίαο. ε ζπλάξηεζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ε κειέηε ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα παξαηεξεηήξην 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ δπλακηθψλ θαη ηελ αζθαιέζηεξε έλδεημε γηα ηε δνκή 

ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ θνκκάησλ.
40

 

      Οη εθινγέο ρσξίδνληαη ζχκθσλα κε ζεηξά κειεηψλ ζε αληαγσληζηηθέο ζηα 

θηιειεχζεξα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα, εκί-αληαγσληζηηθέο ζηα απηαξρηθά θαζεζηψηα 

θαη κε αληαγσληζηηθέο ζηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα.
41

ε φηη αθνξά ζηηο 

αληαγσληζηηθέο εθινγέο φπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε απηέο, 

έλα πεδίν πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη πιεζψξα εξεπλψλ θαη ζεσξηψλ είλαη απηφο ηνπ 

νξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εθινγψλ. ηελ νπζία ηξείο είλαη νη δνκηθνί παξάγνληεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ εθινγψλ. α) Ζ δνκή ηεο  

θνηλσλίαο , νπνχ ηίζεηαη ην δήηεκα ησλ ηάμεσλ ησλ ζηξσκάησλ , ησλ εζλνηήησλ, ησλ 

ζξεζθεπκάησλ, ησλ ιφκπη θαη ηνπ βάζνπο ησλ θνηλσληθψλ αληαγσληζκψλ. β) Ζ δνκή 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ηίζεηαη ην αξρηθφ εξψηεκα αλ κηα ρψξα έρεη 

πξνεδξηθή ή θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία θαη ελ ζπλερεία ηα ππνεξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ην πνηφο έρεη ηελ εμνπζία ζην θνηλνβνχιην αλ ε ρψξα θπβεξλάηαη 

θνηλνβνπιεπηηθά ή αθφκα θαη εάλ θπβεξλάηαη ζπγθεληξσηηθά ε  νκνζπνλδηαθά. γ) Ζ 

δνκή ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ ηίζεηαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνκκάησλ, ηηο ηδενινγηθέο ηνπο ζρέζεηο, ην πξφηππν αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη 

ην βαζκφ δφκεζεο ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

                                                           
39

 Εάγθνο. Υ 2010). Οη θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε Φιώξηλα (1926-2009): εθινγηθέο  

ζπκπεξηθνξέο. Πνιηηηθή ηδενινγία κέζα από ηνλ ηνπηθό ηύπν. Φιψξηλα. 
40

 «Οη εθινγέο απνηεινχλ πξάγκαηη έλα ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελν ΄΄πείξακα΄΄ ηεξαζηίσλ 

δηαζηάζεσλ, ηε ζηηγκή πνπ νη ΄΄ πεηξακαηηθέο θαηαζηάζεηο΄΄ ζπαλίδνπλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπζηεκαηηθφηεξε απνγξαθηθή δηαδηθαζία πνπ δηελεξγείηαη ζε ζρεηηθά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ππνρξεψλεη ην ζχλνιν ησλ ελειίθσλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ λα απηνθαηαηαγεί κε 

βάζε έλα κηθξφ αξηζκφ απι΄βκ επηινγψλ(ςήθνο γηα ην θφκκα  Α ή γηα ην θφκκα Β, απνρή θ.ιπ).Ζ 

αλάιπζε ησλ εθινγηθψλ δεδνκέλσλ πξνζθέξεη έηζη πινπζηφηαην- ζηε ζπγρξνληθή ηνπ ιεπηνκέξεηα 

θαη ζηε δηαρξνληθή ηνπ επξχηεηα- εκπεηξηθφ πιηθφ, ρξήζηκν φρη κφλν γηα ηε κειέηε ησλ εθινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαζαπηέο, αιιά θαη γηα ηελ αλίρλεπζε άιισλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλαξηψληαη 

κε απηέο» Νηθνιαθφπνπινο,Ζ θαρεθηηθή δεκνθξαηία θόκκαηα θαη εθινγέο (1946-1967),ζη΄ 

έθδ.,Δθδφζεηο Παηάθε,Αζήλα 2001, ζ. 13. 
41

 D.Nohlen,Κνκκαηηθφ ζχζηεκα θαη εθινγηθά ζπζηήκαηα.Αζήλα,Δπίθεληξν,2007, ζ. 19-20. 



28 
 

      ε απηφ ην ζεκείν ζα ππνγξακκίζνπκε ηηο απφςεηο δχν ζεσξεηηθψλ πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εθινγψλ. Ο Heywood Andrew  ππνζηεξίδεη  φηη 

νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ εθινγψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη: ε 

ζηξαηνιφγεζε πνιηηηθψλ, ν ζρεκαηηζκφο θπβεξλήζεσλ, ε αληηπξνζψπεπζε, ν 

επεξεαζκφο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ε αγσγή ηνπ πνιίηε, ε θαηαζθεπή 

λνκηκνπνίεζεο θαη ε ελίζρπζε ησλ ειίη.
42

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Nohlen αλαθέξεη 

σο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη εθινγέο, ηηο εμήο: α) ηε λνκηκνπνίεζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαθπβέξλεζε απφ έλα θφκκα ή απφ ζπλαζπηζκφ 

θνκκάησλ, β) ηε κεηάβαζε εκπηζηνζχλεο ζε πξφζσπα θαη θφκκαηα, γ) ηε 

ζηξαηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ειίη, δ) ηελ εθπξνζψπεζε απφςεσλ θαη ζπκθεξφλησλ 

ηνπ εθινγηθνχ πιεζπζκνχ. ε) ηε ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο γηα ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα, γηα ηα θνκκαηηθά ζπκθέξνληα, δ) ηελ ηφλσζε ηεο πνιηηηθήο 

ζπλείδεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε δηαζαθήληζε ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ε) δηνρέηεπζε ησλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ ζε δηαδηθαζίεο 

κε ζθνπφ ηελ εηξεληθή ππέξβαζε ηνπο. ζ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πινπξαιηζκνχ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο γεληθήο βνχιεζεο πνπ είλαη ηθαλή λα δξάζεη 

πνιηηηθά. η) ηελ πξφθιεζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζηε βάζε 

ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ, θ) ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε δηαθπβέξλεζε κε ηε 

κνξθή ζρεκαηηζκνχ θνηλνβνπιεπηηθψλ πιεηνςεθηψλ, ι) ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

αληηπνιίηεπζεο ηθαλήο λα αζθεί έιεγρν θαη κ) ηε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ζηελ 

εμνπζία.
43

 

     Δλ θαηαθιείδη φπσο θαη λα νξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ εθινγψλ, είηε 

ιακβάλνληαο ηελ δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ ζαλ ηελ « θνξχθσζε ηεο δεκνθξαηίαο», 

είηε απιά είλαη έλαο ηξφπνο νινθιήξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ ην 

νπνίν είλαη μεθάζαξν είλαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ είλαη αδηακθηζβήηεην, 

θαζψο απνηειεί έλαλ πνιχ θαζνξηζηηθφ ηξφπν ηνπ ιανχ λα επεξεάζεη ηελ πνιηηηθή 

δηαδηθαζία. Τπάξρεη βέβαηα φκσο ην εμήο παξάδνμν ελψ ε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή 

ζεκαζία ησλ εθινγψλ θαζψο θαη ε ειιεληθή εθινγηθή ηζηνξία είλαη πινχζηα, ε 

κειέηε ησλ εθινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Διιάδα παξακέλεη  πεξηνξηζκέλε.                                                                                                    

        ηελ ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ζηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα  ζηελ Διιάδα ζην ηνκέα ηεο κειέηεο  ησλ εθινγηθψλ θαηλνκέλσλ, 
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 Α. Heywood,Ειςαγωγι ςτθν πολιτικι, Ακινα, Σόλισ, 2007. 
43

 D.Nohlen, ό.π., ς. 27-28. 
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πνιηηηθψλ θνκκάησλ ή ηδενινγηθψλ ρψξσλ. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο μεθίλεζαλ ζηελ 

Διιάδα ιίγν κεηά ηελ ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ φηαλ ην 1946, ζηηο πξψηεο 

εθινγέο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν, έθηαζε ζηελ Διιάδα κηα 

επηηξνπή κε ζθνπφ λα επηβιέςεη ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Ζ επηηξνπή κε ηελ 

νλνκαζία «πκκαρηθή απνζηνιή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειιεληθψλ εθινγψλ» 

(Allied Mission to Observe the Greek Elections-AMFOGE), ήξζε ζηελ Διιάδα ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1946 γηα λα επηβιέςεη ηε δηεμαγσγή ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 31εο Μαξηίνπ 1946, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο –αιιά θαη εκκέζσο απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Γηάιηαο γηα ηελ 

Απειεπζεξσκέλε Δπξψπε.      

    Ζ πκκαρηθή Απνζηνιή, κε επηθεθαιήο ηνλ κεηέπεηηα πξεζβεπηή ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Διιάδα Henry Francis Grady, απνηεινχηαλ απφ 1.155 άηνκα (692 Ακεξηθαλνί, 294 

Βξεηαλνί θαη Ννηηναθξηθαλνί, 169 Γάιινη) ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ζηξαηησηηθνί θαη 

πξαγκαηνπνίεζε έμη –δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη κεζνδνινγίαο– δεηγκαηνιεπηηθέο 

έξεπλεο, γηα λα δηεξεπλήζεη ηελ 27 εγθπξφηεηα ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ (έξεπλεο 

Α, Β θαη Ο), ηηο θαηαγγειίεο γηα παξαβηάζεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο (έξεπλα Δ), 

ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ (έξεπλα D), ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο «πνιηηηθήο 

απνρήο» (έξεπλα Δ). Ζ έξεπλα Δ απνηειεί ηελ πξψηε πνιηηηθή δεκνζθφπεζε ζηελ 

Διιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ επφκελε ησλ εθινγψλ, ζε έλα δείγκα 1.345 αηφκσλ 

πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο 113 εθινγηθψλ ηκεκάησλ κε ηε κέζνδν ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ έξεπλα Β απνηειεί ηελ πξψηε δεηγκαηνιεπηηθή 

έξεπλα. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε 2.000 λνηθνθπξηά επηιεγκέλα ζε 150 δηαθνξεηηθά 

γεσγξαθηθά ζεκεία (Νηθνιαθφπνπινο 2001, Νηθνιαθφπνπινο 2003). Σν 1957, ην 

State Department δηελήξγεζε αθφκα κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζηελ Διιάδα, ζην 

πιαίζην κηα επξσπατθήο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο. Απηή ηε θνξά ην δεηνχκελν ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ηεο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζηηο ΖΠΑ, ζην ΝΑΣΟ θαη ζε 

δεηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ αθνξκή ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ άιιε απφ ην 

δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ, πνπ ηαξαθνπλνχζε ηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή θαη ην 

αληίδπηηθφ θιίκα πνπ εληεηλφηαλ ζηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε. Χζηφζν, ε έξεπλα απηή 

δελ είρε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, αιιά επξφθεηην γηα κηα 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηε γεληθφηεξε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηάζεσλ ηεο επνρήο. Σελ έξεπλα απηή, φπσο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο ηελ 

επφκελε ρξνληά, αλέιαβε ην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Δπηθνηλσλίαο (ΗΔΔ) κε πξσηεξγάηε 
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ηνλ Υξπζφζηνκν Παπαδφπνπιν. Σν Ηλζηηηνχην δεκηνπξγήζεθε ην 1952 θαη κέρξη ην 

1957 είρε απνθηήζεη ήδε κηα ζεκαληηθή εκπεηξία θαη είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζεηξά 

εξεπλψλ ζε εηδηθφ θνηλφ φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θνηηεηέο γηα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα. 

    Έηζη, ην 1961 ην ΗΔΔ επηρείξεζε ηελ πξψηε πεηξακαηηθή έξεπλα, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο κε ζθνπφ λα πξνβιέςεη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα. Παξφκνηεο έξεπλεο 

ζπλερίζηεθαλ έσο ηηο εθινγέο ηνπ 1963. Οη πεξηζζφηεξεο αθνξνχζαλ θνηλσληθά 

ζέκαηα θαη δεκνζηεχνληαλ ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα. Με ηελ άλνδν ηεο Έλσζεο 

Κέληξνπ ην Ννέκβξην ηνπ 1963, ην ΗΔΔ αλέιαβε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο λα δηεμάγεη κεληαίεο πνιηηηθέο έξεπλεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Αηηηθήο. Οη έξεπλεο απηέο είραλ ζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηελ πνιηηηθή ζηάζε ησλ 

πνιηηψλ, δελ δεκνζηεχνληαλ θαη ζπλέρηζαλ λα δηεμάγνληαη κέρξη ηελ επηβνιή ηεο 

δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. 

    Έπεηηα απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε αζρνιήζεθαλ κε ηελ έξεπλα κε ηηο εθινγέο ν 

Παληειήο παξνπζηάδεη ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα ησλ ειιεληθψλ εθινγψλ κέρξη ην 

1985
44

, ελψ κηα επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ κεηαπνιεκηθψλ εθινγψλ 

παξνπζίαζαλ ζηα έξγα ηνπο ηφζν ν ηζηνξηθφο R.Clogg
45

, φζν θαη ν Κ.Σζνπθαιάο ζην 

έξγν ηνπ γηα ηελ «ειιεληθή ηξαγσδία» ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο δσήο
46

.Οη 

Αλαζηαζηάδεο
47

 , Γηακαληφπνπινο
48

 , θαη Καινχδεο
49

 κειέηεζαλ ην πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη ηεο ρψξαο κε αλαιπηηθέο αλαθνξέο ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη ζηνπο 

θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. ηηο εθινγηθέο κεηαβνιέο ηεο δχλακεο ησλ θνκκαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ θαη ζηηο ζπλζήθεο θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ επηθεληξψλνληαη νη 

εξγαζίεο ηνπ Βεξλαξδάθε
50

, ηνπ Μαπξή
51

 ηνπ Υαηδεπαληειή
52

.Δπηπξνζζέησο θαη ν 
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Γεκνζζέλεο Γψδνο  ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή
53

θαη ν Παζηηάδεο ζε πξφζθαην 

έξγν ηνπ (2009)
54

 αζρνιήζεθαλ κε ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο γηα ηελ εθινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηνλ κεζνπφιεκν
55

 

       ε φηη αθνξά ζε έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηδενινγηθνχο ρψξνπο ή θνκκαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, κε ην θαηλφκελν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ αιιά θαη κε ηνλ ηδξπηή ηνπ Α. 

Παπαλδξένπ αζρνιήζεθαλ κειέηεο ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ
56

θαη ηνπ Κσζηφπνπινπ
57

 

θαζψο θ.α., ελψ κε ην ρψξν ηεο  ειιεληθήο δεμηάο αζρνιήζεθαλ νη εξγαζίεο ησλ 

Αιεμάθε
58

 θαη ηνπ Λενληαξίηε
59

 θ.α. ε φηη αθνξά ηέινο ην ρψξν ηεο ειιεληθήο 

Αξηζηεξάο αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ελδεηθηηθά νη εξγαζίεο ησλ Μαξαληδίδε
60

 θαη 

ηνπ Σξίθα
61

 θαζψο θαη άιισλ. 
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1.3. O Eιιεληθόο Σύπνο, ηζηνξηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

     Έλα κηθξφ ζε κέγεζνο, ηεηξαζέιηδν, δίζηειν έληππν εγθαηλίαδε, ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1790, πξηλ δειαδή απφ 230 ρξφληα, ηνλ «βαζηιηθφ» δξφκν ηεο 

ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο. Γελ ππήξρε ηίηινο, κε κφλεο ελδείμεηο ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ θχιινπ, no. 1, ηνλ ηφπν ηε Βηέλλε, θαη ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, κε έλα απιφ δηαθνζκεηηθφ ζρέδην ζην επάλσ κέξνο ηεο πξψηεο ζειίδαο, νη 

εθδφηεο αδειθνί Μαξθίδε Πνπιηνχ έδηλαλ ζηελ δεκνζηφηεηα ην πξψην ηεχρνο 

ειιεληθήο εθεκεξίδαο, φπνπ ζεσξείηαη ζηαζκφο θαη ε γέλλεζε ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ. 

    Βεβαίσο δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ εκηηειή πξνζπάζεηα ηνπ 

Γεσξγίνπ  Βεληφηε, ν νπνίνο αληηκεηψπηζε ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ απζηξηαθψλ 

αξρψλ νη νπνίεο πηεδφκελεο απφ ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία δηέθνςε ηελ 

θπθινθνξία ηεο εθεκεξίδαο. Ζ πεξίνδνο ηεο δξάζεο ηεο ήηαλ πνιχ κηθξή, πεξίπνπ 

δχν κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα ζην θαινθαίξη ηνπ 1784. Γπζηπρψο δελ 

γλσξίδνπκε ηνλ ηίηιν ηεο εθεκεξίδαο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Χζηφζν, ε γεληθή παξαδνρή φισλ ησλ εξεπλψλ θαζηζηά ηελ 

απαξρή ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ην 1784, κε ην πξψην ειιεληθφ δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν 

ε Δθεκεξίο, ηίηιν πνπ θαζηέξσζαλ νη εθδφηεο ηεο, αδειθνί  Πνπιίνπ.
62

 

     Έθηνηε, ζπλερίζζεθε κε ηνλ ίδην ξπζκφ , κε θάπνηεο κηθξέο ρξνληθέο παχζεηο ζηα 

πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα, ε ειιεληθή δεκνζηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ 

απνδείρζεθε ηειηθά ,θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εζληθνχ βίνπ, ζεκαληηθφο θαη 

δπλακηθφο παξάγνληαο ηεο λέαο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Γξαζηεξηνπνηήζεθε θπξίσο 

έμσ απφ ηελ ππφ νζσκαληθή θαηνρή Διιάδα πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, θπξίσο 

ζην Παξίζη, ζηελ Βηέλλε , θαη θάπνηεο αζξφεο πξνζπάζεηεο  έγηλαλ θαη ζην Λνλδίλν. 

Με ηελ επηθξάηεζε ηεο επαλάζηαζεο ππήξμε θπθινθνξία θάπνησλ εθεκεξίδσλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν  θαη αζθαιψο ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά ηνλ 19
ν
 θαη ηνλ 20

ν
 έσο θαη ηηο 

κέξεο καο. 

   Οη θπξηφηεξνη ζηαζκνί ρξνλνινγηθά ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ζε απηά ηα 200 

πεξίπνπ έηε: 
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Πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο: 1784-1821 

 Ο Σχπνο ζηνλ Αγψλα: 1821-1828 

 Ο Σχπνο ζην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο: 1828 έσο ζήκεξα 

     Δίλαη γεγνλφο φηη ην δεκνζηνγξαθηθφ θίλεκα  ηεο πξψηεο  πεξηφδνπ ηεο 

πξνεηνηκαζίαο, δεκηνπξγήζεθε αιιά θαη επλνήζεθε απφ ηηο ζπλζήθεο -νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο- φπσο είραλ δηακνξθσζεί γηα ηνλ ειιεληζκφ, θαζψο ν 18νο 

αηψλαο έβαηλε πξνο ην ηέινο ηνπ, θαη καδί ε μέλε θπξηαξρία. Ζ παξνπζία ζπλεπψο 

ειιεληθνχ Σχπνπ ζηελ πεξίνδν απηή εληάζζεηαη ζηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ 

ειιεληζκνχ θαη έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο επίκνλεο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο γηα 

πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία. 

    Ο ειιεληθφο Σχπνο αλαπηχζζεηαη θαη κεγαινπξγεί , παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη 

αλαζηνιέο, αθφκε θαη φηαλ αληηκεησπίδεη ηελ ερζξηθή ζηάζε ηεο εθάζηνηε αξρήο, 

φπσο καξηπξνχληαη απφ ηηο επεκβάζεηο ηεο εμνπζίαο (ςήθηζκα Απξηιίνπ 1831, Ησλ. 

Καπνδίζηξηα, Νφκνη 1833, ηνπ ζσλνο) νη νπνίεο εληνχηνηο δελ θαηνξζψλνπλ λα 

αλαζηείινπλ ηελ δπλακηθή ηεο.
63

 

  Οη έλδεθα εθεκεξίδεο πνπ εθδφζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή, εηδεζενγξαθηθέο, φπσο ε 

Δθεκεξίο, ε βξαρχβηα Δηδήζεηο δηά ηα Αλαηνιηθά Μέξε θαη ν Διιεληθόο Σειέγξαθνο, 

ην πιένλ καθξφβην ειιεληθφ δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν (1812-1836), θαζψο θαη νη 

θηινινγηθέο: Λόγηνο Δξκήο, Καιιηόηηε, Μέιηζζα, Μνπζείνλ, Αζελά, Φηινινγηθόο 

Σειέγξαθνο, θαη ε πξνεηνηκαδφκελε αιιά ρσξίο απνηέιεζκα Ίξηο, ηνπ Λνλδίλνπ, 

ηνλίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ηεο επνρήο απηήο. Οη πιεξνθνξίεο 

άιισζηε γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε, έζησ θαη πεληρξή, αηφκσλ θαη ζπιινγηθψλ 

ζσκάησλ (Ησάλλεο Βαξβάθεο, Αιέμαλδξνο Καιιηκάρεο, σο εθπξφζσπνο ησλ 

Ζγεκνληψλ, Ηγλάηηνο Οπγγξνβιαρίαο, θαη άιινη) πξνο ηα ειιεληθά δεκνζηνγξαθηθά 

θχιια, εθθξάδνπλ φρη απιψο ζπκκεηνρέο αιιά θαη ηνλ βαζκφ ζπλνρήο ησλ 

θνηλσληθψλ κνλάδσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ δηάξθεηα θαη ηελ επηβίσζε ηνπο. 

   Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο (1821-1828), εθδφζεθαλ αξθεηέο 

εθεκεξίδεο ζε πφιεηο- θνκβηθέο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Αγψλα, νη νπνίεο θαηά βάζε 

είραλ πνιηηηθφ πεξηερφκελν, κε ζθνπφ  ηελ θαηαγξαθή φρη κνλάρα  πνιεκηθψλ-

ζηξαηησηηθψλ γεγνλφησλ, αιιά θαη πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εμειίμεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ ειιεληθή εηδεζηνγξαθία. Δπηπξνζζέησο ζηελ ζεκαηνινγία 
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ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο πνπ  έιαβαλ ρψξα ζηελ επαλάζηαζε, 

θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ.
64

 

   ε φιε απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν ε παξνπζία ηνπ Σχπνπ πξνεηνίκαζε ην έδαθνο 

γηα ηελ δεκνζηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα, ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, ηεο νζσληθήο 

πεξηφδνπ, φηαλ παξά ηηο ερζξηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο νη εθεκεξίδεο, κάιηζηα νη 

ηξεηο κεγάιεο, ε Αζελά ηνπ Δκκαλνπήι Αλησληάδε, ε Διπίο ηνπ Κ. Λεβίδε, ν Αηώλ 

ηνπ Η. Φηιήκνλνο αγσλίζζεθαλ ζζελαξά γηα ηηο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο, 

αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπο. 

Άιισζηε ην κείδνλ ελδηαθέξνλ πνπ ελέρεη ε παξνπζία ηνπ Σχπνπ απφ ηηο απαξρέο θαη 

έσο ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ελδερνκέλσο ην κείδνλ πιενλέθηεκα ηνπ, είλαη φηη 

θιήζεθε λα εθπξνζσπήζεη θαη λα εθθξάζεη ηξεηο ζεκαληηθέο πεξηφδνπο ηεο λεφηεξεο 

ειιεληθήο Ηζηνξίαο. 

 

     Α'. Σελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, επνρή ηεο πξνεηνηκαζίαο φηαλ ε μέλε 

θπξηαξρία έβαηλε πξνο ην ηέινο ηεο, θαη ν ειιεληζκφο, δηαβηψλνληαο θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ζηα πιαίζηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζε 

εκηαπηφλνκν θαζεζηψο ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο θαη ζηελ δηαζπνξά, 

ζπγθέληξσλε ηηο δπλάκεηο ηνπ, γηα ηελ ρεηξαθέηεζε, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

απειεπζέξσζε.  

     Β'. Σνλ πφιεκν ηεο Αλεμαξηεζίαο. Δπνρή αηκαηεξψλ αγψλσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη 

εζσηεξηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζθνπφ είραλ  ζηελ απνηίλαμε ηνπ δπγνχ θαη ζηελ 

δεκηνπξγία θαη ζπγθξφηεζε  ηνπ πξψηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

      Γ'. Σελ νζσληθή πεξίνδν, φηαλ κε ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ εληάζεθαλ νη 

αγψλεο γηα ηελ παγίσζε ειεχζεξσλ ζεζκψλ θαη ηελ δηακφξθσζε δεκνθξαηηθνχ βίνπ, 

βαζηζκέλνπ ζηελ ζπληαγκαηηθή ηάμε. 

 

     Οη βαζηθνί ζηφρνη θαη επηδηψμεηο ηνπ Σχπνπ, απηήο ηεο πεξηφδνπ, ήηαλ ε 

ππεξάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ εζληθψλ ζεκάησλ, ε δηαθχιαμε ηεο ζπληαγκαηηθήο 

ηάμεο , ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

ζηήξημε ησλ ζεζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα πνιηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έλλνηεο 

φπσο ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ε ειεπζεξία ησλ ηδεψλ, απνηέιεζαλ κφληκεο θαη 

                                                           
64

 Υτο ίδιο. 
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ζηαζεξέο επηδηψμεηο ησλ ειιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

επνρήο γηα ηνλ ειιεληθφ Σχπν, φπνπ είραλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσζεί ηα δηθαηψκαηα, 

σζηφζν δελ έπαςε ε επέκβαζε ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο. 

    Ζ ςήθηζε ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο(1864) φπνπ δηελεξγήζεθε κε ηελ αιιαγή ηεο 

δπλαζηείαο( έμσζε ηνπ ζσλα) θαη ηελ έιεπζε ηνπ Γεσξγίνπ Α΄, ιφγσ ηεο εηδηθήο 

δηαηχπσζεο θαζηέξσζε ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ αλαλέσζε 

θαη ζηελ άλζεζε ηνπ. ε απηφ ζπλέβαιιαλ θαη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ησλ 

γξακκάησλ φπσο ν Δκκ. Ρνΐδεο θαη ν Κψζηαο Παιακάο, κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηνγξαθηθά θχιια ηεο επνρήο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

 

Ο Αζελατθόο Σύπνο ζηνλ 20
ν
 αηώλα 1922-1950 

     Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ 1919-1939, εηζάγνληαη λέεο έλλνηεο ζην 

πνιηηηθφ ιεμηιφγην ηνπ Σχπνπ θαη θαη επέθηαζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε έλλνηα ηεο «εζληθνθξνζχλεο», φπνπ ζα απνηειέζεη ζεκειηψδε έλλνηα 

θαη επίζεκε ηδενινγία ηεο αληηθνκνπληζηηθήο παξάηαμεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

Δκθχιηνπ πνιέκνπ. Σν δηάζηεκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, ε εζληθή ηδενινγία επηθξαηεί ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, είηε 

σο κεγαιντδεαηηθφο εζληθηζκφο ησλ βεληδειηθψλ, αιιά θαη  ησλ αληηβεληδειηθψλ κεηά 

ην 1920, είηε σο ρεηξαθεηηθφο εζληθηζκφο ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο πνπ 

νηθνδνκήζεθε ζηελ βάζε ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ ξφινπ ησλ πξνζηάηηδσλ δπλάκεσλ. 

Σν γεγνλφο απηφ δελ ζπκβαίλεη απφ ηελ άιιε ζηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Έπεηηα απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1922 (Πιαζηήξαο-Γνλαηάο-Φσθάο)
65

 νη αλαθνξέο 

ζην έζλνο ζπλεπάγνληαη είηε κε αλαθνξά ζηελ βαζηιεία, είηε ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο 

δεκνθξαηίαο, είηε πάιη αθνξνχζαλ ηελ θαηαγγειία ησλ θνκκνπληζηηθψλ ζηφρσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί έλα άξζξν  ηνπ ζηελ Γεκνθξαηία, φπνπ ν 

Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ αλαθέξζεθε ζηελ απηνλφκεζε ηεο Μαθεδνλίαο, θαη 

ηφληζε φηη ην δήηεκα ησλ κεηνλνηήησλ γηα ηελ Διιάδα δελ ήηαλ εζληθηζηηθφ, αιιά 

δήηεκα αξρψλ αλζξσπηζηηθψλ παξαβίαζε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ επηδήκηα γηα ηελ 

γεληθή εηξήλεπζε ησλ ιαψλ.
66
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    Μηα αθφκε πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ Γεξάζηκνπ Λχρλνπ ζην Διεύζεξν Βήκα 

ζρνιηάδνληαο κε νμχ ηξφπν ηελ ζπρλή επίθιεζε ηνπ κπνιζεβηθηζκνχ θαη ηνπ 

θνκκνπληζκνχ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηνπο, θαη ππνγξάκκηδε φηη ζηελ Διιάδα δελ 

είραλ ζνζηαιηζκφ θαη φηη φινη ήζαλ «παηξηψηεο θαη εζληθφθξνλεο».
67

 

    πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πεξίνδνο 1915-1936, απνηειεί κηα 

εληαία επνρή εθφζνλ δηέπεηαη απφ ηηο ζπλάθεηεο ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ θαη δηθαίσο 

πεξηνδνινγείηαη σο ηέηνηα. Χζηφζν δηαθξίλνληαη μεθάζαξα νη κεηαβνιέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Σχπν κεηά ην 1922, ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ-

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ ζπληεινχληαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

έκθαζε ζην θαληαζηαθφ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ κχζν, ε άξζξσζε ελφο νκνηνγελνχο 

παξαηαμηαθνχ ιφγνπ, είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ  ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ Σχπν 

ηελ πεξίνδν ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

    Έπεηηα απφ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ 1922, ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

παξαηεξνχκε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πξνζδφθηκνπ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ηα γεγνλφηα 

πξν ηνπ 1922, θαη σο απνηέιεζκα απηνχ ν εζληθηζηηθφο ιφγνο ζησπά ζηνλ κεγάιν 

Σχπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ιαφο απνηειεί ζεκέιην ιίζν, ηδηαίηεξν γηα έλα αξθεηά 

κεγάιν θνκκάηη ηνπ Αληηβεληδειηθνχ Σχπνπ, ελψ παξάιιεια παξαηεξνχκε ζηα 

άξζξα αληηθνκκνπληζηηθφ ιφγν θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ππέξβαζε ηεο ηνκήο 

βεληδειηζκνχ - αληηβεληδειηζκνχ. 

   ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο λέα ζηνηρεία θαζψο 

επίζεο ην πνιηηηθφ ιεμηιφγην απνθηάεη λέν πεξηερφκελν θαη γίλεηαη ζχγρξνλν. 

πγθεθξηκέλα, έθηνο απφ ηελ εκθάληζε ηεο ιέμεο «εζληθνθξνζχλε» παξνπζηάδνληαη 

νη φξνη « ζπληεξεηηζκφο», « πξννδεπηηθφο», « αληίδξαζε» θαη « Γεμηά»- «Αξηζηεξά». 

Χο δεμηά ραξαθηεξίδνληαη ηα θφκκαηα ηνπ βεληδειηζκνχ απφ ηνπο πνιηηηθνχο 

αληηπάινπο, ε θπβέξλεζε Μηραινιηάθνπ θαη νη ζπληεξεηηθνί θηιειεχζεξνη απφ ηελ 

Γεκνθξαηία ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ.
68

Σηο δχν απηέο αληίζεηεο απφςεηο ηεο 

ζπλαληνχκε ζηελ Δζηία θαη ζηελ Μεηαμηθή Δθεκέξηα ησλ Διιήλσλ θαη΄ αληηζηνηρία 

πξνο εθείλν ηεο βαζηιείαο-αλαξρίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ε δεκνθξαηία 

είρε αξλεηηθφ πξφζεκν γηα ηνπο αληηβεληδειηθνχο αιιά θαη γηα ηηο αθξνδεμηέο 

εθεκεξίδεο  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 (Αλακόξθσζηο, Γξάζηο)  θαζεζηψο ην 

ζπλδεφκελν κε ηελ «ακαξησιή» θαη΄ απηνχο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε θαη κε ηελ 
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«ζηξαηνθξαηία», ε Δζληθή εκαία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 νξακαηίδνληαλ έλα 

«εζληθνζνζηαιηζηηθφ θξάηνο θαη΄ εμνρήλ δεκνθξαηηθφ» πνπ απείρε πνιχ απφ ηνλ « 

αζχληαθηνλ δεκνθξαηηζκφλ».
69

 

     πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ν φξνο Γεμηά εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ζηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ (αλαθνξά ζχκθσλα κε εθεκεξίδα ηνπ Κέληξνπ), αθνχ ζε 

απηήλ εληάζζεη ην Λατθφ Κφκκα θαη ηελ κεηαμηθή δηθηαηνξία.
70

Αξγφηεξα σζηφζν ε 

ίδηα ε Γεμηά ζα απνδερζεί θαη παξάιιεια ζα ζπκθηιησζεί κε απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ. 

Δπηπξνζζέησο ζηνλ Σχπν ηνπ Μεζνπνιέκνπ εηζάγνληαη νη φξνη «εμηξεκηζκφο», 

«άθξα Αξηζηεξά» (ΚΚΔ) θαη «άθξα Γεμηά», «ππεξθξάηνο» γηα λα δεισζνχλ νη 

έλνπιεο νξγαλψζεηο ηεο Γεμηάο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ηηο « 

παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο». Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο  ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ 

Διεπζεξία θαη ζχκθσλα κε ηελ δήισζε ηεο, εμαηηίαο απηνχ εθθξεκνχζε εηο βάξνο ηεο 

κήλπζε. Δπηπιένλ ζηελ ίδηα εθεκεξίδα παξαηεξνχκε κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ 

δχν άθξσλ, κε ηελ δηαπίζησζε φηη είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο, δειαδή θνκκνπληζκφο 

θαη θαζηζκφο είλαη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. 

     Πνιινί λένη ηίηινη θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνλ Μεζνπφιεκν. Χζηφζν 

νξηζκέλνη δηαξθνχλ κέρξη θαη ζήκεξα, άιινη θζάλνπλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 30΄ θαη 

άιινη ζε απηή ηνπ 40΄. Ο Δζληθφο Γηραζκφο θαη ε ζαθήο δηάθξηζε ζπκβάιιεη ζε κηα 

πνιπτζηνξία, γεγνλφο πνπ ζπλέβε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ  

γηα πξψηε θνξά, ην 1917 κε αθνξκή ηελ θξίζε κε ηνλ ζπκκαρηθφ απνθιεηζκφ θαη ηηο 

ηεηακέλεο ζρέζεηο κε ηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ απφ ηνλ ζξφλν.
71

 

    Απφ ηηο βεληδειηθέο εθεκεξίδεο πνπ θπθινθφξεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 20΄ ε 

Γεκνθξαηία εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Παπαλαζηαζίνπ, ν Διεύζεξνο Λόγνο, πνπ ηηο αζθεί θξηηηθή ζηεξίδεη ηνλ Καθαληάξε 

θαη ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, θαη ην Διεχζεξνλ Βήκα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1922 θαη ηνλ 

Δι. Βεληδέιν, απνδνθηκάδνληαο ην θίλεκα ηνπ 1933 θαη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

δηθηαηνξίαο. ηε δεθαεηία ηνπ 30΄ θπθινθνξνχλ ηα Αζελατθά Νέα (1931) ηνπ 

Γεκεηξίνπ Λακπξάθε, ν Αλεμάξηεηνο ησλ Αλδξέα θαη Γεκεηξίνπ Πνπξλάξα (1933-

1936) πνπ εθθηλεί, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, απφ έλαλ «αγλφ ιατθφ ζνζηαιηζκφ», έλαλ 

«εηιηθξηλή εξγαηναγξνηηζκφ, εκπλεφκελν απφ ηα ηδαληθά ηνπ αξηζηεξνχ Φσλή ηνπ 
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Λανύ (1932-1934) ηνπ ηεθ. ηεθάλνπ, πηζηή ζηνλ Δι.Βεληδέιν, ν Νένο Κόζκνο 

(1933) ηνπ Αληψλε Νηθνιφπνπινπ πνπ ζηε κεηαπνιεκηθή ηνπ έθδνζε εληάρζεθε ζην 

αληηθνκκνπληζηηθφ ζηξαηφπεδν ησλ εζληθνθξφλσλ, θαη δηάθνξεο θνλδπιηθέο κηθξήο 

δηάξθεηαο. 

   Απφ ηηο λεντδξπζείζεο αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο, ε Καζεκεξηλή ηνπ Γεσξγίνπ 

Βιάρνπ (1919), ε Πξσία ησλ Γεσξγίνπ θαη ηεθάλνπ Πεζκαδφγινπ (1925) θαη νη 

θηινκεηαμηθέο Πνιηηεία ησλ π. Αιηκπέξηε θαη Θενιφγνπ Νηθνινχδε (1917), ηα 

Υξνληθά (1921), φπνπ αξζξνγξαθνχζε ν Κ. Κνηδίαο θαη ε Δθεκεξίο ησλ Διιελώλ 

(1935), αλαπηχζζνπλ κηα πνιηηηθά ζπληεξεηηθή αξζξνγξαθία. 

     Σν κέησπν ησλ «αδηαιιάθησλ» ζπγθξνηνχλ εθηφο απφ ηελ Δζπεξηλή ηνπ 

Γηάλλαξνπ νη εμήο επίζεο αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο: Ζ Διιεληθή ηνπ Πάλνπ 

Υαληδεθσλζηαληίλνπ (1925), ε Αζελατθή ηνπ Οκήξνπ Δπειπίδε (1919), ν Σύπνο ηνπ 

Νηθνιάνπ Κξαλησηάθε (1934), ν Διεύζεξνο Άλζξσπνο ηνπ Κψζηα Αζάλαηνπ (1930) 

θαη ην Διιεληθόλ Μέιινλ ηνπ Νίθνπ Δπζηξαηίνπ (1932). Αιιά θαη ε Βξαδπλή (1923), 

εκηεπίζεκε εθεκεξίδα ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, θαινχζε ην 1932 ην ιαφ ζε 

αληεπαλάζηαζε ελαληίνλ ησλ βεληδειηθψλ, ελψ κεηά ην θίλεκα ηνπ 1935 θαιιηέξγεζε 

ηδηαίηεξα ην δηραζηηθφ θιίκα παξφηη κηινχζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο 

ελφηεηαο. ηήξημε ηελ πξνπαγάλδα ππέξ ηεο παιηλφξζσζεο ηεο βαζηιείαο ζηε 

ζπλαίξεζε ηνπ «θνκκνπληζκνχ» κε ηε «δεκνθξαηία», ζηε επίθιεζε ηεο «ζχκπξαμεο 

ηεο Μφζραο κε ηνπο βεληδειηθνχο θεθαιαηνθξάηεο». Ζ ζπλαίξεζε απηή νδήγεζε ζε 

κηα πνισηηθή ινγηθή πνπ εθθξάζηεθε κε ην δίιιεκα « ή Μνλαξρία ή 

Κνκκνπληζκφο». 

      Ζ Απνγεπκαηηλή ηνπ Κσλ. Σζηθιάθνπ (1923) δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηνπο 

αδηάιιαθηνπο ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, ελψ ε Αθξόπνιηο, ε ηδξπζείζα  ηνλ 19
ν 

αηψλα θαηήγγεηιε ην 1935 ηελ «αληεζληθήλ πνιηηηθήλ κεξηθψλ εθαηέξσζελ 

αδηαιιάθησλ εθεκεξίδσλ» θαη πξφηαμε ηε ιήζε ηνπ παξειζφληνο. Οη αληηβεληδειηθέο 

απηέο εθεκεξίδεο ζπγθξνηνχζαλ ην ιεγφκελν κέησπν ησλ ζπληαγκαηηθψλ θαη 

εκθαλίδνληαλ σο πξναζπηζηέο ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ θαη εθθξαζηέο ηεο ιατθήο 

ζέιεζεο, ηελ νπνία αληηιακβάλνληαλ σο ζπλπθαζκέλε κε ηε βαζηιεία. 

     Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄30, ε Βξαδπλή θαη ε Απνγεπκαηηλή θπξίσο, αιιά θαη άιιεο, 

εκθαλίδνπλ ζηνηρεία ιατθνχ Σχπνπ-ζηήιεο θαη ξεπνξηάδ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ζηήιεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ πεξηέξγεηα ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ θφζκν, θαζψο επίζεο κε 
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πεξηζζφηεξεο αληαπνθξίζεηο απφ ηελ δσή ζε άιιεο ρψξεο- ηα νπνία αζθαιψο ζα 

αλαπηπρζνχλ πην έληνλα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50.
72

 

 

1.4. Ο ηνπηθόο Σύπνο ζηελ Κνδάλε 

 

     O Ννκφο Κνδάλεο  θαη γεληθφηεξα ε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη 

καθξφηαηε παξάδνζε  ζηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ε νπνία αλάγεηαη 

ζηελ πεξίνδν αθφκε λσξίηεξα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο απ‟ ηνλ ηνχξθηθν 

δπγφ. Δμάιινπ νη πξσηνκάζηνξεο ηεο ειιεληθήο ηππνγξαθίαο νη αδεξθνί Γεψξγηνο 

θαη Publius Πνχιηνο θαηάγνληαλ απφ ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε 

ηάηηζηα. Ζ πξψηε ειιεληθή- ειιελφγισζζε- εθεκεξίδα 25 ρξφληα πεξίπνπ, πξηλ απφ 

ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, πξνήζιε απφ απηνχο θαη επηπξνζζέησο επέβαιιαλ ηελ 

νλνκαζία «Δθεκεξίο» απνθιείνληαο ηηο επηθξαηνχζεο  μεληθέο νλνκαζίεο «γθαδέηηα», 

«ηδνξλάιηα», ηελ ειιεληθή «εηδήζεηο» (πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν επίζεο Κνδαλίηεο 

εθδφηεο Δπθξ. Πφπνβίηο θ.α.)
73

Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ε δεχηεξε, ζε 

ζεηξά εθεκεξίδα, εμεδφζε ζηε Βηέλλε απφ έλα άιιν Γπηηθφκαθεδφλα θαη ήηαλ ε 

εθεκεξίδα κε ηελ νλνκαζία «Δηδήζεηο δηα ηα Αλαηνιηθά θξάηε» ηνπ Κνδαλίηε 

Υαξίζηνπ Παπαδεκεηξίνπ ( 1772-1853).
74

 

   ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο (κέρξη ην 1912), φηαλ απειεπζεξψζεθε ε πεξηνρή, δελ εθδφζεθαλ 

εθεκεξίδεο. Ζ ελεκέξσζε θαζψο θαη νη άιιεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαιχπηνληαλ απφ 

ηηο εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη κέζσ απηήο  ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ησλ 

Αζελψλ.                                                                                                                                                                                                  

   Οη πξψηεο εθεκεξίδεο εθδφζεθαλ ην 1914 θαη πέηπραλ λα εμαζθαιίζνπλ εθηφο απφ 

ηελ πιεξφηεηα έλαλ αμηνπξφζεθην βίν. Οη πνιηηηθέο δηακάρεο θαη ηα ζηξαηησηηθά 

γεγνλφηα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη αζθαιψο ηα πεληρξά ηερληθά κέζα, πνπ δηέζεηαλ ήηαλ 

έλα ζνβαξφ εκπφδην γηα ηε ζχληαμε, ηε ζηνηρεηνζεζία- εθηχπσζε θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπο θαη  θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλαπηχμεσο 

ηνπ Σχπνπ. 
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  Οη εθεκεξίδεο ήηαλ νιηγνζέιηδεο, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εβδνκαδηαίεο, κε 

θησρή εκθάληζε θαη κε κηθξή θπθινθνξία, παξά ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε πνπ 

παξνπζίαδε ε πεξηνρή. 

     Δπηπξνζζέησο ν πφιεκνο θαη ν εκθχιηνο, πνπ θάιπςαλ νιφθιεξε ηε δεθαεηία ηνπ 

1940, πφιεκνη πνπ ν θπξηφηεξνο φγθνο ησλ καρψλ δηεμήρζεζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπληέιεζαλ ζηελ αλαζηνιή ηεο εθδφζεσο ησλ 

δεκνζηνγξαθηθψλ εληχπσλ θαη ζηελ αλάπηπμε άιισλ (αληηζηαζηαθψλ, ζηξαηησηηθψλ, 

εθθιεζηαζηηθψλ, αγξνηηθψλ, καζεηηθψλ θ.ά.) εληχπσλ. 

    Μεηά ηελ ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηελ επηβνιή ηεο ηάμεσο θαη ηεο εηξήλεο, 

άξρηζε πάιη ε έθδνζε  εθεκεξίδσλ, φκσο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθδίδνληαλ κνλάρα κία θαζεκεξηλή εθεκεξίδα. 

       Δθείλε ηελ πεξίνδν εθδφζεθαλ ηφζεο πνιιέο θαη θαιέο εθεκεξίδεο ζηελ Κνδάλε 

θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο (Πηνιεκαΐδαο, ηάηηζηαο, έξβηα θ.α.) πνπ κε ηελ 

ελεκεξφηεηα ηνπο, ην αγσληζηηθφ πλεχκα θαη ην θχξνο ηνπο πξφβαιιαλ ηα ηνπηθά 

δεηήκαηα θαη δηεθδηθνχζαλ ηεο επίιπζε ηνπο. 

    ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη κηα αλαδξνκή κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηνλ Κνδαλίηηθν 

Σχπν, φπνπ ζαλ αθεηεξία νξίδεηαη  ε δεθαεηία ηνπ 1910  ηελ πεξίνδν δειαδή κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κνδάλεο απφ ηελ ηνχξθηθε θπξηαξρία (11-10-1912).πσο 

πξναλαθέξζεθε θαη πην πάλσ  ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Κνδάλεο πξηλ ηελ 

απειεπζέξσζε γίλνληαλ απφ εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο θ.α. 

        Ζ πξψηε εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Κνδάλε έπεηηα απφ ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο ήηαλ ε «Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο» ζηηο 31 Απγνχζηνπ 1914 εθδφζεθε απφ ηνλ 

δεκνζηνγξάθν (απφ ηελ Δξάηπξα) Μηιηηάδε Σδψλε. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ 

Κνδάλε θαηνηθνχζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη είρε δηαηειέζεη γηα πνιιά ρξφληα 

ζπληάθηεο ηνπ «Νενιόγνπ» ηνπ Βνπηπξά θαη άιισλ.
75

Ήηαλ κεγάινπ ζρήκαηνο 

δηζεβδνκαδηαία θαη ηππψλνληαλ κε ρεηξνθίλεην πηεζηήξην πνπ κεηαθέξζεθε απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 

    Παξαηίζεηαη απηνχζην ην δεκνζίεπκα ηεο αλαγγειίαο ηεο «Ζρνύο» φπνπ γίλνληαη 

γλσζηνί νη ζθνπνί, ν ραξαθηήξαο, ε δνκή , θαη ε ηδενινγία ηεο εθεκεξίδαο 
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ΑΓΓΔΛΗΑ 

ΖΥΩ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΦΖΜΔΡΗ ΠΟΛΣΗΚΖ,ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ, ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΗΓΖΔΩΝ  ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΖ ΓΗ 

ΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΟ  

ΔΝ ΚΟΕΑΝΖ 

Δίο ζρήκα ηεηξάζηεινλ κέγα εθ ζειίδσλ 4 εώο 8. 

Πξνπιεξσηέα εηήζηα ζπλδξνκή Γξρ. 10 Δλ ησ Δμσηεξηθσ Φξ.20 

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΚΑΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΣΕΩΝΖ 

 

 

        Ζ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ζα δεκνζηεπε άξζξα πνιηηηθά, θνηλσληνινγηθά, 

επηζηεκνληθά, θηινινγηθά, ζξεζθεπηηθά, δεκνζηνλνκηθά, θξεηηθαο επηζηεκόλσλ θαη 

θαζεγεηώλ θαη κειέηαο ηεο ηδίαο ζπληάμεσο θαη πιεηάδνο όιεο επηιεθηώλ ζπλεξγαηώλ, 

ηεξνύζα δειόηππβο πάληνηε ιεινγηζκέλελ παξξεζίαλ θξνλήκαηνο θαη πίζηνλ είο ηαο 

αξράο απηήο θηινδνμνύζα δε κόλνλ πσο ιπζηηειέζηεξνλ λα ζπληειή εηο ηελ 

εμππεξέηεζηλ ησλ ηνπηθώλ θαη , γεληθώηεξνλ, ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ. Πξόο ηνύην 

πιήλ ηεο άιιεο ύιεο Απηήο ζα δηαζέηεη πάληνηε κίαλ νιόθιεξνλ ζειίδα δη’ άξζξα θαη 

κειέηαο γεσπηληθάο, βηνκεραληθάο, εκπνξηθάο θαη ησλ ηειεπηαίσλ λεσηεξηζκώλ θαη 

πξνόδσλ παληόο θιάδνπ εξγαζίαο θαη ελ γέλεη δεκνζηεύκαηα , αλαγόκελα είο 

παληνδαπάο εθκεηαιιεύζεηο ηνπ θπζηθνύ θαη αλεθκεηαιιεύηνπ πινύηνπ ηεο ρώξαο. 

 Ζ Ζρσ ηεο Μαθεδνλίαο ζα δεκνζηεύε επίζεο ηαθηηθώο αληαπνθξίζεηο ησλ επαξρηώλ 

ηεο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο, δη’ σλ ζα ηεξώληαη ελήκεξνη νη αλαγλώζηαη 

απηήο πεξί ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη έλ γέλεη θηλήζεσο ησλ ρσξώλ ηνύησλ. 

Δπηζπκνύζα δε λα δηεπθνιύλε ηήλ ηνηαύηελ πνιηηηθήλ επηθνηλσλίαλ δέρεηαη αηηήζεηο 

ησλ επηζπκνύλησλ θαη δπλακέλσλ λ’ αλαιάβσζηλ ηνηαύηελ αληηπξνζσπείαλ. 

Ζ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ζα δηαθξίλεηαη δηα ηνλ πινύηνλ , ηελ αθξίβεηαλ θαη 

ελεκεξόηεηα ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ κέξνπο απηήο εμαζθαιίζαζα πνιύηηκνπο ζπλεξγάηαο 

θαη αληαπνθξηηάο έλ Αζήλαηο, έλ Θεζζαινλίθε, έλ Κσλ/πόιεη, έλ Βεξνιίλσ, έλ 

Παξηζίνηο, Ρώκε, θαη Βνπθνπξεζηηίσ, νίηηλεο ζα ζηέιισζηλ απηή ηαρπδξνκηθώο θαη 

ηειεγξαθηθώλ πάζαο ηαο έθ ησλ επηζήκσλ ηνύησλ Κέληξσλ ελδηαθεξνύζαο εηδήζεηο. 
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Ζ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ζα πξνζθέξεη είο ηνπο αλαγλώζηαο ηεο ηεξπλήλ, σθέιηκνλ θαη 

ελδηαθέξνπζαλ ύιελ, πξσηόηππνλ θαη εθ κεηαθξάζεσλ, κε θεηδόκελε δέ θόπσλ θαη 

ζπζηώλ όπσο αληαπνθξίλεηαη είο πάζαο ηαο πξνζδνθίαο επειπηζηεί, όηη ζα ηύρεη 

ακέξηζηνλ θαη έθζπκνπ ππνζηεξίμεσο νπ κόλνλ όισλ ησλ ζπκπαηξησηώλ , αιιά θαη 

παληόο θίινπ ηεο πξνόδνπ θαη ηνπ θαινύ. 

Ζ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο άξρεηαη ηεο εθδόζεσο απηήο πεξί ηα κέζα πξνζερνύο Μαξηίνπ 

όηε θαη ζέιεη ζπληειεζζή ε εγθαηάζηαζηο ηνπ ππ’ απηήο πξόο ηνύην ηδξπόκελνπ ηειεηνπ 

πθ’ όιαο ηαο απόςεηο  ηππνγξαθείνπ, όπεξ ζα εθηειε κεη’ εμαηξεηηθήο θηινθαιίαο θαη 

επηκέιεηαο πάζαλ ηππνγξαθηθήλ παξαγγειίαλ. 

  Δλ Κνδάλε ηε 18 Ηαλνπαξίνπ 1914
76

 

ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΣΕΩΝΖ 

 

    Ζ «Ηρώ ηεο Μαθεδνλίαο» ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη κέρξη ην 1933 θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο 15/10, φηαλ δηαζψζεθε ην ηειεπηαίν θχιιν ηεο ζηε δεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Κνδάλεο. Ήηαλ κηθξνχ ζρήκαηνο ,πεληάζηειε θαη είρε ζηφρν λα θαιχςεη ην θελφ πνπ 

ππήξρε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε κηα ηνπηθή θνηλσλία φπσο ήηαλ ηεο Κνδάλεο 

αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζπλεηέιεζε ζηελ επηθνηλσλία ησλ ηδεψλ θαη ζηελ 

εηδεζενινγηθή παξαθνινχζεζε ηεο θνηλσληθήο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

επηζηεκνινγηθήο θηλήζεσο ηνπ θφζκνπ.
77

  

   Ζ δεχηεξε ρξνληθά εθεκεξίδα πνπ εθδφζεθε ήηαλ ιεγφκελε «ΚΟΠΑΝΟ» φπνπ 

ήηαλ ζαηηξηθή επηζεψξεζε πνπ εθδφζεθε ην 1917. Σν 4
ν
 θχιιν ηνπ εθδφζεθε ζηηο 6 

Ηνπλίνπ. Γελ είλαη γλσζηφ κέρξη πφηε ζπλερίζηεθε ε έθδνζε ηνπ, φκσο εθδφζεθε θαη 

6
ν
 θχιιν ζηηο 18 Ηνπλίνπ. 

      Έπεηηα εθδφζεθε ε εθεκεξίδα «Αγώλ» ζηηο 15/6/1917 , απφ ηνλ δηθεγφξν 

ηέθαλν Μ.Παπαθσλζηαληίλνπ κε δηεπζπληή θαη ππεχζπλν ηνλ ηππνγξάθν ηέθαλν 

Παπαγεσξγίνπ. Ο Βαζίιεο ακπαλφπνπινο γξάθεη φηη ν Παπαθσλζηαληίλνπ απιψο 

αξγφηεξα αληηθαηέζηεζε ηνλ Παπαγεσξγίνπ. ηνπο ζηφρνπο πνπ έηαμε ε εθεκεξίδα 

ήηαλ ζαθήο ε πέξαλ ησλ ηνπηθψλ ελδηαθεξφλησλ δηεθδίθεζε ιχζεσλ, πνπ επί ρξφληα 
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 Εφ.«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ». φ.1, 21.9.1914. 
77
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απαζρνινχζαλ ηνπο Έιιελεο αγξφηεο θαη ηηο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ απήρεζε πνπ 

είρε ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο θαίλεηαη φηη ήηαλ ζεκαληηθή , αθνχ κε ελζνπζηαζκφ 

αλέθεξε ηελ έγγξαθε ακέζσο κφλν ζηελ Κνδάλε 165 θαη ζηελ επαξρία 200 

ζπλδξνκεηψλ, ελψ ε θπθινθνξία ηεο έθζαζε ηα 600 θχιια. Χο ηειεπηαίν θχιιν ηεο 

εθεκεξίδαο αλαθέξεηαη ην 35 πνπ εθδφζεθε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1918.
78

 

    ηηο 15/5/1920 εθδφζεθε κεληαίν πεξηνδηθφ «Δζληθή Πνιηηηθή» κε πξσηνβνπιία 

ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Γπη. Μαθεδνλίαο Η. Ζιηάθε θαη δεκνζίεπε ηηο απνθάζεηο, ηηο 

ζέζεηο θαη ηεο πξνζπάζεηεο ηεο γεληθήο Γηνηθήζεσο λα δνζνχλ ιχζεηο ζε θαίξηα 

εζληθά θαη ηνπηθά δεηήκαηα. Δθδφζεθαλ ηνπιάρηζηνλ επηά ηεχρε, πνπ δηαζψδνληαη. 

Σν πην πηζαλφ είλαη φηη δηαθφπεθε ε έθδνζε ηνπ κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεληθνχ δηνηθεηή. 

     Σνλ επηέκβξην ηνπ 1920 θαη γηα κηθξφ δηάζηεκα εθδφζεθε ε εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα «Νίθε», (ε) (1) σο φξγαλνλ ηνπ αληηβεληδειηθνχ «Λατθνχ Πνιηηηθνχ 

πιιφγνπ Κνδάλεο» Αλ θαη ε παξάηαμε πνπ ππνζηήξηδε θέξδηζε ζηηο εθινγέο ηνπ 

επφκελνπ Ννεκβξίνπ, ε εθεκεξίδα δελ ζπλέρηζε ηελ έθδνζε ηεο, εθδφζεθαλ  

ηνπιάρηζηνλ νθηψ θχιια ηεο. Ηδηνθηήηεο θαη δηεπζπληήο ηεο ήηαλ ν έκπνξνο ηεο 

Θεζζαινλίθεο Λάδαξνο Παπαδέιεο. 

    Έπεηηα απφ έλαλ ρξφλν ην 1921 θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

«Δθεκεξίο ηνπ Σόπνπ» απφ ηνλ δάζθαιν, ηεξέα θαη παιαηφ Μαθεδνλνκάρν [Παπα] 

Αξηζηείδε ηστθφ. Δθδφζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 13 θχιια ηεο , φκσο είλαη άγλσζην κέρξη 

πφηε ζπλερίζηεθε ε έθδνζε ηεο. Ήηαλ εθεκεξίδα εηδεζενγξαθηθή θαη κε έληνλν ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα εζληθά ζέκαηα. 

     ηελ ζπλέρεηα θπθινθνξεί ην 1924 γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ησάλλε 

Υαηδεκίρν εβδνκαδηαία εθεκεξίδα «Μαθεδνληθή θσλή», «φξγαλνλ ηνπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ». ηηο 6 Γεθεκβξίνπ είρε εθδνζεί ην 6
ν
 θχιιν. 

    Αθνινπζεί ε «ΗΜΑΙΑ», ε νπνία ήηαλ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα πνπ εθδφζεθε ζηε 

δηεηία 1921-22 ζηελ Κνδάλε αιιά δελ είλαη γλσζηφ νχηε πφηε αθξηβψο εθδφζεθε, 

νχηε πφηε δηέθνςε ηεο έθδνζε ηεο. Τπνζηήξηδε ην Λατθφ Κφκκα θαη ηδηνθηήηεο ηεο 

ήηαλ ν ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, ελψ αξρηζπληάθηεο ηεο Ο Δ.Ν.Υ., αξρηθά πνπ θαηά 

ηνλ Ν. Γειηαιή ελλννχλ ηνλ δηθεγφξν Δ.Υξηζηνδνχινπ. 

      Δπφκελε εθεκεξίδα είλαη ην «Κνπλνύπη» , ζηηο 12 Ηνπιίνπ 1925 εθδφζεθε. Ήηαλ 

έκκεηξε ζαηπξηθή (sic) εθεκεξίδα απφ ηνλ Κσλζηαληηλνππνιίηε δεκνζηνγξάθν Γ. 
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άκκην πνπ ήηαλ δηεπζπληήο θαη ππεχζπλνο ηεο. ηε δεχηεξε πεξίνδν ηεο απφ ην 

1972, άξρηζε λέα αξίζκεζε θαη εθδφζεθε θαη 55
ν
 θχιιν. Ήηαλ κεγάινπ ζρήκαηνο, 

ηχπσλε 500 θχιια θαη θπθινθνξνχζε θάζε Κπξηαθή. 

       Ζ «Ηρώ ηεο αιήζεηαο» απνηέιεζε άιιε κία εθεκεξίδα, ζχκθσλα κε ηελ 

Δπεηεξίδα ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο γηα ην έηνο 1927, εθδηδφηαλ ηφηε 

ζηελ Κνδάλε, σζηφζν είρε πξσηνεθδνζεί ην 1914, πεξηιάκβαλε πνηθίιε 

πνιηηηθνθνηλσληθή χιε, ήηαλ δηζεβδνκαδηαία, ηεηξαζέιηδε, θάπνηε εηθνλνγξαθεκέλε 

θαη ηχπσλε 1500 θχιια. Γελ αλαθέξνληαη αιινχ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθεκεξίδα 

απηή. 

       Ο «Κήξπμ ηεο Κνδάλεο» εθεκεξίδα δεκνθξαηηθψλ αξρψλ πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ 

Ησάλλε Κνδχξε ην 1927 θαη ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη θαη ηνλ επφκελν ρξφλν. Πάλησο 

δηαζψζεθε ην 59
ν
 θχιιν ηνπ, πνπ είρε κεγάιν ζρήκα. Καηά ηελ επεηεξίδα ηνπ 1927 

ήηαλ ηεηξαζέιηδε, κε πνιηηηθνθνηλσληθή χιε, κε εηθφλεο θαη ηχπσλε 1500 θχιια. 

    ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ «Μεγάιε εβδνκαδηαία εθεκεξίο» εζληθή, πνιηηηθή, 

θνηλσληνινγηθή, αγξνηηθή, ζα ραξαθηεξίδνληαλ «εθηφο θνκκάησλ», πνπ εθδφζεθε 

αξρηθά ζηε Θεζζαινλίθε ην 1927 (24/4) θαη έλαλ ρξφλν αξγφηεξα (12/4/) 

κεηαθέξζεθε ζηελ Κνδάλε, φπνπ ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη θάζε Κπξηαθή κέρξη θαη ηελ 

επίζεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ (6/4/) ην 1941, αθνχ ν ζπλεθδφηεο ηεο η. 

Θενδνζηάδεο εμνξίζηεθε απφ ηελ δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ. Γηεπζπληήο ηεο 

εθεκεξίδαο ήηαλ ν ηαχξνο Θενδνζηάδεο θαη δηαρεηξηζηήο ν Γεκήηξεο Γθαβαλάο. 

Ήηαλ κεγάινπ ζρήκαηνο, ( πνπ θαηά θαηξνχο άιιαδε), ηεηξαζέιηδε, εμάζηειε θαη ε 

χιε ηεο πεξηιάκβαλε εηδεζενγξαθία θαη ζρφιηα γηα νιφθιεξε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

χκθσλα κε ηελ επεηεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζλ. Οηθνλνκίαο ηνπ 1927 είρε ηελ 

πξψηε θπθινθνξία ( ηχπσλε 2600 θχιια ). Ζ εθεκεξίδα εμέδηδε εηήζην 

εηθνλνγξαθεκέλν «Ζκεξνιφγηνλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» απφ ην 1932 κέρξη θαη ην 

1939 ( επηά ηφκνη) θαη ην «Λεχθσκα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο» κε ηελ επθαηξία ησλ 

ενξηψλ ηεο εθαηνληαεηεξίδαο ηεο Διιάδαο. Μεηά ηελ Καηνρή δελ επηηξάπεθε ε 

επαλέθδνζε ηεο ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε αηηία δειαδή επεηδή εθδίδνληαλ επί 

Γηθηαηνξίαο Μεηαμά ή επεηδή ν Θενδνζηάδεο ζηελ Καηνρή  είρε εληαρζεί ζην 

ΔΑΜ.
79
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Μία αθφκε εθεκεξίδα πνπ εθδφζεθε ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ θαη ε 

«Κνδάλε», φπνπ ήηαλ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, πνπ εθδφζεθε κε δηεπζπληή ηελ Υ. 

Λαβδηψηε ην 1928 θαη κεηά απφ έλδεθα ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο δηέθνςε ηελ έθδνζε 

ηεο. Καηά ηελ επεηεξίδα ηνπ 1927( πνπ φκσο εθδφζεθε ην 1931 είρε εθδνζεί ην 1927 

θαη ηχπσλε 1000 θχιια).   

    Η ΑΓΡΟΣΙΚΗ ήηαλ εβδνκαδηαία  αγξνηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ 

λεαξφ ηφηε δηθεγφξν Υαξίζην Σαλή ηνλ Μάην ηνπ 1929 θαη δηαζψζεθε κέρξη θαη ην 

12
ν
 θχιιν ηεο. Δθδίδνληαλ θάζε Κπξηαθή θαη ε χιε ηεο αλαθέξνληαλ θπξίσο ζε 

αγξνηηθά θαη ζε αγξνηνθνκκαηηθά ζέκαηα  

           Έπεηηα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε «Δπαξρηαθή θσλή» (Πηνιεκαΐδαο), 

ζπγθεθξηκέλα ην 1929, ηδξπηήο απηήο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ν Σάθεο 

Πηπηιηαγθφπνπινο. Ο ραξαθηήξαο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ αλεμάξηεηνο, δεκνζίεπε 

θπξίσο ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο επαξρίαο ηεο Δνξδαίαο. 

Γελ είλαη γλσζηφ αλ ζπλερίζηεθε ε έθδνζε ηεο θαη κεηά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1940,( 

φηαλ δηαζψζεθε θχιιν ηεο) νχηε άιια ζηνηρεία γη‟ απηήλ. Μεηά ηνλ πφιεκν 

επαλέιαβε ηελ έθδνζε ηεο (άγλσζην πφηε) σο Β΄ πεξίνδν, κε ππεχζπλν ηνλ Αι. 

Πηπηιηαγθφπνπιν. Σν 1969 έγξαςε φηη ήηαλ ην 39
ν
 έηνο ηεο , κε αξηζκφ 420 ζηηο 26 

Ηαλνπαξίνπ. Σν 1981 αλαθέξεηαη σο δεθαπελζήκεξν «φξγαλν ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ 

πφιεσο Πηνιεκατδνο θαη Δπαξρίαο Δνξδαίαο». Δίρε κηθξφ ζρήκα (35x50 εθ.) θαη 

ήηαλ ηεηξαζέιηδε, εμάζηειε. Γηέθνςε ηελ έθδνζε ηεο κεηά ην 1984. 

 

To «MΑΚΔΓΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ» ήηαλ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα δεκνθξαηηθήο θχζεσο, 

φπνπ εθδφζεθε ζε κεγάιν ζρήκα, επηάζηειε, ην 1930 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 15/3 

απφ ηνλ Νηθφιαν Κνππαξνχζν ( πνπ γηα ηξείο κήλεο ήηαλ αθαλήο) θαη κε δηεπζπληή 

ηνλ Λπθ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Σελ εθεκεξίδα εμέδσζε εηαηξεία. Δπί  έλα ηξίκελν 

πεξίπνπ ε έθδνζε ηεο έγηλε δηζεβδνκαδηαία, κε αξρηζπληάθηε ηνλ Ησάλλε Υαηδεκίρν 

(κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1932 θαη ηνλ Μηραήι Υαηδεκίρν κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

εθδφζεσο ηνπ). Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1933 ζπλέρηζε, κε δηεπζπληή ηνλ ηδξπηή ηεο σο 

εβδνκαδηαία, κε κηθξφηεξν ζρήκα. Ζ εθεκεξίδα ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη κέρξη ηε 

γεξκαληθή επίζεζε, ηελ νπνία δελ πξφιαβε λα αλαγγείιεη.
80
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Ο ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΗΡΤΞ (Πηνιεκαΐδαο): Δθεκεξίδα πνπ εθδφζεθε, απφ ηνλ Β. 

ακπαλφπνπιν, ζηελ Πηνιεκαΐδα ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 , ρσξίο λα βξεζνχλ άιιεο 

πιεξνθνξίεο γη‟ απηήλ. 

    ηελ ζπλέρεηα εθδίδεηαη ην 1932 ην «Ηκεξνιόγηνλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο»(1), ην  

νπνίν ήηαλ εηθνλνγξαθεκέλν εηήζην εκεξνιφγην πνπ εμέδσζε ε εθεκεξίδα «Βφξεηνο 

Διιάο», κε επηκέιεηα ηνπ ηαχξνπ Θενδνζίαδε θαη Γεκήηξε Γθαβαλά. Δίρε ην 

ζπλεζηζκέλν κέγεζνο ησλ Ζκεξνινγίσλ (21x15 θαί 18x13 εθ.). πλέρηζε λα 

εθδίδεηαη επί επηά ρξφληα κέρξη ην 1938. Γεκνζίεπε θηινινγηθή, ινγνηερληθή, 

ηζηνξηθή, ιανγξαθηθή θαη εγθπθινπαηδηθή χιε πξνβάιινληαο ηνπο ηνπηθνχο 

πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο.      

   Έλα ρξφλν αξγφηεξα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε εθεκεξίδα «Δκπξόο), κε ηνλ ηίηιν 

«Δκπξφο θαη ηελ πξνκεησπίδα «Δθεκεξίο ησλ Λατθψλ ειεπζεξηψλ» εθδφζεθαλ 6 

ηνπιάρηζηνλ θχιια , φζα δηαζψζεθαλ. Ηδηνθηήηεο θαη εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ν 

Αξγχξηνο Σζνπκήο.
81

 

    Δπφκελε εθεκεξίδα πνπ θάλεη ρξνληθά ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κνδάλεο είλαη ν «Λατθόο Αγώλ Κνδάλεο», φπνπ  ήηαλ εβδνκαδηαία πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή εθεκεξίδα ησλ Λατθψλ ζπκθεξφλησλ θαη εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο 14/1/1934, κε δηεπζπληή ηνλ Γνμάζε Παπαδήζε. πλέρηζε λα 

εθδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην (9/12) αθνχ εθδφζεθαλ 44 θχιια ηεο ζε 

κεγάιν ζρήκα θαη ππνζηήξηδε ην Λατθφ Κφκκα θαη ηνπο αληηβεληδειηθνχο. πσο 

έγξαθε ζην πξνγξακκαηηθφ άξζξν ηεο επηδίσθε λα εθθξάζεη ηελ αληίζεζε ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ θφζκνπ θαη λα αληηηαρζεί ζηελ πξνθιεηηθή θαη ζπλερψο 

επηζεηηθφηεξε αξζξνγξαθία ησλ ζπλερψο πνιιαπιαζηαδφκελσλ θηιειεχζεξσλ 

εθεκεξίδσλ. Γηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο ήηαλ ν Γεξάζηκνο Ηγγιέζεο.
82

 

    Σν 1935 εθδίδεηαη ε «Κιίλε Γηδαρή», φπνπ ήηαλ φξγαλν ηεο Μεηξφπνιεο εξβίσλ 

θαη Κνδάλεο ην πξψην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο εθδίδεηαη ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1935 

θαη ζπλέρηζε κέρξη θαη ειάρηζηεο κέξεο κεηά ηελ δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, ηνλ 

επφκελν ρξφλν. Ήηαλ δεθαπελζήκεξν έληππν κε δηεπζπληή ηνλ Κ. Παπηζηά θαη 

εθδφζεθαλ 16 θχιια ηνπ , κε ηα νπνία εθηφο απφ ζξεζθεπηηθά ή εθθιεζηαζηηθά 

ζέκαηα επηζήκαλε ηα θνηλσληθά, ηα εζληθά θαη ηα άιια πξνβιήκαηα ηεο Γπη. 
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Μαθεδνλίαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο κεηξνπφιεσο, κε απνθνξχθσκα κηα έθθιεζε πξνο 

ηνλ Βαζηιέα θαη ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ 

     . Σνλ ίδην ρξφλν εθδίδεη εθεκεξίδα θαη ε ηάηηζηα πνπ νλνκάδεηαη «Δθεκεξίο ηεο 

ηαηίζηεο», γηα δχν πεξίπνπ ρξφληα εμέδηδε θχιια κε δηεπζπληή ηνλ Παλαγηψηε 

Σζανχζε. Παξελζεηηθά ζηηο εθινγέο ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 1935 απνηέιεζε 

αληηβεληδειηθή εθεκεξίδα κε ζαθήο ππνζηήξημε ζην Λατθφ Κφκκα, ελψ ζηηο εθινγέο 

ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ ήηαλ νπδέηεξε. 

        Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ζρεδφλ φιεο νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

απαγνξεχηεθαλ πιελ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο πνπ 

εθδίδνληαλ ήηαλ παξάλνκεο θαη είραλ αληηζηαζηαθφ ραξαθηήξα θαη χθνο. 

Δκπξόο(2): ‘ξγαλν ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνδάλεο ηεο ΔΠΟΝ. Γελ 

είλαη γλσζηφ πφηε αθξηβψο , ην 1943 ή 1944 εθδφζεθαλ θαη κέρξη πφηε ζπλερίζηεθε ε 

έθδνζε ηνπ. 

ΑΓΔΛΦΩΤΝΗ: Ο λένο ηίηινο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ εληχπνπ «φινη εηο ηελ εθιεζίαλ» 

πνπ εθδφζεθε ην 1943 (Γεθέκβξηνο) απφ ηνλ ηφηε αξρηκαλδξίηε Απγνπζηίλν 

Καληηψηε. Γεκνζίεπε θείκελα εξκελείαο ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία. 

ΟΛΟΙ ΔΙ ΣΗΝ ΔΚΛΗΙΑΝ: «Θξεζθεπηηθφ θπιιάδην ηεο Μεηξνπφιεσο Κνδάλεο 

θαη εθδφζεθε ην 1943 απφ ηνλ ηεξνθήξπθα Απγ. Καληηψηε. Με ηνλ ίδην ηίηιν είραλ 

εθδνζεί πξνεγνπκέλσο ζηε Φιψξηλα, ζηε Βέξνηα, ζηε Νάνπζα θαη ζηελ 

Θεζζαινλίθε. Γεκνζίεπε επίθαηξα ζέκαηα.
83

 

ΑΓΑΠΗ: Ήηαλ θπιιάδην πνπ εμέδσζε ν θινγεξφο ηεξνθήξπθαο , ηφηε αξρηκαλδξίηεο 

Απγ. Καληηψηεο ην 1943 (25/12). Ζ έθδνζε ηνπ ζπλερίζηεθε θαη ηνλ επφκελν ρξφλν. 

Γεκνζίεπε θείκελα ζξεζθεπηηθά θαη ήηαλ ε ζπλέρεηα ηνπ εληχπνπ «Αδειθσζχλε», 

ηνπ νπνίνπ δηαηήξεζε ηελ αξίζκεζε. πλέρηζε λα εθδίδεηαη επί έλα κήλα. 

ΝΙΚΗ(2): ξγαλν ηεο επαξρηαθήο επηηξνπήο Κνδάλεο  εξβίσλ  ηνπ ΔΑΜ ρσξίο λα 

είλαη γλσζηή πφηε  αθξηβψο εθδφζεθε. Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ 

θαηαθηεηψλ εθδφζεθε ην 17θχιιν ηεο ,ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1944. Δίλαη άγλσζην αλ 

ζπλέρηζε ηελ έθδνζε ηεο, φπσο είλαη άγλσζηνη θαη νη ζπληειεζηέο ηεο εθδφζεσο ηεο. 

κσο  ην 25 θχιιν ηεο (Β΄ πεξηφδνπ ηεο) εθδφζεθε ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1945 σο 
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«φξγαλν ηνπ πλαζπηζκνχ ησλ Κνκκάησλ ηνπ ΔΑΜ ηνπ λνκνχ Κνδάλεο θαη 

ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη κέρξη θαη ην 1946, φηαλ εθδφζεθε ην 41 θχιιν, κε δηεπζπληή 

ηνλ Κψζηα Γάξν. 

ΟΓΗΓΗΣΗ: ξγαλν ηεο πεξηθεξεηαθήο επηηξνπήο Κνδάλεο – εξβίσλ ηνπ ΚΚΔ. 

ηηο 10 Ννεκβξίνπ 1944 εθδφζεθε ην 7 θχιιν ηνπ, φκσο δελ είλαη γλσζηφ αλ 

πξσηνεθδφζεθε θαηά ηε γεξκαληθή θαηνρή. Σν Γεθέκβξην κεηνλνκάζηεθε ζε 

«Αιήζεηα» 

ΔΣΙΑ: Έληππν πνπ εθδφζεθε σο ζπλέρεηα ηεο εθεκεξίδαο «Σν ζπίηη ηνπ θησρνχ» 

ην 1944 ζηελ Κνδάλε θαη ζπλέρηζε λα εθδίδεηαη θαη ην 1945 (Απξίιην), ιίγν κεηά ηε 

κεηάζεζε ηνπ εκπλεπζηή ησλ ρξηζηηαληθψλ ζπζζηηίσλ Απγ. Καληηψηε ζηα Γξεβελά. 

Δθδφζεθαλ ζπλνιηθά 14 ηνπιάρηζηνλ θχιια. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε αθνιoχζεζαλ πιήζνο απφ εθεκεξίδεο, αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά κεξηθέο: ΑΘΖΝΑ, ΑΓΩΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΟΗΑΛΗΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ, 

ΔΝΔΡΓΟ ΠΟΛΗΣΖ, ΚΟΕΑΝΗΣΗΚΑ ΝΔΑ,ΚΔΝΣΑΤΡΟ,ΘΑΡΡΟ,θ.α. 

 

1.5. H Ηδενινγία θαη ε πνιηηηθή ηδενινγία. 

                 

Ζ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο είλαη απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο, αιιά θαη ηηο πην δχζθνιεο, 

πνιχπινθεο θαη ακθηζβεηνχκελεο έλλνηεο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ο 

φξνο «Ηδενινγία» πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία θαηά ηελ πεξίνδν  ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο, ζπγθεθξηκέλα επηλνήζεθε ην 1796 απφ ηνλ Γάιιν θηιφζνθν Destutt 

de Tracy (1754-1836), o νπνίνο ηνλ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα νξίζεη κηα λέα «επηζηήκε 

ησλ ηδεψλ» (θπξηνιεθηηθά, κηα «ηδεν-ινγία») πνπ ζα είρε σο ζηφρν ηελ αλαθάιπςε 

ηεο θαηαγσγήο ηεο  ζπλεηδεηήο ζθέςεο θαη ησλ ηδεψλ.
84

  Δπηπξνζζέησο 

ρξεζηκνπνηήζεθε έληνλα απφ ηνπο Μαξμ θαη Έλγθέιο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ 

ηνπο ηξείο κεγάινπο θνηλσληνιφγνπο W. Pareto, E. Durkheim θαη M. Weber πνπ ηελ 

απφθπγαλ σο φξν, λνκηκνπνηήζεθε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζπλδέζεθε απφ ηνλ 

Karl Mannheim κε ηελ θνηλσληνινγία ηεο γλψζεο, θαη γεληθφηεξα, απφ άιινπο, κε ηε 

γιψζζα σο θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ θαηλφκελν, κε ην θαηλφκελν ηεο θπξηαξρίαο θαη κε 

ηελ πάιε γηα ηελ εμνπζία. Χζηφζν ηνλ 19
ν  

αηψλα απνδφζεθε ζηνλ φξν κηα ζεκαζία 
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πνπ έκειε λ΄ απνδεηρηεί αλζεθηηθφηεξε ζην ρξφλν εμαηηίαο ηνπ Κarl Marx, φπνπ 

ζχκθσλα κε απηήλ «ηδενινγία» ηζνδπλακνχζε κε ηηο ηδέεο ηεο «θπξίαξρεο ηάμεο», 

ηδέεο νη νπνίεο ζπληεξνχλ, επνκέλσο, ην ηαμηθφ ζχζηεκα θαη δηαησλίδνπλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε. ηε Γεξκαληθή Ηδενινγία νη Marx θαη Engels ηνλίδνπλ πσο «νη 

θπξίαξρεο ηδέεο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηδεαηή έθθξαζε ησλ 

θπξίαξρσλ πιηθψλ ζρέζεσλ, νη θπξίαξρεο πιηθέο ζρέζεηο ζεσξνχκελεο ζαλ ηδέεο, 

ζπλεπψο ε έθθξαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ θάλνπλ κηα ηάμε θπξίαξρε, άξα νη ηδέεο ηεο 

θπξηαξρίαο ηεο»
85

 

    Tν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνηαο ηεο ηδενινγίαο κε ηε καξμηζηηθή έλλνηα  

είλαη  ην ςεχδνο ηεο. Μαγεχεη θαη παξαπιαλεί ηηο ππνηειείο ηάμεηο απνθξχπηνληαο 

ηνπο ηηο αληηθάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλνληαη φιεο  νη ηαμηθέο θνηλσλίεο. 

χκθσλα κε ηνλ Μαξμ δελ ππνζηήξηδε φηη φιεο νη πνιηηηθέο απφςεηο είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπλ ηδενινγηθφ ραξαθηήξα. Τπνγξάκκηδε φηη ην δηθφ ηνπ έξγν, ην 

νπνίν είρε σο ζηφρν λα απνθαιχςεη ηε δηαδηθαζία ηεο ηαμηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

θαηαπίεζεο, ήηαλ  επηζηεκνληθφ. ρεηηθά κε ηελ γλψκε ηνπ, ήηαλ δπλαηφλ  λα 

ραξαρηεί ζαθήο δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ επηζηήκεο  θαη ηδενινγίαο, αιήζεηαο 

θαη ςεχδνπο.
86

Σελ ίδηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξαγκαηηθέο θξίζεηο θαη αμηνινγηθέο 

θξίζεηο ρξεζηκνπνηεί θαη ν Edward Shils ζην άξζξν ηνπ «Ηδενινγία» ζηελ 

«International Encyclopedia of the Social Sciences».Kάλεη ζαθή δηαρσξηζκφ ηηο 

ηδενινγίεο  κε  ηηο θνζκνζεσξίεο, απφ ηα «κεγάια ζπζηήκαηα ζθέςεο», φπσο είλαη ν 

ππαξμηζκφο, ν πξαγκαηηζκφο. Πξνρσξάεη αθφκε πεξηζζφηεξν αθνχ αξλείηαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ηδενινγία ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ ιάζνπο, 

θάλνληαο ζαθή δηάθξηζε  ηδενινγηθήο δηαδηθαζίαο κε επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο. 

         Καηά ηνλ Shils, νθηψ θξηηήξηα θαζνξίδνπλ ηηο ηδενινγίεο ζε ζχγθξηζε κε άιια 

ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ: 

 O ζαθήο ραξαθηήξαο ηνπ ηξφπνπ δηαηχπσζεο ηνπο, 

 Ζ απαίηεζε ηνπο γηα ζπζπείξσζε γχξσ απφ κηα εηδηθή πεπνίζεζε ζεηηθνχ ή 

αμηνινγηθνχ ηχπνπ, 

 Ζ απαίηεζε ηνπο γηα δηάθξηζε απφ έηεξα ζπζηήκαηα πίζηεο, πεξαζκέλα ή 

ζχγρξνλα, 

 ε απφξξηςε θάζε θαηλνηνκίαο, 
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 ν κηζαιιφδνμνο ραξαθηήξαο ησλ επηηαγψλ ηνπο, 

 ν γεκάηνο πάζνο ηξφπνο δεκνζηνπνίεζεο ηνπο, 

 ε απαίηεζε ηνπο γηα νινθιεξσηηθή πξνζρψξεζε 

 ε  ζχλδεζε ηνπο κε ζεζκνχο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη λα εληζρχζνπλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ελ ιφγσ πεπνηζήζεηο. 

       ηε ζπλέρεηα ν  Γάιινο καξμηζηήο θηιφζνθνο Althusser  ζεσξεί ηελ 

ηδενινγία σο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ φινπ θαη ηελ νξίδεη σο «έλα ζχζηεκα 

παξαζηάζεσλ πξνηθηζκέλν κε κηα χπαξμε θαη έλαλ ηζηνξηθφ ξφιν, κέζα ζηνπο 

θφιπνπο κηαο δεδνκέλεο θνηλσλίαο»
87

 Ο Althusser δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

ηδενινγίαο ζαλ «αλαπαξάζηαζε ηεο θαληαζηηθήο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο χπαξμεο ηνπ» θαη έηζη θάζε ηδενινγία, ζξεζθεπηηθή, 

λνκηθή, πνιηηηθή, εζηθή πνιηηηζκηθή θ.ιπ. δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ίδηα ζηηγκή ππαηλίζζεηαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 

    Γηα λα  είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα 

εμεγήζεη  ηελ θαληαζηηθή αλαπαξάζηαζή ηεο πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 

ηδενινγίαο. Ζ ηδενινγία πξαγκαηψλεηαη απφ ηνπο «ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ 

θξάηνπο» ησλ νπνίσλ ε πξαθηηθή εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζηελ 

θπξίαξρε ηδενινγία. Χο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο ν Althusser 

νξίδεη ην ζρνιείν, ηελ πνιηηηθή, ηνπο λφκνπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, 

ηα Μ.Μ.Δ. θ.α.       

    Άηνκα ηα νπνία αζρνιήζεθαλ κε ηνλ φξν ηεο «Ηδενινγίαο» ήηαλ θαη ν Μichael 

Oakeshott φπνπ δίλεη κηα αξθεηά ζπληεξεηηθή ζεκαζία ζηνλ φξν. Ζ γλψκε ηνπ 

αληαλαθιά έλα ηδηαίηεξν ζθεπηηθηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ νξζνινγηζκνχ,
88

 ν 

νπνίνο θέξεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ν θφζκνο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπιιεθζεί απφ ην αλζξψπηλν πλεχκα. Ο Oakeshott ηφληζε φηη ζηελ 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα «νη άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ ζε κηα απέξαληε θαη ρανηηθή 

ζάιαζζα». Τπφ απηή ηε ζεκαζία , νη ηδενινγίεο ζεσξνχληαη αθεξεκέλα 

«ζπζηήκαηα ζθέςεο», δειαδή ζπζηήκαηα ηδεψλ πνπ δηαζηξέθνπλ ηελ πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα επεηδή επηρεηξνχλ λα εξκελεχζνπλ θάηη πνπ ζηελ νπζία είλαη 
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αθαηαλφεην. Αθξηβψο γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ν ρψξνο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ αξλείηαη 

φηη ηαπηίδεηαη κε θάπνηα ηδενινγία, αιιά αληίζεηα πεξηγξάθεηαη σο ηάζε ή 

«πλεπκαηηθή ζηάζε» θαη κέλεη αθνζησκέλε, ζηνλ πξαγκαηηζκφ
89

,ηελ παξάδνζε, 

θαη ηελ ηζηνξία. 

     Δλδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε καο παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε φηη εκθάληζε ησλ 

ηδενινγηψλ σο δνκηθφ  ζηνηρείν ηνπ λενηεξηζκνχ ,δελ έρεη ζρέζε απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, αιιά θαη κε ηελ επαλάζηαζε ζηε 

επηθνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Σχπνπ. Ζ ζρέζε κεηαμχ Ηδενινγίαο θαη Σχπνπ 

είλαη αιιειέλδεηε. Έλαο  ηξφπνο ζεψξεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ Σχπνπ ζηελ 

ηδενινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ έξρεηαη απφ ηελ Ακεξηθή φπνπ νη 

ζρεηηθέο κειέηεο είλαη επεξεαζκέλεο απφ ζεσξίεο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

πινπξαιηζηηθέο, θαη έρνπλ, σο επί ην πιείζηνλ, εκπεηξηθφ ραξαθηήξα. χκθσλα 

κε ηελ πινπξαιηζηηθή πνιηηηθή ζεσξία, ε ζχλζεηε πιένλ-θνηλσλία απνηειείηαη 

απφ πνιιέο νκάδεο, νη νπνίεο δηεθδηθνχλ κεξίδην θαη επηξξνή ζηελ εμνπζία. 

Πνιιέο θνξέο ηα ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ απηψλ αιιεινζπγθξνχνληαη. Ζ 

εμνπζία ιακβάλεη ππ‟φςηλ ηεο θαη ελζσκαηψλεη φιεο απηέο ηηο νκάδεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο, σο ζπλεθηηθφ ηζηφ, ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο, ην “θεληξηθφ 

ζχζηεκα αμηψλ” ηεο θνηλσλίαο.  

        πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ νη εθεκεξίδεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

κεηάδνζε ηδενινγίαο κέζσ ησλ θεηκέλσλ πνπ επηιέγνπλ λα δεκνζηεχζνπλ, ηνλ 

ηξφπν πνπ επηιέγνπλ λα πξνβάιινπλ ηα ελ ιφγσ θείκελα, θαζψο θαη κε ηε ζηάζε 

πνπ δηαηεξεί ε δηεχζπλζε ηνπ θχιινπ απέλαληη ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. Έρεη ππνζηεξηρηεί  άιισζηε φηη «ν εθδφηεο θαη νη ζπληάθηεο κηαο 

εθεκεξίδαο απφ ηε κία θαη ην αλαγλσζηηθφ ηεο θνηλφ απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ 

κηα ηδενινγηθή «απηνθξαηνξία». Ζ εθεκεξίδα παξνπζηάδεη κε ηέηνην ηξφπν φια 

ηεο ηα ζέκαηα έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν ηνπο λα ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηηο 

ηδενινγηθέο πξνζδνθίεο ηνπ αθξναηεξίνπ»
90

. 
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Β΄Μέξνο-Μεζνδνινγία-πεγέο 

 

2. Ζ κεζνδνινγία 

2.1. θνπόο , ζηόρνη  θαη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο 

    Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηηο 

εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο  θαη ηδενινγίεο έηζη φπσο  δηακνξθψζεθαλ ζηηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ θαη κεζνπνιέκνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο. Ζ άληιεζε φισλ ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ ηεο πεξηνρήο  έγηλε κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ ηνπηθνχ Tχπνπ θαη 

ησλ ζηαηηζηηθψλ 1915-1936. ε ζπλάξηεζε κε ηα πξνεγνχκελα ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία δίλεη έκθαζε ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ζπγθξφηεζεο, αιιά θαη ηεο 

απήρεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζε κηα νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζα απφ 

ηνλ ηνπηθφ Tχπν: 

α) παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εζληθήο θαη θξαηηθήο ζπγθξφηεζεο ζηε πεξηνρή 

β) εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ δηαδηθαζία πνιηηηθήο αλφδνπ ηεο αζηηθήο ηάμεο αιιά 

θαη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ απηή πξνθαιεί θαη επνκέλσο αζρνιείηαη κε ηηο 

αληηζέζεηο  αλάκεζα ζηελ θπξίαξρε πνιηηηθή θνπιηνχξα πνπ απνζθνπεί ζηελ 

εζληθή νκνγελνπνηήζε θαη ζηηο ηνπηθέο αληηζηάζεηο, θαζψο θαη ζηηο αληηζέζεηο 

πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαλ αλάκεζα ζην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα.
91

 

γ) επίζεο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

ζην ηζηφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

    Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο 

ηζηνξίαο θαη απφ ηελ άπνςε απηή πξσηνηππεί ζε  ζρέζε κε άιιεο έξεπλεο – εξγαζίεο 

ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ πνπ εζηηάδνπλ ζηα παλειιήληα 

απνηειέζκαηα.
92

Διάρηζηεο είλαη νη κειέηεο - εξγαζίεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θαη 

εμεηάζεη ζε ηνπηθφ επίπεδν εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη πνιηηηθά θφκκαηα, θάπνηεο 

εμ απηψλ είλαη ε κειέηε γηα ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
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ζηελ πεξηνρή Καζηνξηάο (1922- 1949) ηνπ Ρ. Αιβαλνχ
93

, ε κειέηε γηα ηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ Γ. Γψδνπ
94

, θαζψο επίζεο θαη ηελ εζηηαζκέλε ζηηο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ησλ εηψλ 1956-1964 κειέηε γηα ηελ πεξηθέξεηα Ησαλλίλσλ 

ηνπ ηάπξνπ Γακηαλάθνπ
95

ην ίδην πεξίπνπ ζεκαηνινγηθφ πεξηερφκελν ζα 

κπνξνχζακε λα εληάμνπκε κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο, φπσο ε κειέηε ηεο Μ. Κνκλελνχ,
96

 

ή κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά θπιεηηθψλ νκάδσλ φπσο νη 

ηνπξθφθσλνη, κειέηε πνπ έρεη θάλεη ν Ν. Μαξαληδίδεο
97

,ηέινο δελ ζα κπνξνχζε λα 

κελ γίλεη αλαθνξά ζηελ κειέηε ηνπ Γηάλλε Γθιαβίλα ζρεηηθά κε ηηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ζηελ Κνδάλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Δζληθνχ δηραζκνχ 1915-1920.
98

                               

Οη θχξηεο επηινγέο πνπ πξνζδηφξηζαλ ην αληηθείκελν θαη ηε δνκή  ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

-ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν εθηείλεηαη είλαη ε πεξίνδνο 1915-1936. ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο εθινγηθήο πεξηφδνπ δηαηεξήζεθε ην πιαίζην ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ κε θάπνηα δηαιείκκαηα θαη επνκέλσο νη εθινγέο απνηέιεζαλ 

παξάκεηξν πνπ ζπλέβαιε ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δνκψλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ην 1936 θαη έπεηηα ε 

θαηάιπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ππνβάζκηζε θαη ζην ηέινο αλαίξεζε ηελ 

εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. 

   -ε γεσγξαθηθή έθηαζε πνπ θαιχπηεη ε εξγαζία είλαη  πεξηνξηζκέλε ζε εχξνο 

πεξηνρή ηεο Κνδάλεο. Δπνκέλσο αληί γηα κηα κφλν γεληθή αλάιπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν επηιέγεηαη θαη ε ιεπηνκεξήο θαη ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Ζ εζηίαζε ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο απνζθνπεί ζηελ εξκελεία ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ ηηο απνηεινχλ. 
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    Γηα ηελ εκβάζπλζε ζην δήηεκα ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζεσξήζεθε φηη 

εξγαζία φθεηιε λα θσηίζεη ηηο πηπρέο ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο ηζηνξίαο νη νπνίεο δελ 

απαζρφιεζαλ ηεο καθξντζηνξηθή αλάιπζε, κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε 

πνιπκνξθία ησλ ηνπηθψλ  θνηλσληψλ πνπ απνηεινχζαλ ην πεδίν κέζα ζην νπνίν 

εθδειψζεθαλ νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη κνξθνπνηήζεθαλ νη θνκκαηηθέο 

ηαπηίζεηο. ε ζπλάξηεζε κε ηα πξνεγνχκελα δηακνξθψζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα-πιαίζηα θαη αλαδεηήζεθαλ απαληήζεηο ζε απηά: 

α) Ζ ηνπηθή θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο παξαθνινχζεζε ηηο 

παλειιαδηθέο ηάζεηο ή εθθξάδνληαλ κέζα απφ παξαδνζηαθά δνκεκέλα 

ζηεξεφηππα πνπ αδπλαηνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο ή λα ηηο 

απνθσδηθνπνηήζνπλ; 

β) Κπξίαξρν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ έπαημαλ νη 

πξνζσπηθφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηεθδίθεζαλ ηελ ςήθν ησλ εθινγέσλ ζην 

λνκφ Κνδάλεο ή ε θνηλσληθή θαη θπιεηηθήο ηνπο πξνέιεπζε, ε πην ζσζηά ην 

δίθηπν πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ απηνί είραλ δηακνξθψζεη ζε ζρέζε κε ηηο 

επηδηψμεηο θαη ηα ζπκθέξνληα  ησλ νκάδσλ απηψλ; Τπήξμαλ δειαδή εθιεθηνί 

ησλ πξνζθχγσλ ή θαη ησλ ζιαβφθσλσλ ζηε πεξηνρή; 

γ) Ζ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ θαζνξίζηεθε απφ ηε θπιεηηθή ηνπο 

πξνέιεπζε, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ γεγελή ή ηνπ πξφζθπγα ή αθφκα απφ ηηο 

ζπγθπξίεο φπσο ζηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα κάιηζηα 

κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζθπγηθήο 

απνθαηάζηαζεο ή απέλαληη ζην θαηλφκελν ησλ παξάλνκσλ δηθαηνπξαμηψλ. 

   Δπνκέλσο ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιo: Πνιηηηθά θόκκαηα θαη 

θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηελ Κνδάλε ηελ πεξίνδν 1915-1936. Δθινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Πνιηηηθή ηδενινγία κέζα από ηνλ ηνπηθό Σύπν, έρεη ζθνπφ ηε κειέηε 

θαη ηελ απνηχπσζε ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηε Κνδάλε θαηά ηα 21 έηε πνπ 

θαιχπηεη ε παξνχζα εξγαζία θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηνπηθνχ 

Σχπνπ ζηηο 10 εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζε δεπηεξεχνληα θνξέα 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη εμήο ζηφρνη: 
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α) Ζ δηαρξνληθή κειέηε θαη εξκελεία ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

εθινγηθή πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 

β) Ζ ζχγθξηζε ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

γ) Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ κε βάζε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο 

δ) Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε θαη εξκελεία ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζε ηνπηθφ 

θαη εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνπο ηξείο βαζηθνχο ηδενινγηθνχο ρψξνπο ησλ 

Βεληδειηθψλ (Κέληξνπ) ,ησλ Αληηβεληδειηθψλ (Γεμηάο), θαη απηφο ηεο Αξηζηεξάο.  

ε) Ζ παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηεο ζηαπξνθνξίαο ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα 

ηνπ Ννκνχ. 

ζη) Ζ παξνπζίαζε ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ επαξρία ηεο Κνδάλεο, 

ζηελ επαξρία ηνπ Βνΐνπ (Αλαζειίηζεο), ζηελ επαξρία Δνξδαίαο( Κατιαξίσλ) θαη 

ζηελ επαξρία Γξεβελψλ. 

ε) Ζ ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

γηα ηηο εθινγέο 1915 έσο 1936 

    ε φηη αθνξά ην πξψην ζθέινο ηεο εξγαζίαο επηιέρηεθε σο κέζν εξκελείαο θαη 

απνηχπσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ λα γίλεη πηνζέηεζε ηνπ γεληθφηεξνπ κεζνδνινγηθνχ 

ππνδείγκαηνο ηεο γαιιηθήο ζρνιήο ηεο εθινγηθήο γεσγξαθίαο θαζψο θαη απηή ηεο 

ρξήζεο ηεο ζπγθξηηηθήο πνιηηηθήο αλάιπζεο
99

. Με βάζε ηα πξφηππν ηεο εξγαζίαο 

ηνπ Ζιία Νηθνιαθφπνπινπ
100

 δηεπθνιχλζεθε ε επεμεξγαζία θαη ε απνηχπσζε 

δεηεκάησλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ εθινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επηινγή ηεο 

γεσγξαθηθήο ππνδηαίξεζεο  κε ζθνπφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηελ ηερληθή ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

      ε φηη αθνξά ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ 

εξγαζίαο κε ηε ρξήζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο θεηκέλνπ ( αλάιπζε 

ιφγνπ θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ), έλαο κεγάινο φγθνο απφ δεκνζηεχκαηα ηνπ 

ηνπηθνχ Σχπνπ  ηεο Κνδάλεο πνπ κειεηήζεθαλ, αλαιχζεθαλ κε βάζε ην πεξηερφκελν, 
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ην ηίηιν, ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν, ην βαζκφ ηδενινγηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

δηεχζπλζεο εληχπνπ θαη πεξηερνκέλνπ, ηε ζειίδα, ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, ην 

βαζκφ πφισζεο ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο, ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηεχκαηνο θ.α.  νη 

ιφγνη πνπ επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο εξγαζίαο είλαη δηφηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνηειεί κηα εξεπλεηηθή 

κέζνδν κε πνιιαπινχο ζθνπνχο πνπ έρεη αλαπηπρζεί εηδηθά γηα λα δηεξεπλήζεη έλα 

κεγάιν θάζκα πξνβιεκάησλ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δθηφο απφ ην λα θάλεη 

πην μεθάζαξν ην πεξηερφκελν ηνπ δεκνζηεχκαηνο, ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, κπνξεί επίζεο λα ξίμεη επηπιένλ θψο ζηελ πεγή επηθνηλσλίαο, ζην 

ζπγγξαθέα ηεο θαη ζηνπο πξνζδνθψκελνπο απνδέθηεο, ζε απηνχο ηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη ην κήλπκα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ κεηαηξέπεη ζε έλα ηδαληθφ 

εξγαιείν γηα ηα αξρεία ηεο έξεπλαο καο ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

νκνηνγέλεηα θαζψο πξφθεηηαη γηα δηαθνξά είδε γξαπηνχ ιφγνπ ( ζρφιην, άξζξν, 

είδεζε θα). Δπηπξνζζέησο κηα αλάιπζε απηνχ ηνπ είδνπο ζα καο έιεγε πεξηζζφηεξα 

γηα ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηα είδε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηνλίδνληαη ή 

ππνβαζκίδνληαη
101

. Δμάιινπ ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ πξνζθέξεηαη γηα ηε κειέηε ησλ απφςεσλ ή ησλ αληηιήςεσλ ελφο 

αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ
102

.Γίλεηαη ρξήζε ηεο αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε φισλ ησλ ζεκαηλφλησλ ελφο θεηκέλνπ κηαο εθεκεξίδαο, 

ιακβάλνληαο ην ιφγν ηεο εθεκεξίδαο σο πνκπφ αιιά θαη σο ζπλδηακνξθσηήο ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγίαο. 

    ε φηη αθνξά ην θνκκάηη ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

αληηκεηψπηζα κε ζθνπφ λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί γηα πνηφ ιφγν νξίζηεθε, νη εθινγέο ηεο 31
εο

 Μάηνπ ηνπ 1915 σο ηνκή θαη 

αθεηεξία ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Ζ επηινγή απηή ελείρε πνιινχο 

θηλδχλνπο, αξρηθά ιφγσ ηεο απνπζίαο επίζεκεο θαηαγξαθήο ησλ εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ, αθνχ ε πξψηε επίζεκε θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εθινγέο 

ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1926
103

, νη πξνγελέζηεξεο απηέο ηνπ 1915 (31
εο

 Μάηνπ), 1915( 

                                                           
101

 K. Kripendorf, Content Analysis: An Introduction to its methodology, London, Sage, 1980, ς. 12-52. 
102

 B. Berelson,Content Analysis in Communicatio Research. New York, The Free Press, 1971. Επίςθσ, 
K. Kripendorf, Content Analysis: An Introduction to its methodology, London, Sage, 1980. 
103

 Εκνικι Υταςτιςτικι Χπθρεςία Ελλάδοσ, επίςθσ Χπουργείο Εςωτερικϊν εκδίδουν για κάκε εκλογικι 
αναμζτρθςθ τόμο όπου αναφζρονται τα ςτοιχεία των εκάςτοτε βουλευτικϊν εκλογϊν 1926- εϊσ 
ςιμερα. 
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6
εο

 Γεθεκβξίνπ), 1920 (1
εο

 Ννεκβξίνπ), θαζψο θαη 1923 (16
εο

 Γεθεκβξίνπ) ,ε 

θαηαγξαθή ηνπο θαη εξκελεία ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ βαζίδνληαη ζε 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζηελ κειέηε ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, θαη ζε ειάρηζηα αξρεία 

πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηα ΓΑΚ ηεο Κνδάλεο, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθέο ζπιινγέο 

ηδησηψλ.  

    Δπηπξνζζέησο έλα αθφκε δήηεκα πνπ έπξεπε λα δηαζαθεληζηεί κέζσ ηεο 

ζεσξίαο ήηαλ ε επηινγή ηεο γεσγξαθηθήο  ππνδηαίξεζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

εθινγηθψλ δεδνκέλσλ. Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα είλαη πξνθαλψο δπλαηφλ λα 

κειεηεζνχλ κε δηάθνξα γεσγξαθηθά πιαίζηα, απφ ην επίπεδν ηνπ εθινγηθνχ 

ηκήκαηνο σο ην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ φκσο ηεο 

πξνζθνξφηεξεο θάζε θνξά ππνδηαίξεζεο ηνπ ρψξνπ ε επηινγή εμαξηάηαη απφ ηνπο 

ζηφρνπο  ηεο έξεπλαο, ην ζπλνιηθφ  γεσγξαθηθφ ηεο πιαίζην θαη ην δηαρξνληθφ ηεο 

εχξνο. ε εθινγηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηελ Γαιιία, νη νπνίεο άιισζηε 

δηακφξθσζαλ θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εθινγηθήο γεσγξαθίαο, φηαλ αληηθείκελν ηεο 

εθάζηνηε κειέηεο είλαη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, σο γεσγξαθηθή ππνδηαίξεζε  

επηιέγεηαη ν λνκφο (department)
104

.Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο είλαη κηα πεξηθέξεηα ή έλαο λνκφο, φπσο ζηηο δχν θιαζηθέο κειέηεο ηνπ Α. 

ηγθθξίλη ( γηα ηελ Γπηηθή Γαιιία θαη ηελ Ardeche), σο γεσγξαθηθή ππνδηαίξεζε 

επηιέγεηαη θαηά θαλφλα, ην θαληφλη ( ππάξρνπλ πεξίπνπ 3.000 θαληφληα ζχλνιν ηεο 

Γαιιίαο), πνπ παξνπζηάδεη θπζηθά πνιχ κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή θαη θνηλσληνινγηθή 

νκνηνγέλεηα
105

. 

     χκθσλα  ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειιεληθψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, κηα κειέηε  πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο 

θαη ηαπηφρξνλα, θαιχπηεη κηα ζρεηηθά κεγάιε πεξίνδν είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, 

ζρεδφλ αλαπφθεπθην λα επηιέμεη ν εξεπλεηήο αλάκεζα ζε δχν γεσγξαθηθέο 

ππνδηαηξέζεηο: α) ηελ ππνδηαίξεζε ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ζε γεληθέο 

γξακκέο ζπκπίπηνπλ κε ηνπο λνκνχο θαη απνηεινχλ, θαηά θαλφλα , ην ζεζκνζεηεκέλν 

πεδίν ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο, β) ηε «ιεπηφηεξε» ππνδηαίξεζε ζε επαξρίεο, νη 

νπνίεο βέβαηα, εθηφο εμαηξέζεσλ, είραλ πάςεη πιένλ λα έρνπλ απηφλνκε δηνηθεηηθή 

ππφζηαζε, αιιά ζπλήζσο δηέζεηαλ ζεκαληηθή ηζηνξηθή παξάδνζε θαη δηαηεξνχζαλ 

                                                           
104

 Βλ. Fr. Goguel, Geographie des elections francaises de 1870 a’ 1951,Paris 1952  και του 
ίδιου,Chroniques electorales. 
105

 Βλ. Fr. Goguel,«La sociologie electorale 1, France», ό.π., ς. 55-57. 
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επίζεο, εθινγηθά, κηα ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα
106

. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θξίζεθε ζθφπηκν λα επηιερηεί ν δηαρσξηζκφο ζε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα θαη απηφ δηφηη  ελψ νη επαξρίεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή ηζηνξηθή παξάδνζε 

ε νπνία πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ νκνηνγελείο εθινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, θαη επηπιένλ νη πξσηεχνπζεο ησλ επαξρηψλ – αζηηθά ή εκηαζηηθά 

θέληξα, εθηφο βέβαηα απφ ιίγεο εμαηξέζεηο- απνηεινχζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο έλα ηνπηθφ θέληξν, ην νπνίν γηα κεγάιν θάζκα ιεηηνπξγηψλ, δελ είρε 

ππνθαηαζηαζεί απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ
107

, σζηφζν δελ έρνπλ πιένλ 

απηφλνκε δηνηθεηηθή ππφζηαζε ζε αληίζεζε κε ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. 

 

2.2. Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ πεγώλ 

 

   Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα ηζηνξηθή έξεπλα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο πξσηνγελείο θαη ηηο δεπηεξνγελείο.
108 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, κειεηήζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν πξσηνγελείο πεγέο. 

   ε φηη αθνξά ηε ζπιινγή πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

απνηέιεζε κηα επίπνλε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, δηφηη πιελ ησλ ηφκσλ εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηα αξρεία ηεο βηβιηνζήθεο  ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ θαζψο θαη απφ ηα αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, αξθεηά αξρεία θαη 

δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο, ή απφ ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο. 

Δπηπξνζζέησο ν εληνπηζκφο ησλ θχιισλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ρξεηάζηεθε πνιχκελε 

αξρεηαθή έξεπλα απφ αξθεηέο βάζεηο αξρείσλ, κεξηθέο ελδεηθηηθά εθεκεξίδεο πνπ 

κειεηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ: H Ζρώ 

ηεο Μαθεδνλίαο, ε Νίθε, ε Δζληθή Πνιηηηθή, ε Βόξεηνο Διιάο, ην Μαθεδνληθό Βήκα, ,ν 

Ππξζόο, ε Δπαξρηαθή Φσλή, ε Δθεκεξίο ηαηίζηεο,θ.α
109

. 

                                                           
106

 Θ διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ ςε επαρχίεσ, ζςτω και χωρίσ διοικθτικι υπόςταςθ, διατθρικθκε για 
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Θερμζσ ευχαριςτίεσ ςτίσ υπθρεςίεσ, και τα άτομα που παραχϊρθςαν το αρχειακό τουσ υλικό, 
κακϊσ και για τθν προκυμία  και για τθν ςυνεργαςία τουσ. 
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Σν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ θξίζεθε φηη ζα βνεζνχζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

ζπιιέρζεθε απφ: 

 

- ην αξρείν ηεο «Κνβεληαξείνπ» δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο ηεο Κνδάλεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 

 

- ην αξρείν ηεο Γεκφζηαο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο Γξεβελψλ 

 

- ηα Γεληθά Αξρεία Κξάηνπο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 

 

- ην αξρείν ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηφζν ζην θεληξηθφ 

θηήξην, φζν θαη ζε απηφ ηνπ Καπλεξγνζηαζίνπ 

 

- ην αξρείν Βεληδέινπ απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν Μνπζείνπ Μπελάθε 

 

- ηα Αξρεία χγρξνλεο Κνηλσληθήο ηζηνξίαο ζηελ Αζήλα 

 

    ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ηνληζηεί πσο νξηζκέλα δεδνκέλα απφ ην αξρεηαθφ 

καο πιηθφ, αξρείν Βεληδέινπ αθφκε θαη ν ηνπηθφο Σχπνο, εκπίπηεη ζε κηα δπζκελή 

ρξνλνινγηθά πεξίνδν (1915-1936 ) θαη πξεζβεχεη ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο 

θαηεπζχλζεηο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηα φξηα ηεο έξεπλαο. 

     Σέινο θιείλνληαο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί σο πεγή θαη ε 

αληίζηνηρε κε ηε ζεκαηνινγία ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ θαη ηεο απνηχπσζεο 

ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πξνυπάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο φπσο ηνπ θαζεγεηή 

εθινγηθήο θνηλσληνινγίαο Ζιία Νηθνιαθφπνπιν κε ην βηβιίν ηνπ «Κφκκαηα  θαη 

Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ζηελ Διιάδα 1946-1964» θαζψο θαη ηελ δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ηνπ Υξήζηνπ Εάγθνπ «Οη θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε Φιψξηλα 

(1926-2009): εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Πνιηηηθή ηδενινγία κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ 

Σχπν. Φιψξηλα.» θαη θπζηθά ε κειέηε ηνπ Γηάλλε  Γθιαβίλα «Δθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ζηελ Κνδάλε ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ 1915-1920: 

Κφκκαηα, ππνςήθηνη, εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ Κνδάλε» φπνπ 

αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζθηαγξάθεζε θαη  ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κνδάλε ηεο εμεηαδφκελεο 

ρξνληθά πεξίνδν θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θχζε θαη ηελ δνκή πνπ ζα φθεηιε λα 

έρεη ε  παξνχζα εξγαζία. 

2.3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 
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  Μηα απφ ηηο πξψηεο δπζθνιίεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε 

εξεπλεηήο έγθεηηαη ζηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ζ παξνχζα 

εξγαζία εθ ησλ πξαγκάησλ θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ηζηνξηθψλ εξεπλψλ, ραξαθηεξίδεηαη πνηνηηθή θαη ηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπλαπνηέιεζαλ ε ηζηνξηθή εξκελεπηηθή 

κέζνδνο, ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε αλάιπζε ιφγνπ 

ζπκπιεξσκαηηθά, θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ. 

         2.3.1.  Ηζηνξηθή εξκελεπηηθή κέζνδνο 

 

  Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζέκα ηεο ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη  ηηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1915-1936 θαζψο θαη ηηο εθινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηδενινγίεο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. πκπεξαζκαηηθά 

εκπιέθεη ζηνηρεία πνιηηηθήο θνηλσληνινγίαο, πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηνπηθήο 

πνιηηηθήο ηζηνξίαο, ε ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ είλαη 

επηβεβιεκέλε.  

     χκθσλα κε ηνλ Borg (1963), ε ηζηνξηθή έξεπλα έρεη νξηζηεί σο ν ζπζηεκαηηθφο 

θαη αληηθεηκεληθφο εληνπηζκφο, ε εθηίκεζε θαη ζχλζεζε καξηπξηψλ, ψζηε λα 

ζεκειησζνχλ γεγνλφηα θαη λα ζπλαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ζπκβάληα ηνπ 

παξειζφληνο. θνπφο ηεο είλαη ε πηζηή αλαπαξάζηαζε κηαο πεξαζκέλεο επνρήο, κέζα 

απφ ηελ θξηηηθή καηηά ηνπ εξεπλεηή. Σα ηεθκήξηα βξίζθνληαη ζηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ, ζηα ληνθνπκέληα θαη ζηα επίζεκα αξρεία θαη έγγξαθα
110

. 

    Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αζρνιείηαη κε ζέκα πνπ αθνξά ηελ ηνπηθή 

πνιηηηθή ηζηνξία κηαο πεξηνρήο έρεη ηελ ζεκαζία ηνπ. ηελ ζχγρξνλε  

ηζηνξηνγξαθηθή έξεπλα  ε ζεκαζία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο απνθηά ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, δηφηη ζπλεπηθνπξεί ζην θνηλσληθφ αίηεκα ησλ θαηξψλ γηα κηα ηζηνξία 

απνθεληξσκέλε
111

.πσο ππνγξακκίδεη ν Partington, αλ ε ζχγρξνλε ηζηνξία είλαη ην 

ηψξα, ηφηε ε ηνπηθή ηζηνξία είλαη ην εδψ
112

. 

       Βαζηθή πεγή ηεο έξεπλαο  απηήο  είλαη ν ηνπηθφο Σχπνο, νη εθεκεξίδεο ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ (1915-1936). Ζ επηινγή απηήο ηεο πεξηφδνπ έγθεηηαη δηφηη είλαη κηα 

πεξίνδνο  φπνπ ηα ειιεληθά πνιηηηθά γεγνλφηα  βξίζθνληαη ζε έλα θξίζηκν κεηαίρκην 

                                                           
110

 Cohen, L.,& Manion, L. (1994). Μεκοδολογία τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Ακινα: Ξεταίχμιο. 
111

 W.H. Burston,, C.W. Green, E.J. Nicholas, A.K. Dickinson, D. Thompson, Handbook for history 
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 G. Partington, The idea of historical education, London, N.F.E.R. Piblishing Company, 1980, ς. 122. 
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αλάκεζα ζηνλ αιπηξσηηθφ κεγαιντδεαηηζκφ ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

θαη ζηνλ κεγάιν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ επέθεξε ν Β΄ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Οη δχν παξαηάμεηο (Βεληδειηθνη-Αληηβεληδειηθνί) πνπ ζα 

πξσηαγσληζηήζνπλ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ έξρνληαη λα 

αλακεηξεζνχλ κε ηα λέα πξνηάγκαηα πνπ αλέδεημε ε επνρή. ηνλ εκεξήζην Σχπν 

ινηπφλ απνηππψλνληαη νη δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο, αιιά θαη ζπλάκα ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εθαηέξσζελ παξαηάμεηο αμηνινγνχλ ηνλ αληίπαιν. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο 

θαίλεηαη λα αληαλαθιά θαη ηηο ηάζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο
113

, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν 

πνπ ν Σχπνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κνλαδηθή πεγή  αλάγλσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. 

   Ζ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηνπ Σχπνπ κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα 

είλαη θεληξηθή, εάλ ζέινπκε λα αμηνπνηήζνπκε δεκηνπξγηθά ηα επξήκαηα ησλ 

εθεκεξίδσλ. Ο Σχπνο σο πεγή έξεπλαο ρξεηάδεηαη εκπεξηζηαησκέλε ιεπηνκεξή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Έλα πξψην δήηεκα είλαη ην θαηά πφζν ε απνηχπσζε ελφο 

γεγνλφηνο ή ν ζρνιηαζκφο ηνπ ζην  θχιιν κηαο εθεκεξίδαο είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί 

έγθπξε πεγή γηα έλαλ εξεπλεηή. Δθ ησλ πξαγκάησλ ε εθάζηνηε εθεκεξίδα πξέπεη λα 

ινγηζηεί σο κηα πξσηνγελήο πεγή πνπ θέξεη φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο 

ακεζφηεηαο, αιιά θαη φια ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγρξνληθήο αλάγλσζεο. 

Δπηπξνζζέησο, φηαλ αλαθεξφκαζηε θαη ζηελ εθινγηθή ηζηνξία, γηα ηελ νπνία ε 

απνηχπσζε ησλ ηάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο είλαη  βαζηθή, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ 

θαη ην ακθίδξνκν ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε κία εθεκεξίδα θαη ην θνηλφ ηεο φπνπ νη 

ζηάζεηο εθαηέξσζελ αιιεινεπεξεάδνληαη. 

    Χζηφζν ζε φηη αθνξά ηνλ πξνεθινγηθφ Σχπν, αζθαιψο ππάξρεη θαη ην θαηλφκελν 

ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ, αθνχ ζηελ πιεηνλφηεηα  ηνπο νη εθεκεξίδεο αθνινπζνχλ θαη 

είλαη θηιηθά πξνζθείκελεο ζηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα θάπνηαο παξάηαμεο κε ζηφρν λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθινγηθή επηηπρία ηεο. πκπεξαζκαηηθά πξσηνβαζκηαίσο ν 

πξνεθινγηθφο Σχπνο  απνηειεί αμηφπηζηε πεγή ηεο πξνεθινγηθήο  δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κνλαδηθή – έηζη ψζηε λα 

απνθαιχπηεη ηα εθινγηθά δηαθπβεχκαηα θαη λα δηαζψδεη ηνλ πξνεθινγηθφ ιφγν ησλ 

θνκκάησλ. 

    Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ πξνεθινγηθφ ιφγν κηαο εθεκεξίδαο είλαη ην 

θαηά πφζν ε ηδενινγία κηαο εθεκεξίδαο δχλαηαη λα ηαπηηζηεί κε ηελ ηδενινγία ελφο 

πνιηηηθνχ ρψξνπ. Δάλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα αλαιχζεη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν κηαο 
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 Ξπαλτά Οάςθ,Ρ Ελλθνικόσ Εμφφλιοσ Σόλεμοσ ( 1946-1949) μζςα από τον Γαλλικό Φφπο, Ακινα: 
Ρδυςςζασ, 1993, ς. 27. 
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εθεκεξίδαο, θαηαιήγεη εχθνια ζε ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ ηδενινγηθφ πξνθίι 

κηαο εθεκεξίδαο. Κνκβηθή ζεκαζία γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο παίδεη  ε 

ηζηνξία ηνπ Σχπνπ, ε νπνία ηξνθνδνηεί ηνλ κειεηεηή κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, 

ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ εμάξηεζε – ζρέζε νξηζκέλσλ εθεκεξίδσλ κε ζπγθεθξηκέλα 

πνιηηηθά θφκκαηα. Χζηφζν ππάξρεη  θαη θάπνηα κεξίδα ηνπ Σχπνπ πνπ δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θαζξέθηεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ησλ πνηθίισλ 

ζηάζεσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε έλα θφκκα, θαη επηπιένλ είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ 

ηηο γεληθέο ηάζεηο  πνπ ελππάξρνπλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή. 

       ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεθινγηθνχ Σχπνπ, είλαη βέβαην φηη ν ιφγνο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπκππθλσηηθφο θαη αθαηξεηηθφο, ελψ ραξαθηεξηζηηθά  κηαο ηδενινγηθήο 

θαηεχζπλζεο απινπνηνχληαη θαη ζπγρσλεχνληαη. Ζ εθεκεξίδα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

πξνεθινγηθέο αλάγθεο, θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε ζεκαηνινγία θαζψο θαη ε 

επηθαηξφηεηα ηεο είλαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε. 

    Ζ κειέηε ηνπ πξνεθινγηθνχ Σχπνπ, επνκέλσο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ψζηε λα 

θαηαλνεζεί ε εθινγηθή  πξαγκαηηθφηεηα κηαο πεξηφδνπ, αιιά θαη απηνκάησο 

απνηειεί έλαπζκα κηαο πεξαηηέξσ πεξηήγεζεο ζηηο ηδενινγηθέο δηαδξνκέο ηεο. Ο 

ξφινο ησλ εθινγψλ πέξα απφ κηα απιή θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ είλαη παξάιιεια 

κηα δψζα πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαη λα καο ηξνθνδνηήζεη κε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κε ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα. 

    Ο Σχπνο απνηππψλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ θαη ην πψο απηή βηψλεηαη απφ ηα ππνθείκελα ησλ 

εθεκεξίδσλ. Σέινο ε δηάδξαζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ εθεκεξίδσλ, καο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε θαη ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, 

πφζν επηθνηλσληαθά απνδεθηέο ήηαλ  ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο θαζψο θαη κε  

πνηνχο ηξφπνπο επηιέγνληαλ ε δηάρπζε ησλ πνιηηηθψλ ιφγσλ  ζηνπο εθινγείο. 

         ηελ απφπεηξα καο λα απνηππψζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο εθινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηεο Κνδάλεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, νθείινπκε λα 

αθνινπζήζνπκε  ηελ ηήξεζε ησλ απζηεξψλ θαλφλσλ ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο φπνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Εάγθν είλαη « ν ζεβαζκφο ηεο ρξνληθήο θαη ινγηθήο αιιεινπρίαο 

ησλ γεγνλφησλ, ν ζπζρεηηζκφο, ε ζπγθξηηηθή θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ 

δεκνζηεπκάησλ, ε δηαξθήο θξηηηθή επαγξχπλεζε πνπ επηβάιιεη ε ηδηνκνξθία ηνπ 
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δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ θαη ε άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

ζπγθεθαιπκκέλνπ ιφγνπ.»
114

 

2.3.2. Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

 

    Γηα ηελ επεμεξγαζία, ηελ αλάιπζε, θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ αξρεηαθνχ καο πιηθνχ 

φπνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Κνδάλεο θαηά ηελ πεξίνδν 1915-

1936, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ( content 

analysis). Πξφθεηηαη γηα κηα απινπνηεκέλε, ζρεκαηνπνηεκέλε, εχθνιε, γξήγνξε 

κέζνδν. Αθνξά ιηγφηεξν ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ θαη πεξηζζφηεξν ηηο εθθξαδφκελεο 

ηδέεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη ηερλεηή, δηφηη νη ιέμεηο εθθξάδνπλ ηδέεο. Ζ αλάιπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αλαιπφκελεο ελφηεηεο δελ 

είλαη ζπλήζσο ιέμεηο, αιιά έλλνηεο: εληάζζνληαη ζ‟ απηήλ ηελ θαηεγνξία δχν ιέμεηο 

ζπλψλπκεο ή δπν ιέμεηο δηαθνξεηηθέο, κε ηελ ίδηα φκσο ζεκαζία. Δμάιινπ πνιχ 

ζπρλά, νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ελφηεηεο απνηεινχληαη απφ ζέκαηα ή απφ νιφθιεξεο 

θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ θ.ιπ.    Ηζηνξηθά νη βάζεηο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ 

φπνπ ηελ πεξίνδν εθείλε παξαηεξείηαη άλζεζε ησλ εθεκεξίδσλ κε ηελ δεκηνπξγία 

καδηθψλ αγνξψλ  φπνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνθάιεζαλ ην  ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο 

γλψκεο. Δκθαλίζζεθαλ ζρνιέο δεκνζηνγξαθίαο θαη πξνθιήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία εκπεηξηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ησλ εθεκεξίδσλ, 

ε αλάγθε απηή ηθαλνπνηήζεθε απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ 

εθεκεξίδσλ
115

.Πξσηεξγάηεο ζε απηφ ην εγρείξεκα θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γεληθά ζηηο 

ΖΠΑ, ήηαλ νη Paul Lazarsfield θαη Harold Lasswell θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 

ηνπ 1930 αληίζηνηρα. Χζηφζν ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ σο φξνπ 

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1941
116

, αλ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο εθθιεζίαο θαηά ηνλ 

17
νο

 αηψλα λα ειέγμεη θαη λα εμεηάζεη ηα φζα γξάθνληαλ γηα απηήλ θαη ζεσξνχζε φηη  

                                                           
114

 Ηάγκοσ. Χ. (2010). Οι κοινοβουλευτικζσ εκλογζσ ςτθν Φλϊρινα (1926-2009): εκλογικζσ 
ςυμπεριφορζσ.Πολιτικι ιδεολογία μζςα από τον τοπικό τφπο. Φλϊρινα. 
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Berelson, Content Analysis in Communication Research, Hafner Press, New York, 1952, ς. 22-24. 
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 Ρ όροσ χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά από τον Bernard Berelson, αν και είχε ιδθ καταδειχκεί θ 
ςθμαςία τθσ μεκόδου από τον MaxWeber, ο οποίοσ κεωροφςε ότι μζςα από τθν μελζτθ των 
αλλαγϊν ςτο περιεχόμενο των εφθμερίδων ιταν εφικτι θ ανίχνευςθ αλλαγϊν ςτθν κοινωνικι, 
πολιτικι και οικονομικι δομι. Βλ. Klaus Krippendorf, On Communicating Otherness, Meaning, and 
Information, Routledge – New York – London, 2009, ς. 205. 
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ήηαλ κε ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ε ελάληηα ζηα πηζηεχσ ηεο. κέζα απφ ηνλ Σχπν 

απνηέιεζαλ κηα άηππε πξνζπάζεηα γέλλεζεο ηεο κεζφδνπ
117

. 

    Θεκειησηήο ηεο κεζφδνπ ζεσξείηαη ν Berelson ν νπνίνο νξίδεη ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ σο «κία ηερληθή έξεπλαο γηα ηελ αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη 

πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ δεισκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο
118

». Οξηζκέλνη 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο  ζηελ αλάπηπμε ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

κελχκαηνο παξαζέηνπλ  πην θάησ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ηί είλαη ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ: Οη Stone, Dunph, Smith, θαη Oglivie, ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη νπνηαδήπνηε ηερληθή έξεπλαο πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πξνζδηνξίδνληαο ζπζηεκαηηθά θαη αληηθεηκεληθά ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε έλα θείκελν
119

. Ζ κέζνδνο  ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Krippendorf είλαη κηα ηερληθή έξεπλαο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα ζην πεξηερφκελν ηνπο
120

. Ο R.Weber  απφ ηελ άιιε 

έγξαςε φηη «αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα απφ έλα θείκελν
121

», ελψ ν Berger ζεκεηψλεη πσο « 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα ηερληθή έξεπλαο ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ελφο 

πνζνχ απφ θάηη (βία, αξλεηηθά γπλαηθεία πξφηππα, ή νηηδήπνηε) εμεηάδνληαο έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
122

. Ο  νξηζκφο ηνπ Μπνλίδε  αλαθέξεη πσο «αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο ε νπνία κε ζαθείο ζηφρνπο θαη 

θαηεπζχλζεηο αλάιπζεο θαη κέζσ ζπζηεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ππνδεηγκάησλ 

αλάιπζεο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ δηππνθεηκεληθφηεηα, αληρλεχεη, εξκελεχεη θαη 

αμηνινγεί ηφζν ην ξεηφ φζν θαη ην ιαλζάλνλ πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο 

επηθνηλσλίαο»
123

. 

     Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, γελλεκέλε απφ κηα ζέιεζε ελάληηα ζηε θηινινγηθή 

αλάιπζε, ζεσξνχζε ηελ έλλνηα ηνπ πνηνηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απηή εηζάγεη σο 
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 Klaus Krippendorf, Content Analysis. An Introduction to Its Methodology,  London,Sage, 1980.ς. 21 
121

 R Weber, Basic Content Analysis,Newburry Park, SAGE, 1990, ς. 9. 
122

 A. Berger, Media Research techniques, Newbury Park, SAGE, 1991, ς. 25. 
123
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απνθιεηζκφ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο θαη αληέηαζζε ην πνηνηηθφ απφ ην πνζνηηθφ, 

εθφζνλ απνηεινχλ παξαηήξεζε απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ εξεπλεηή. Χζηφζν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίζηεθε ε ζπνπδαηφηεηα  

ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ.
124

 Ζ ζρέζε κεηαμχ 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ε κηα κε ηελ άιιε. Ο A.L. 

Georgei ζπγθξαηεί ζαλ κφλε ζεκαληηθή δηαθνξά ην γεγνλφο φηη ε πνηνηηθή αλάιπζε 

εζηηάδεηαη ζηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ δεδνκέλνπ, ελψ ε 

πνζνηηθή αλάιπζε αλαδεηά ηε ζπρλφηεηα ησλ ζεκάησλ, ιέμεσλ, ζπκβφισλ πνπ 

ππάξρνπλ. 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ζρνιηαζηήο ηνπ λαδηζηηθνχ 

ξαδηνθψλνπ, κεηαρεηξηδφκελνο ηηο επηηπρίεο ησλ γεξκαληθψλ ππνβξπρίσλ, δειψλεη: 

«Γελ είκαζηε αξθεηά αθειείο, ώζηε λα ππνβαζκίζνπκε απηή ηε λίθε από κηα κειινληηθή 

αβεβαηόηεηα». Απηή ε κηθξή θξάζε, απνκνλσκέλε κέζα ζε κηα παξαγσγηθή 

πξνπαγάλδα, δε κπνξεί λα θξαηεζεί κέζα ζε κηα πνζνηηθή αλάιπζε. Πάλσ ζην 

πνιηηηθφ ζρέδην, απηή ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ζαλ αξρή ηεο ηνπνζέηεζεο πξνο 

θχιαμε ηνπ γεξκαληθνχ θνηλνχ ελ κέζσ κειινληηθψλ δηαςεχζεσλ. 

     Παξαθηλνχκαζηε λα δνχκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δπν ηχπνπο αλαιχζεσλ, νη 

νπνίνη εκπεξηέρνπλ ηελ ηδέα ηεο ζπνπδαηφηεηάο ησλ, θαζψο δηακνξθψλνληαη. Μέζα 

ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη ζπρλά, 

δειαδή ν αξηζκφο ησλ θνξψλ πνπ εκθαλίδεηαη ε έλλνηα, θξάζε θιπ. είλαη ην θξηηήξην 

ζπνπδαηφηεηαο. Μέζα ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε φκσο, εκπιέθεηαη ε ηδέα ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο κε ηελ θαηλνηνκία, ην λεσηεξηζκφ, ην ελδηαθέξνλ, ηελ αμία ελφο 

ζέκαηνο, απηνθξηηηθάξεη, γλσξίδνληαο φηη θηλείηαη ζε έλαλ ρψξν θαλεξά 

ππνθεηκεληθφ. 

     Με ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κειέηεο 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζεκαίλεη: πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνκπνχ θαη ησλ απνδεθηψλ, κειέηε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ 

ηνπ κελχκαηνο, κε ηα νπνία επηρεηξείηαη ε πξφθιεζε πξνζνρήο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ απνδεθηψλ θαη κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ην 

κήλπκα ζηνπο απνδέθηεο. πκπεξαζκαηηθά ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα  ηνλ πξνζδηνξηζκφ : α) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνκπνχ ηεο επηθνηλσλίαο, γ) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
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 Σ. Σάλλασ, Θ ανάλυςθ περιεχομζνου, Φιλόλογοσ, 1992, ς. 67. 
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απνδεθηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζε απηνχο, κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ
125

. 

Κπξίαξρνο ζηφρνο είλαη λα νξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο (θαηεγνξίεο) κε ζθνπφ, θάζε 

θνξά πνπ έλαο εξεπλεηήο – αλαγλψζηεο επηζπκεί λα έρεη πξφζβαζε ζην  πιηθφ ηεο 

έξεπλαο λα κπνξεί εχθνια θαη αμηφπηζηα λα έρεη ηελ πιεξνθνξία (πνζνηηθά ζηνηρεία) 

θαη ηε κέγηζηε ζεκαζία (πνηνηηθή αλάιπζε). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, 

πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά  ελεξγεηψλ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θάζεηο: 

α) Ο νξηζκφο θαη επηινγή ηνπ ζέκαηνο, δειαδή επηιέγνληαη νη πεγέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν ππνςήθηνο εξεπλεηήο γηα ηελ αλάιπζε (π.ρ. πνηέο εθεκεξίδεο, πνηά 

κπζηζηνξήκαηα, πνηά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα), εάλ δελ είλαη εθηθηφ λα κειεηεζνχλ 

κηα πξνο κία νη πεγέο, ηφηε ζα πξέπεη λα επηιερζεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. 

β) Γηαρσξηζκφο ηνπ πιηθνχ φπνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηινγή ηεο κνλάδαο αλάιπζεο. 

Δπηπξνζζέησο ε κνλάδα κέηξεζεο θαζνξίδεηαη επαθξηβψο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

επηιερζέληα ηχπν ( πνηνηηθά ή πνζνηηθά) ηεο αλαιχζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Χο 

κνλάδα αλάιπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ε ιέμε, ζέκα, πξφζσπα, κέηξν 

ρψξνπ ή ρξφλνπ ( δηάξθεηα παξέκβαζεο ή αξηζκφο ζηίρσλ πνπ αθηεξψλεηαη γηα λα 

παξνπζηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαη ην ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ)
126

. 

γ) Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο νη 

θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ δπλαηή πεξηγξαθή θαη κειέηε ηεο εθάζηνηε έξεπλαο. 

πκπιεξσκαηηθά απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απζηεξή παξαηήξεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ  θαη ηνπ πιηθνχ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ. 

Χζηφζν ε νξζή επηινγή ησλ θαηεγνξηψλ απνηειεί έλα θεληξηθφ πξφβιεκα  ζε θάζε 

έξεπλα  αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σελ άπνςε απηή εμάιινπ ππνζηεξίδεη  θαη ν 

Bernand Berelson : «Ζ επηηπρία  ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ  εμαξηάηαη  απφ ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ δηακνξθψλνληαη. Κάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ππήξμαλ  

απνηειεζκαηηθέο εθφζνλ νη θαηεγνξίεο δηαηππψζεθαλ κε ζαθήλεηα  θαη ήηαλ 

θαηάιιειεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη πεξηερφκελν. Γεδνκέλνπ φηη νη 
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 Ξ. Βάμβουκασ, Ειςαγωγι ςτθν ψυχοπαιδαγωγικι ζρευνα και μεκοδολογία. 2002, Ακινα, ς. 267. 
126

 Για τισ μονάδεσ ανάλυςθσ βλ. M. Duvenger, Ξζκοδοι κοινωνικϊν επιςτθμϊν, Ακινα, ΕΜΜΕ, 1978, 
ς. 88-89. 
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θαηεγνξίεο πεξηθιείνπλ ηελ νπζία ηεο έξεπλαο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αμηνινγείηαη 

κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
127

. 

δ) Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ 

ηελ επαιήζεπζε ε δηάςεπζε ησλ αξρηθψλ ππνζέζεσλ. 

ηελ παξνύζα  έξεπλα επηιέρζεθε  σο κνλάδα κέηξεζεο – αλάιπζεο  ην 

δεκνζηνγξαθηθό  δεκνζίεπκα, θαηαξηίζηεθαλ 10 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, ζηηο 

νπνίεο εκπεξηέρνληαη 13 θαηεγνξίεο θαη 6 ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο 

απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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 Berelson, ό.π., ς. 147. 

Καηεγνξίεο Τπνθαηεγνξίεο 

1
ε
 Γεκόζηα πνιηηηθή 

1.1 Κνηλσληθή πνιηηηθή 

1.2. Οηθνλνκία 

1.3. Δμσηεξηθή πνιηηηθή 

1.4. Γεκόζηα δηνίθεζε 

1.5. Γεκόζηα έξγα 

1.6 Γπλαζηηθό δήηεκα 

1.1.1. Δθπαίδεπζε 

1.1.2. Τγεία 

1.1.3. Άιιν 

1.3.1. Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο 

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό - Πξνζθπγηθό 

1.3.3. Μαθεδνληθό 

 

2
ε
 Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Μεηαμύ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

2.2. Μέζσ Σύπνπ 

 

3ε Ηδενινγηθέο ζέζεηο  

4
ε
 Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

 

5
ε
 Αληηθνκκνπληζκόο  
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2.3.3.  Αλάιπζε ιόγνπ 

 

   Ο φξνο «ιφγνο»
128

 [discourse] είλαη έλαο δπζλφεηνο θαη αζαθήο φξνο, φπνπ άιινηε 

ρξεζηκνπνηείηαη αδηαθξίησο θαη άιινηε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πνηθίινπλ νη 

ζεκαζίεο ηνπ απφ πεξηβάιινλ ζε πεξηβάιινλ. Ζ γεληθή ηδέα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

ιφγν είλαη φηη ε δνκή ηεο γιψζζαο βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα νξγάλσζεο 

ηεο νκηιίαο ησλ αλζξψπσλ, ζην πιαίζην δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Δπξέσο γλσζηέο ρξήζεηο ηνπ είλαη γηα παξάδεηγκα ν « πνιηηηθφο ιφγνο», ν « ηαηξηθφο 

ιφγνο», θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, ζεσξνχληαη αλαιχζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ. Γηα λα δηαζαθεληζηνχλ φκσο, ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ηνπ είλαη απαξαίηεηνο έλαο πην ζαθήο θαη 

νινθιεξσκέλνο νξηζκφο, θαη απηφ δηφηη ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ αθνξά κηα ζεηξά 

δηεπηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη θιάδσλ ζπνπδψλ. Δπνκέλσο ν ιφγνο ζα νξηζηεί σο έλαο 

ηδηαίηεξνο ηξφπνο νκηιίαο ή θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ 

ηνπ.
129

 

     ην θνκκάηη πνπ αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, νη δχν ζεκαληηθφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ
130

, είλαη ε ζεσξία ηνπ 
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 λόγοσ: 1. θ δυνατότθτα, θ ικανότθτα του ανκρϊπου να μιλάει και να διατυπϊνει τθ ςκζψθ του∙ 
ομιλία 2. ςφςτθμα ζκφραςθσ και επικοινωνίασ μεταξφ των ανκρϊπων∙ γλϊςςα 3. κακετί που λζει 
κάποιοσ, λζξθ, φράςθ, κουβζντα 4. εκτενισ ομιλία μπροςτά ςε ακροατιριο για τθν ανάπτυξθ ενόσ 
κζματοσ, αγόρευςθ. Από το Νεξικό τθσ Μοινισ Οεοελλθνικισ (Φριανταφυλλίδθ) ςτθν ιςτοςελίδα: 
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B F%CF%82&dq= 
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 Jørgensen, Marianne W. & Philips, Louise (2002). Ανάλυςθ Λόγου: Θεωρία και Μζκοδοσ, μτφρς. 
Αλζξανδροσ Μιουπκιολισ. Ακινα: Εκδόςεισ ΣΑΣΑΗΘΥΘ ΑΕΒΕ, ς. 17-18. 
130

  Υυνικωσ προτιμοφμε  να χρθςιμοποιοφμε ςτο πεδίο τθσ ανάλυςθσ του λόγου  το όρο« 
κοινωνικόσ κονςτρουξιονιςμόσ», ζτςι ϊςτε να είναι ςαφισ θ διαφορά από τθν κονςτρουκτιβιςτικι 
κεωρία τοφ Piaget[ Για τα προβλιματα απόδοςθσ των όροων αυτϊν ςτα ελλθνικά, αλλά και για μια 
γενικότερθ ειςαγωγι ςτον κοινωνικό κονςτρουξιονιςμό, βλ. Οίκοσ Δεμερτηισ (2002) Σολιτικι 
επικοινωνία: διακινδφνευςθ, δθμοςιότθτα, διαδίκτυο, Ακινα:Σαπαηιςθσ (ΥτΞ).] 

6
ε
 Μηθξνπνιηηηθή  

7
ε 

Πνιηηηθέο-παξαηλέζεηο/θείκελα 

γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

 

8
ε
   Πνιηηηθή δηαθήκηζε  

9
ε
 Πνιηηεηαθό δήηεκα  

10
ε
 Πίλαθεο  
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ιφγνπ (discourse theory ) ηνπ Ernesto Laclau, θαη ηεο Chantal Mouffe, ζηελ θξεηηθή 

αλάιπζε ιφγνπ (critical discourse analysis). Βαζηθή ζέζε θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ 

είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη κηινχλ, φρη κφλν αληαλαθιά ηνλ θφζκν, 

ηηο ηαπηφηεηεο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο, αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηε δεκηνπξγία ή 

αθφκα θαη ζηελ αιιαγή ηνπο. Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ αλάκεζα 

ζηηο δηάθνξεο ζεσξήζεηο ηνπ πεδίνπ ηεο αλάιπζεο ιφγνπ βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη 

ε κέζνδνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ είλαη πνιχ 

ρξήζηκα ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θαη ην πνιηηηθφ πεδίν. Μπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

δειαδή, ζηε κειέηε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε γιψζζα ζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη 

πνιηηηθέο δνκέο. Χζηφζν ππάξρεη θαη κηα ηξίηε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο αλάιπζεο 

ηνπ ιφγνπ, απηήο ηεο ινγνςπρνινγίαο ζηελ παξνχζα έξεπλα φκσο δελ ζα εζηηάζνπκε 

ζε απηήλ.
131

 

   Ζ αλάιπζε ιφγνπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ησλ εθεκεξίδσλ ηεο έξεπλαο είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνχζα κειέηε γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη ζθφπηκν λα 

γίλεη αλαθνξά ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν. Σα Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο παξάγνπλ 

κηα δηακεζνιαβεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ, είλαη πξντφλ 

θαηαζθεπήο θαη εξκελείαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σχπνπ. πσο ππνγξακκίδεη θαη ν 

Comman
132

 «Tα κέζα Δπηθνηλσλίαο εκθαλίδνληαη σο θνξείο θαηαζθεπήο λνήκαηνο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο δηαθνξεηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θόζκνπ». Χο απνηέιεζκα απηήο 

ηεο δηακεζνιαβεκέλεο θαηαζθεπήο είλαη θαη ε ηδενινγηθή πξαγκάηεπζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ είλαη ε 

ηδενινγηθή ηνπ ρξήζε, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

παξάγνληεο φπσο είλαη ε ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηεο εθεκεξίδαο θαη ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο. Δπηπξνζζέησο ηα κέζα δελ αξθνχληαη κφλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εξκελεία 

ηεο επηθαηξφηεηαο, εθφζνλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ε ιεηηνπξγία ηνπο σο νξγαληζκψλ 

εμαξηάηαη απφ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ζπκβνιηθέο  αξρέο, θαζψο 

επίζεο πξνβάιινπλ ηαπηφρξνλα κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο. 

   Γηα ηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο επηβνιήο ηεο 

εμνπζίαο πξσηαξρηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ιφγνο φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν 

Foucault
133

 «ν ιόγνο δελ είλαη απιά απηόο πνπ εθθξάδεη ηνπο αγώλεο ή ηα ζπζηήκαηα 
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 Foucault M., 1971, L’ordre du discours, Paris, Gallimard. ς. 12. 
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θπξηαξρίαο, αιιά απηό γηα ην νπνίν αγσληδόκαζηε, απηό κέζσ ηνπ νπνίνπ 

αγσληδόκαζηε, ε εμνπζία πνπ ςάρλνπκε λα επηβάιινπκε». 

    Ζ ιεηηνπξγία απηή ηνπ ιφγνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηβνιή ηεο εμνπζίαο επηηειείηαη 

θαηά βάζε κέζα απφ ηνλ αμηνινγηθφ ηνπ ραξαθηήξα. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεηψλεη θαη ν Σνληφξνθ
134

 «θάζε πξόηαζε εκπεξηέρεη κηα αμηνιόγεζε αιιά 

δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ, πξάγκα ην νπνίν καο επηηξέπεη λα αληηπαξαβάινπκε έλαλ 

«αμηνινγηθό» ιόγν ζηα άιια επίπεδα ηεο νκηιίαο». πκπεξαζκαηηθά ν 

δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο είλαη αμηνινγηθφο ππφ ηελ έλλνηα φηη κεηαθέξεη ξεηά αιιά 

θαη ππφξξεηα λνήκαηα ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν πνπ κεηαδίδεη, φζν θαη σο πξνο 

ηηο γισζζηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο επελδχεηαη απηφ ην πεξηερφκελν. Έηζη, ην 

πεξηερφκελν θαη ε γισζζηθή κνξθή ζπλδένληαη κε ηδενινγηθέο επηινγέο αμηνινγηθνχ 

ραξαθηήξα, άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο. πσο 

αλαθέξεη θαη ν Πνιίηεο
135

 ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν σο κηα « 

ξεηή έθθξαζε ηεο ηδενινγίαο ελόο κέζνπ πνπ ελδηαθέξεη θπξίσο ηελ θνηλσληνινγία θαη 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ ιόγνπ». κσο, ε 

γισζζνινγία θαη ε αλάιπζε ιφγνπ εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ππφξξεηε 

έθθξαζε ηεο ηδενινγίαο, φπσο απηή θσδηθνπνηείηαη ζηηο γξακκαηηθέο θαη ιεμηθέο 

επηινγέο ελφο ζπληάθηε ή νκηιεηή, ή δηαρέεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ππνλνήκαηα 

πνπ κνηξάδνληαη πνκπφο θαη δέθηεο ελφο δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ θαη πνπ ρσξίο 

απηά ε πξφζιεςε θαη ε θαηαλφεζή ηνπ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή». 

   Γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε φισλ ησλ  ζεκαηλφλησλ ελφο θεηκέλνπ κηαο εθεκεξίδαο  

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εθηφο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα 

θαη ηελ αλάιπζε ιφγνπ (discourse analysis). Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

εληζρπηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιια είδε αλάιπζεο έηζη ψζηε λα πεξηγξάςεη θαη 

λα θαηαλνήζεη ηηο ηδέεο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ είηε είλαη παξνχζεο είηε 

ζπγθαιπκκέλεο ζε έλα θείκελν. Οη εθεκεξίδεο ινηπφλ  ζα κειεηεζνχλ βάζεη ηνπ 

εξγαιείνπ ηεο αλάιπζεο ιφγνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε βαζίδεηαη 

ζηελ «Αξραηνινγία ηεο Γλψζεο» ηνπ Michel Foucault
136

 θαη δίλεη έκθαζε ζην 

πξνζδηνξηζκφ ησλ  θχξησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε εθεκεξίδα θαη ησλ 

βαζηθψλ  ζεκαηηθψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηδενινγία ηεο. 
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2.3.4.  πγθξηηηθή αλάιπζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ 

 

   Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ κε ηελ κνξθή πνπ ηελ 

γλσξίδνπκε ζήκεξα εκθαλίζζεθε πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ εθινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο έλαο εμ 

απηψλ είλαη θαη ν Σχπνο. Χζηφζν ε κειέηε  ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πνιηηψλ απνηειεί κηα ζχλζεηε θαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία. 

    ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ πνξεία γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

κειέηε  ησλ εθινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Ο πξψηνο ηζηνξηθά ζηαζκφο γηα ηελ 

ζπζηεκαηηθή κειέηε απφ ηελ ζθνπηά ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ππήξμε ην έξγν  ηνπ 

Αληξέ ηγθθξίλη
137

 ην 1913, φπνπ επεξεαζκέλνο απφ ηελ γαιιηθή  γεσγξαθηθή 

ζρνιή θαη ηδηαίηεξα απφ απηή ηεο αλζξσπνγεσγξαθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Vidal de la 

Blache, εγθαηλίαζε έλα λέν επηζηεκνληθφ θιάδν πνχ νλφκαζε θαη ππνζηήξημε κέρξη 

ηέινπο «εθινγηθή γεσγξαθία»
138

. θνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ ήηαλ λα κειεηήζεη θαη λα 

πεξηγξάςεη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο θαη ηάζεηο κε γλψκνλα ηελ δηάξθεηα θαη ηελ 

ζπλέρεηα ηνπο ζην ρξφλν, λα δηαθξίλεη ηηο πνιηηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο ησλ θχιισλ θαη 

ησλ ηάμεσλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο ζρνιήο απηήο ηνπ ίγθθξηλη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε κίαο αθφκε ζρνιήο ηα επφκελα ρξφληα, απηήο ηεο «πνιηηηθήο νηθνινγίαο» 

φπνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ Βφξεηα Δπξψπε  

θαη ζηηο ΖΠΑ,
139

 ε νπνία είρε σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηε ζχγθξηζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ θαηαλνκψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη ηεο ελνπνίεζεο θαη 

ηεο ηαχηηζεο ηνπο κε νηθνλνκηθνπνιηηηθά εθινγηθά δεδνκέλα.
140

Καη νη δχν απηέο 

ζρνιέο επηρεηξνχζαλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθφξσλ 

ηάμεσλ θαη νκάδσλ κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επί 

κέξνπο γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ. Ζ επηξξνή ηνπ ίγθθξηλη είλαη ηδηαίηεξα θαλεξή θαη 

ζε άιιεο κειέηεο κεηαγελέζηεξεο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κηα εμ΄ απηψλ είλαη θαη απηή  ηνπ θνηλσληθνχ ληεηεξκηληζκνχ ηνπ Paul  Lazarsfeld. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο αλάιπζεο ηεο εθινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ, θαη ηελ εηζαγσγή 
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ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Δθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά 

κπνξνχζε λα αλαιπζεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Σέηνηεο έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εθηελψο ην 1940 ζηηο ακεξηθαληθέο πξνεδξηθέο εθινγέο απφ ηελ ρνιή ηνπ 

Κνινχκπηα (Columbia) θαη ηνλ Lazarsfeld.
141

 

    Με απηή ηελ κέζνδν παξαηεξήζεθε φηη ε εθινγηθή ζηάζε ησλ ςεθνθφξσλ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηξείο παξάγνληεο, α) ηελ θνηλσληθή ζέζε, β) ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, γ) θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο, φια ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ έλα δείθηε 

πνιηηηθήο πξνδηάζεζεο, θαη δπλεηηθά κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζηάζε. 

    Χζηφζν ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ε έξεπλα (κειέηε) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan, φπνπ εηζάγεη ηελ ςπρνινγία ζηα θξηηήξηα πνπ 

ζπλδένπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθνθφξσλ κε ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εηζάγεη ηνλ φξν θνκκαηηθή ηαχηηζε φπνπ ελλνείηαη ε ζηαζεξή πίζηε 

ελφο ςεθνθφξνπ πξνο έλα θνκκαηηθφ/ πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ. Ο ςεθνθφξνο ηαπηίδεη  

ηελ ηδενινγία, ηηο αμίεο, ηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο θαη ηα πξφζσπα ησλ 

ζρεκαηηζκψλ. Δπηπξνζζέησο, ν βαζκφο θνκκαηηθήο ηαχηηζεο  ηείλεη λα είλαη 

αλάινγνο ηνπ βαζκνχ ελδηαθέξνληνο θαη ελαζρφιεζεο κε ηα θνηλά, πην απιά ηα 

άηνκα  ηα νπνία δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα πνιηηηθά πξάγκαηα παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο θνκκαηηθήο ηαχηηζεο, θαζψο επίζεο θαη ην αληίζηξνθν. 

πκπεξαζκαηηθά ε θνκκαηηθή ηαχηηζε δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, αιιά ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο άιιεο.
142

 

    ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο, εκθαλίζζεθε ην κνληέιν ηεο νξζνινγηθήο 

επηινγήο ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά δελ εγθισβίδεηαη ζε 

πεπνηζήζεηο θαη θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο θαηαβνιέο. ε απηφ ην κνληέιν αλάιπζεο 

εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, κείδνλ ξφιν παίδεη ε έλλνηα ηεο ζεκαηηθήο ςήθνπ, δειαδή 

νη ςεθνθφξνη επηιέγνπλ ηη ζα ςεθίζνπλ κε βάζε ηα ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ 

επηθαηξφηεηα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ.
143
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    Σελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ κνληέινπ επλννχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο, α) 

ε ζσζηή ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα θαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ςεθνθφξσλ γηα απηά, β) ε γλψζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ςεθνθφξσλ φζνλ αθνξά 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνςήθησλ θνκκάησλ ή ζρεκαηηζκψλ πάλσ ζε ζέκαηα 

πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο, γ) ε ζπλεηδεηή ηαχηηζε ηεο ηειηθήο ηνπο επηινγήο κε έλαλ 

ππνςήθην ζρεκαηηζκφ ή πξφζσπν πνπ κνηξάδεηαη παξφκνηεο ζέζεηο πάλσ ζηα ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηελ πνιηηηθή δσή θαηά ηελ εθινγηθή πεξίνδν. 

    Σν κνληέιν φκσο πνπ επεξέαζε φζν θαλέλα άιιν ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο 

εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη απηφ ησλ Rokkan- Lipset,
144

φπνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

ηζηνξηθή πνξεία ζπγθξφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ζηηο ζρέζεηο  ηνπο κε ηηο 

ηζηνξηθέο ηνκέο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ παξνπζία θαη ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. 

   ηελ Διιάδα έλαο απφ ηνπ πξσηεξγάηεο θαη πξσηαγσληζηέο  ζην ρψξν ηεο κειέηεο 

θαη αλάιπζεο ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη  ν Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο ν νπνίνο 

κε ην έξγν ηνπ επηρείξεζε λα παξνπζηάζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηηο ειιεληθέο εθινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη παξάιιεια λα εληνπίζεη ηηο παξαηαμηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 

δηαηξεηηθέο ηνκέο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. 

Δπηπξνζζέησο παξαηεξεί φηη ην κνληέιν ηνπ Ρνθάλ ζηελ Διιάδα παγηψλεηαη κέζα 

απφ δχν ηνκέο πνπ επεξέαζαλ ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, απφ ηελ κία πιεπξά  ν 

Δζληθφο Γηραζκφο θαη ν Δκθχιηνο  απφ ηελ άιιε.
145

 

    ηε παξνχζα εξγαζία θαη ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ζηελ κειέηε ησλ εθινγηθψλ 

αλακεηξήζεσλ ζηελ Κνδάλε, ζηεξηδφκελνη ζην κνληέιν ηνπ Rokkan θαη 

αθνινπζψληαο ηε δνκή παιαηφηεξσλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ
146

, ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη νινθιεξσκέλα κηα ζεηξά εθινγηθψλ 

αλακεηξήζεσλ θαη αλάιπζεο απηψλ. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ζα απνηειείηαη απφ 

έλα ζχληνκν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ – πνιηηηθφ πιαίζην θαζψο 

θαη κε ηνπο θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθάζηνηε 

εθινγηθή αλακέηξεζε. Έπεηηα γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ θαη λα 

εξκελεπηνχλ παξάιιεια ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα θάζε εθινγηθήο κάρεο, 
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αθνινπζεί ελδειερήο παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ εδξψλ αλά 

ηελ επηθξάηεηα, ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ εδξψλ, δηαδέρεηαη ε ζχγθξηζε ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο αλακέηξεζεο, ηφζν αλά 

θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ, φζν θαη αλά ηδενινγηθφ ρψξν. ε φηη αθνξά ζηε κειέηε ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο, αθνχ 

παξνπζηαζηεί ελ ηάρεη ην ηζηνξηθφ – πνιηηηθφ πιαίζην, απνηππψλνληαη ηα εθινγηθά 

απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε 

θάζε θνκκαηηθφο ζρεκαηηζκφο, αιιά θαη θάζε ππνςήθηνο κεκνλσκέλα. Σν επφκελν 

βήκα είλαη λα επηρεηξεζεί κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη παξνπζίαζε  ησλ εθινγηθψλ 

επηξξνψλ ζηε Κνδάλε κεηαμχ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ απνηειεζκάησλ θαη κεηαμχ ησλ  

δχν δηαδνρηθψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ αλά ηδενινγηθφ ρψξν. Σέινο ζα 

παξνπζηαζηνχλ κε ιεπηνκεξή ηξφπν ε ζηαπξνδνζία ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ φπνπ θαηέζηεη 

εθηθηφ 1926 έσο 1936. 

 

2.4. Δξεπλεηηθό πιηθό 

 

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ν Σχπνο γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δπηπξνζζέησο γηα έλαλ αθφκε ιφγν, δηφηη γηα ηηο  

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 1915 ( 31
εο

 Μαΐνπ, 6
εο

 Γεθεκβξίνπ), 1920 θαζψο θαη ηνπ 

1923 νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ε κνλαδηθή ίζσο πεγή 

θαηαγξαθήο ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ γεγνλφησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο 

απνηέιεζε ε έξεπλα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν. ε επίπεδν πξνεθινγηθνχ θαη κεηεθινγηθνχ νη 

εθεκεξίδεο παξνπζηάδνπλ κηα πιήξεο εηθφλα ηνπ φινπ θιίκαηνο. Σα 980 

δεκνζηεχκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο απφ 8 ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ηεο Κνδάλεο απφ ην 1915 έσο θαη ην 1936 θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα. 

 

α. Δθεκεξίδα πξνέιεπζεο 

Σα δεκνζηεχκαηα θαηαλεκήζεθαλ κε θξηηήξην ηελ εθεκεξίδα πνπ πξνέξρνληαλ. Έηζη 

ινηπφλ νη εθεκεξίδεο πνπ θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ έξεπλα ήηαλ νη αθφινπζεο: 

Βόξεηνο Διιάο, Δζληθή Πνιηηηθή, Δπαξρηαθή Φσλή, Δθεκεξίο ηαηίζηεο, Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο, Μαθεδνληθό Βήκα, Νίθε, Ππξζόο. 
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β. Πεξηνδηθόηεηα εληύπνπ  

Σα δεκνζηεχκαηα ηαμηλνκήζεθαλ, κε θξηηήξην ηα αλ εληνπίζηεθαλ ζε εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία ή θαη δηζεβδνκαδηαία εθεκεξίδα. πλεπψο νη εθεκεξίδεο ζηελ Κνδάλε 

κε εμαίξεζε ηελ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ ηα πξψηα ρξφληα εθδίδνληαλ δχν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα θαη απφ ην 1919 ήηαλ εβδνκαδηαία, νη ππφινηπεο 4 ( Δθεκεξίο 

ηαηίζηεο, Δπαξρηαθή θσλή, Βόξεηνο Διιάο, Νίθε, Μαθεδνληθό Βήκα) ήηαλ 

εβδνκαδηαίεο, ηέινο ε Δζληθή Πνιηηηθή ήηαλ δεθαπελζήκεξν πεξηνδηθφ. 

 

γ. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

Ζ ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ εληχπνπ  απνηέιεζε έλα αθφκε θξηηήξην πνπ 

θαηαλεκήζεθαλ ηα δεκνζηεχκαηα. πγθεθξηκέλα νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Κνδάλεο 

θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηηο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ηνπνζεηήζεηο ζε ηξείο θχξηνπο 

ηδενινγηθνχο ρψξνπο Αξηζηεξέο( δελ εληνπίζηεθαλ ζηελ ελ ιφγσ δηάζηεκα) 

θεληξψεο, θαη δεμηέο εθεκεξίδεο. Να ζεκεησζεί φηη εθεκεξίδεο φπσο ε Ζρώ 

αιιάδνπλ ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ( πξψηα αληηβεληδειηθή 

θαη έπεηηα βεληδειηθή εθεκεξίδα). 

 

δ. Δθινγηθή αλακέηξεζε 

Σα δεκνζηεχκαηα θαηαλεκήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε φπνπ εληνπίζηεθαλ. Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ κειεηήζεθαλ 

ήηαλ απηέο ηνπ 1915 ( 31
εο

 Μαΐνπ, 6
εο

 Γεθεκβξίνπ), ηνπ 1920, ηνπ 1923, ηνπ 1926, 

ηνπ 1928, ηνπ 1932, ηνπ 1933, ηνπ 1935, θαη επίζεο ηνπ 1936. πνπ ηα ιηγφηεξα 

δεκνζηεχκαηα εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1915 φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ελψ ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 βξέζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα. 

 

ε. Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

Σα δεκνζηεχκαηα κειεηήζεθαλ κε βάζε δχν πεξηφδσλ ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ 

θαη απηήο ηεο κεηεθινγηθήο πεξηφδνπ, θαζψο ην χθνο θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ 

γεγνλφησλ κεηαβάιινληαη. 
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ζη. Κπβέξλεζε δηεμαγσγήο εθινγώλ 

Ζ δηάθξηζε απηή ζηελ αλάιπζε ησλ εθινγψλ ζα καο απνζαθελίζεη εάλ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην ιφγν θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπ Σχπνπ ζε ζρέζε κε ην αλ 

βξίζθεηαη ζηελ αξρή Κεληξψα ή Γεμηά θπβέξλεζε. 

 

δ. ειίδα δεκνζηεύκαηνο 

H κεηαβιεηή απηή ζα καο δηεπθνιχλεη ψζηε λα εληνπίζνπκε ηη ζεσξνχζε θάζε 

εθεκεξίδα ζεκαληηθφ ψζηε λα ην θαηαηάζζεη ζην πξσηνζέιηδν ηεο ή φρη. Ζ ζεκαζία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο έγθεηηαη ζηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν Σχπνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο δηακνξθσηέο ηεο 

πξνεθινγηθήο αηδέληαο, θαζψο επίζεο ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαδείμνπλ ζπλήζσο ζα 

επεξεάζνπλ θαη ζα θπξηαξρήζνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ πξηλ ηηο εθινγέο. 

 

Θ. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

Σν είδνο ηνπ δεκνζηεχκαηνο πνπ ζα εξεπλήζεη ε παξνχζα εξγαζία ζα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θχξηα άξζξα, άξζξα γλψκεο, ξεπνξηάδ, πιεξσκέλεο 

θαηαρσξήζεηο, πίλαθεο θαη ζπλζήκαηα. Πην αλαιπηηθά ζαλ θχξην άξζξν ζηελ έξεπλα 

ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηεο Κνδάλεο ζα απνηειεί ην θχξην δεκνζίεπκα πνπ ζπλήζσο ζα 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα θαη απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ θάζε θχιινπ ηεο 

εθεκεξίδαο. Δπηπξνζζέησο ηα θχξηα άξζξα ζα κειεηεζνχλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ, 

ξεπνξηάδ, άξζξα, γλψκεο, θαηαγγειίεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηεο πιήξεο αλάιπζεο 

ηνπ Σχπνπ, ηα ξεπνξηάδ δηαθξίλνληαλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο  δειαδή απφ 

παξαπνιηηηθά ζρφιηα, πηζαλέο έξεπλεο, εηδήζεηο, ζπλεληεχμεηο, νκηιίεο θαη ηέινο 

δειψζεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. ε φηη αθνξά ηα άξζξα γλψκεο απνηεινχλ 

ηνπνζεηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ κηαο εθεκεξίδαο πάλσ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θχζεσο. Δπηπιένλ ηα άξζξα γλψκεο δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ην 

πεξηερφκελν ηνπο ζε επηζηνιέο αλαγλσζηψλ, θαηαγγειίεο, άξζξα αλάιπζεο θαη 

αθηεξψκαηα ζε πξφζσπα. ηελ θαηεγνξία ησλ πιεξσκέλσλ θαηαρσξήζεσλ 

ηαμηλνκήζεθαλ ηα δεκνζηεχκαηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ, θαη 

πξνζθιήζεηο ζε νκηιίεο. αλ πίλαθεο θαηαρσξήζεθαλ νη δεκνζηεχζεηο πνπ 

αλαθνίλσλαλ πίλαθεο εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ  είηε ζηαπξνδνζίαο γηα φινπο ηνπ 

ππνςεθίνπο ησλ ζπλδπαζκψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν είηε αθνξνχζαλ ηα απνηειέζκαηα ηα 

ζπγθεληξσηηθά φιεο ηεο ρψξαο. Σέινο σο ζπλζήκαηα θαηαρσξήζεθαλ κηθξέο 
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θξάζεηο, πνπ είραλ ηελ κνξθή ηίηινπ, αιιά δελ αθνινπζνχζε θείκελν καδί απηέο ηηο 

θξάζεηο.
147

 

 

η. εκαληηθόηεηα δεκνζηεύκαηνο 

Ζ κεηαβιεηή απηή εξκελεχεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν πνπ θξίλεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε εθεκεξίδα ζεκαληηθφ, δειαδή απηά πνπ ήηαλ πςίζηεο ζεκαληηθφηεηαο, 

κέηξηαο, θαη ειάρηζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πςίζηεο ζεκαζίαο δεκνζηεχκαηα 

βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα θαη κάιηζηα ζην θχξην κέξνο ηεο ζειίδαο. Σα 

δεκνζηεχκαηα κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο απνηεινχλ ηα ππφινηπα πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

πξψηε ζειίδα, ελψ απηά πνπ θξίζεθαλ ειαρίζηεο (ππνδεέζηεξεο) ζεκαληηθφηεηαο 

βξίζθνληαλ ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο. 

 

θ. Μέγεζνο ηνπ ηίηινπ 

Ζ ζεκαζία ηνπ ηίηινπ ζαθέζηαηα απνηειεί θπξίαξρε κνξθή πνπ επηδξά ζηνλ 

αλαγλψζηε θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ηνλ δειεάζεη  θαη λα ηνλ επεξεάζεη.
148

Έηζη 

ινηπφλ ην κέγεζνο , ε γξακκαηνζεηξά, ν έληνλνο ρξσκαηηζκφο ππνδειψλεη ηφζν ηνλ 

ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθεκεξίδαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ θπξίαξρε 

ζεκαηνινγία. 

 

ι. Ηδενινγηθή ζπκθσλία κεηαμύ πεξηερνκέλνπ δεκνζηεύκαηνο θαη ηδενινγηθήο 

ζηάζεο ηεο δηεύζπλζεο εληύπνπ 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηαβιεηή απηή εξεπλά ην θαηά πφζν ην εθάζηνηε 

δεκνζίεπκα  ζπκθσλεί κε ηελ γεληθφηεξε ηδενινγία ηεο εθεκεξίδαο, γηα παξάδεηγκα 

εάλ θηινμελνχληαη ζην έληππν  εηδεζηνγξαθία ή απφςεηο πνιηηηθνχ αληηπάινπ, ή θαη 

άζθεζε αξλεηηθήο θξεηηθήο ζην θίια πξνζθείκελν  θφκκα. 

 

κ. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

Ζ ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο έγθεηηαη ζην θαηά πφζν νη ηίηινη ησλ 

εθάζηνηε δεκνζηεπκάησλ θέξνπλ αξλεηηθφ, ζεηηθφ, ε νπδέηεξν θνξηίν, γηα λα 

εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα εάλ νη εθεκεξίδεο θάλνπλ ρξήζε ηεο «αξλεηηθήο 

δεκνζηνγξαθίαο» πην ζπγθεθξηκέλα εάλ ππάξρνπλ εκπάζεηεο ζε πνιηηηθά πξφζσπα ή 

                                                           
147
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εάλ επλννχληαη θαη επίζεο εάλ επεξεάδεηαη ε ρξνηά ησλ ηίηισλ απφ ην γεληθφηεξν 

θιίκα πνιηηηθήο πφισζεο ζηελ δηάξθεηα ησλ πξνεθινγηθψλ πεξηφδσλ. 

 

λ. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο ή εζληθήο ζεκαηνινγίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ηαμηλνκεί ηα 980 δεκνζηεχκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο  

αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, εζληθνχ ε αθφκα θαη 

κηθηνχ. Δπηπξνζζέησο εξεπλάηε εάλ ε εθεκεξίδα αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθφ πξφζσπν 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ή ζε πνιηηηθφ πξφζσπν εζληθήο εκβέιεηαο. Ζ ζεκαζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ θάζε εξεπλεηή λα 

αμηνινγήζεη ην θαηά πφζν ε ζεκαηνινγία ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ θαζψο θαη ε 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηξέθνληαλ ζε ζέκαηα ηνπηθήο εθινγηθήο ζεκαζίαο ή ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο. 

 

μ. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

Ζ κεηαβιεηή απηή απνζθνπεί λα εξεπλήζεη ζην θαηά πφζν ν ηνπηθφο Σχπνο ηεο 

Κνδάλεο παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά πξφζσπα, θφκκαηα ή θαη γεληθφηεξεο 

πνιηηηθέο. Δπηπξνζζέησο επηθνπξεί ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο εάλ ν ηνπηθφο 

Σχπνο ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πξσζνπαγή δεκνζηνγξαθία ή φρη , θαη εάλ λαη 

ζε πνηά πνιηηηθά πξφζσπα ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο ε παλειιήληαο εκβέιεηαο επηιέγεη 

λα πξνβιεζνχλ κέζα απφ ηα θχιια ηνπ.  
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3.  Η ανάλυςη του  ερευνητικού υλικού: Οι κοινοβουλευτικέσ 

αναμετρήςεισ και ο τοπικόσ Σύποσ τησ Κοζάνησ 
 

3.1 Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 31ησ Μαι ου του 1915 και τησ 
6ησ Δεκεμβρι ου του 1915 

     3.1.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

 Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

Οη εθινγέο ηεο 31
εο

  Μαΐνπ θαζψο θαη απηή ηεο 6
εο

  Γεθεκβξίνπ ηνπ 1915 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν βαζηθά γλσξίζκαηα, έλα είλαη φηη εθείλε ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν  ζεσξείηαη ε απαξρή ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, θαη δεχηεξνλ νη εθινγέο πνπ 

δηεμήρζεζαλ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελ κέζσ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ηηο 

παξακνλέο ινηπφλ απηνχ ηνπ πνιέκνπ πνπ φκνην ηνπ ε Δπξψπε δελ είρε γλσξίζεη, 

είραλ δηαθαλεί  θαζαξά ε δηάζηαζε απφςεσλ ησλ δχν ηζρπξψλ πνιηηηθψλ αληξψλ ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο ζε φηη αθνξά ηελ κνίξα ηεο Διιάδαο γηα ηελ ζηάζε πνπ ζα 

αλαιάκβαλε ζην πφιεκν. Ζ δηακεηξηθά αληίζεηε άπνςε ηνπ Δι. Βεληδέινπ, ν νπνίνο 

ηαπηίδνληαλ απφιπηα κε ηηο Γπλάκεηο ηεο Entente (Αληάλη), θαη ηνπ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά λα επηιέγεη κηα εμσηεξηθή πνιηηηθή θίια 

πξνζθείκελε κε ηα γεξκαληθά ζπκθέξνληα, απνηέιεζε ην πξνκήλπκα  ηεο έλαξμεο 

ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ.
149

 

    ε φηη αθνξά ηα πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα κε ηελ έλαξμε ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ ε 

Διιάδα κπαίλεη ζε κία πνξεία πνιηηηθήο αζηάζεηαο, κε ελαιιαγέο πνιιψλ 

θπβεξλήζεσλ κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ην 1917  κε ηνλ δησγκφ ηνπ 

βαζηιέα Κσλζηαληίλνπ θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ Κπβέξλεζεο απφ ηνλ Δι. Βεληδέιν. Πην 

αλαιπηηθά, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1915, ε Αληάλη μεθίλεζε  ηηο επηρεηξήζεηο ζηε 

ρεξζφλεζν ηεο Καιιίπνιεο, κε ζηφρν ην έιεγρν ησλ ηελψλ. Ο βαζηιηάο αληηηάρζεθε 

ζηελ επηδίσμε  ηνπ Βεληδέινπ λα ζπκκεηέρεη ε Διιάδα ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ,  θαη 

απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ παξαηηήζεθε
150

.  Έπεηηα ε εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο 

αλαηέζεθε ζηνλ Γ. Γνχλαξε,  φπνπ ζηελ νπζία ηνλ έρξηζε ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο 
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Βακαλόπουλοσ.Μ. Νεοελλθνικι Ιςτορία  (1204 – 1940),Ακινα, Αδελφϊν Μυριακίδθ α.ε. 1999, 
ς.401. 
150

 Θανάςθσ Ξποχϊτθσ, «Εςωτερικι Πολιτικι»,ςτο Χριςτοσ Χατηθιωςιφ,Σροκόπθσ 
Σαπαςτράτθσ(επιμ.), Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 20οφ αιϊνα,Α2: Οι Απαρχζσ 1900 – 1922  Ακινα, 
Βιβλιόραμα, 2007. 
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εγέηε ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνρψξεζε ζηελ 

ίδξπζε ηνπ Κφκκαηνο ησλ Δζληθνθξφλσλ. Αδπλαηψληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε  ηεο Βνπιήο ν Γ. Γνχλαξεο  πξνρψξεζε  ζηελ πξφσξε δηάιπζε ηεο        

(ζηηο 18 Απξηιίνπ) θαη ηε δηελέξγεηα λέσλ εθινγψλ, ζηηο 31 Μαΐνπ 1915, 

ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε ηφζν θαλεξή  ζπκκεηνρή ηνπ ζξφλνπ λα επεξεάζεη ην 

απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ.
151

  Ζ κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ 

απνδφζεθε ζηελ έιιεηςε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ  ζηηο Νέεο Υψξεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ρψξα παξέκελε δίρσο θπβέξλεζε γηα πάλσ απφ έλα κήλα.
152

   

      ηηο εθινγέο απηέο νη Φηιειεχζεξνη ζπγθέληξσζαλ φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

ηνπ 1912 κεγάιε πιεηνςεθία. Σν Κφκκα ηνπ Βεληδέινπ  ζπγθξφηεζε ακηγείο 

ζπλδπαζκνχο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηθέξεηεο ( εθηφο απφ ηελ Αξθαδία ), ζε ζχλνιν 

316 εδξψλ (κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ Νέσλ Υσξψλ) θέξδηζαλ 186, ελψ νη αληίπαινη 

ηνπο κφιηο 124 (απφ ηνπο νπνίνπο 95 νη Δζληθφθξνλεο). Τπήξραλ σζηφζν θαη 6 

αλεμάξηεηνη (θπξίσο δπζαξεζηεκέλνη Φηιειέπζεξνη).
153

 Πην αλαιπηηθά, νη 

βεληδειηθνί θέξδηζαλ φιεο ηηο έδξεο ζηελ Ήπεηξν, ηελ Κξήηε θαη ην αλαηνιηθφ Αηγαίν 

(58 ζπλνιηθά) θαη δηαηήξεζαλ ηελ εθινγηθή ηνπο ηζρχ ζηελ Παιαηά Διιάδα, 

θεξδίδνληαο  128 απφ ηηο 184 έδξεο (νη έδξεο ηεο Παιαηάο Διιάδαο είραλ απμεζεί 

ιφγσ ηεο πξνζάξηεζεο  ζηε Λάξηζα ηεο ππνδηνίθεζεο Διαζζφλαο θαη αληίζηνηρα 

ζηελ Άξηα ελφο ηκήκαηνο απφ ηελ ππνδηνίθεζε ηεο Φηιηππηιαδαο).
154

  Ζ πιεηνςεθία 

ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε αλ νη αιινεζλείο 

πιεζπζκνί δελ είραλ εμαζθαιίζεη ζηνπο Αληηβεληδειηθνχο φιεο ζρεδφλ ηηο έδξεο ηεο 

Μαθεδνλίαο (69 ζε ζχλνιν 74).
155

 

    Σν θφκκα πνπ ίδξπζε ν Γνχλαξεο αλακθίβνια απνηέιεζε εγεκνληθή ζπληζηψζα 

ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο (θέξδηζε 95 έδξεο, έλαληη 29 κφλν γηα ηα ππφινηπα « 

παιαηά θφκκαηα»). Δπηπξνζζέησο έλα ζεκαληηθφ γλψξηζκα ζην εθινγηθφ ζψκα πνπ 

επέιεμε ην θφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ  είλαη φηη απφ ηηο κεηνλφηεηεο  ηεο Μαθεδνλίαο 

(απφ ηνπο 66 βνπιεπηέο πνπ εμέιεμε ζηε Μαθεδνλία κνλάρα νη 16 ήηαλ 

κνπζνπικάλνη  θαη νη 3 Ηζξαειίηεο).
156

 ηηο εθινγέο ηεο 31
εο

  Μαΐνπ  ςήθηζαλ 

ζπλνιηθά 687.000 ςεθνθφξνη  απφ έλα ζχλνιν πεξίπνπ 1.300.000 εγγεγξακκέλσλ  

                                                           
151
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ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Δχινγν είλαη λα παξαηεξήζεη θάπνηνο ηελ κεγάιε 

απνρή ή θαιχηεξα  ηελ απφθιηζε ςεθηζάλησλ – εγγεγξακκέλσλ, δηθαηνινγείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πνπ μέζπαζε πξνο ηηο 

ΖΠΑ. Δπηπξνζζέησο ςήθηζαλ ζε απηέο ηηο εθινγέο θαη 16.000 πεξίπνπ απφ ηελ 

Βφξεην Ήπεηξν, ηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν αιιά νη 17 εθπξφζσπνη  ηνπο δελ έγηλαλ 

ηειηθά δεθηνί ζηελ Βνπιή.
157

 Χζηφζν ε ρξήζε ζθαηξηδίνπ θαζψο θαη ε έιιεηςε 

πιήξνπο θαηαγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ δελ καο 

επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα ηελ εθινγηθή δχλακε ηνπ θάζε θφκκαηνο θαη 

αζθαιψο θαη απηφ ησλ Φηιειεπζέξσλ, βέβαηα ζχκθσλα κε έλα πξνζεγγηζηηθφ ( αιιά 

αξθεηά αθξηβή ) ππνινγηζκφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζπγθέληξσζαλ πεξίπνπ ην 

54% ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθηζάλησλ.
158

 

 

Γξάθεκα 1: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 1915 

 

 

 

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 1 δηαθξίλνπκε φηη αδηαθηινλίθεηνο ληθεηήο ησλ εθινγψλ 

ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 1915 αλαδείρζεθε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε πνζνζηφ 59% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θπξίαξρν θφκκα ηεο 
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 Υτο ίδιο, ς. 36. 
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Ο. Ρικονόμου, « Οι δφο εκλογζσ του 1915: Μια ιχνθλάτθςθ τθσ πρϊιμθσ εκλογικισ γεωγραφίασ του 
Βενιηελιςμοφ», ςτο Θ Βερζμθσ- Γ Γουλιμισ (επιμ.) Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Μοινωνία- Ρικονομία- 
Σολιτικι ςτθν εποχι του, Ακινα, εκδ. Γνϊςθ, 1989, ς. 367- 369.  
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αληηβεληδειηθήο παξάηαμε ην Κφκκα Δζληθνθξφλσλ έιαβε ην 28%, αθνινχζεζε ην 

Νεσηεξηθφ Κφκκα κε 4%, θαη απφ 2% ηα θφκκαηα Νενειιεληθφ, Δζληθφ, θαη ην 

Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ. Σέινο ην 3% θαηέιαβαλ νη Αλεμάξηεηνη 

(νζηαιηζηέο – Φεληεξαζίνλ)
159

 

 

Γξάθεκα 2:  Καηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ 

 

 

 

Οη έδξεο
160

 ζηηο εθινγέο ηεο 31
εο

  Μάηνπ 1915 κνηξάζηεθαλ κε ηνλ εμήο ηξφπν: To 

Κφκκα Φηιειεπζέξσλ έιαβε 189 έδξεο, ην θφκκα ηνπ Γνχλαξε 90 έδξεο, ην 

Νεσηεξηθφ Κφκκα 12 έδξεο, ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα 7 έδξεο, φπσο θαη ην 

Νενειιεληθφ Κφκκα θαζψο θαη ην Δζληθφ Κφκκα, ηέινο απφ 2 έδξεο έιαβαλ νη 

αλεμάξηεηνη θαη νη νζηαιηζηέο ηεο Φεληεξαζηφλ. 

    Γπζηπρψο ε επηθξάηεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ  ζηηο εθινγέο ηεο  31
εο

  Μαΐνπ δελ 

ηεξκάηηζε ηελ πνιηηηθή θξίζε  πνπ είρε επέιζεη. Ο Βεληδέινο κπνξεί λα ζρεκάηηζε 

Κπβέξλεζε ζηηο 10 Απγνχζηνπ ηνπ 1915,
161

  σζηφζν ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο 

ζπλέρηζε ηελ ίδηα ζηάζε απέλαληη ζηνλ Βεληδέιν θαη ην παιάηη αζθνχζε δηθηά ηνπ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή (γηα ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ή  κε ηεο Διιάδαο ζην πιεπξφ ηεο 

Αληάλη), δίρσο ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο λφκηκεο εθιεγκέλεο Κπβέξλεζεο. Σν 
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 Θανάςθσ Ξποχϊτθσ «Εςωτερικι Σολιτικι» ό.π., ς.  84. 
160

 Υτο ίδιο , ς. 84. 
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 Ξαυρογορδάτοσ, ό.π., ς. 60. 
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γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε λέα ξήμε Κσλζηαληίλνπ – Βεληδέινπ θαη ζε λέα παξαίηεζε 

ηνπ δεχηεξνπ, έλα κήλα αξγφηεξα δηαιχζεθε ε Βνπιή ( 23 επηεκβξίνπ) ρσξίο λα 

πξνιάβεη λα ζπκπιεξψζεη νχηε ηέζζεξηο κήλεο δσήο. 

     Δκθαλψο αλαθνπθηζκέλνο, ν Κσλζηαληίλνο πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία  λένπ 

θπβεξλεηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ ηξέηη θαη ηνπ Γνχλαξε, επηζπκία 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ ήηαλ ε ζχζηαζε «νηθνπκεληθήο» θπβέξλεζεο φισλ ησλ 

θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, πιελ βεβαίσο ηνπ θφκκαηνο πνπ είρε ιάβεη ηελ 

πιεηνςεθία, δειαδή ησλ Φηιειεπζέξσλ. Πξσζππνπξγφο νξίζηεθε ν Α. Εαΐκεο ελψ 

ζηελ Κπβέξλεζε ζπκκεηείραλ φιεο νη εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο αληηβεληδειηθήο 

παξάηαμεο (Γ. Ράιιεο, Γ. Γνχλαξεο, Γ. Θενηφθεο, η. Γξαγνχκεο). Οχηε ε 

Κπβέξλεζε απηή θαηάθεξε λα επηβηψζεη  θαη δηαιχζεθε ζηηο 25 Οθησβξίνπ ηνπ 1915, 

αληηθαηέζηεζε ηελ θπβέξλεζε ηνπ πξψελ ηξαπεδίηε θαη ηξηθνππηθνχ πνιηηηθνχ 

ηέθαλνπ θνπινχδε,
162

  φπνπ έπεηηα απφ ηελ κε ςήθν εκπηζηνζχλεο πνπ έιαβε απφ 

ηελ πιεηνςεθία, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηελ ρψξα ζε λέν ηέικα θαη πνιηηηθφ αδηέμνδν,  

πξνθεξχρζεθαλ λέεο εθινγέο απφ ηελ θπβέξλεζε θνπινχδε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ.
163

 

    Οη εθινγέο απηέο  ραξαθηεξίζηεθαλ κνλφπιεπξεο εθινγέο θαζψο ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ δελ ζπκκεηείρε θαζψο ζεψξεζε φηη ήηαλ αληηζπληαγκαηηθή ε δεχηεξε 

δηάιπζε ηεο Βνπιήο, θαη έηζη έθξηλε ην απνηέιεζκα πξηλ θαλ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία. Σν θιίκα πνπ δηελεξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε ήηαλ 

ηδηαίηεξα βαξχ, αλ ππνινγηζηεί  φηη ε ρψξα βξίζθνληαλ ζε γεληθή επηζηξάηεπζε. 

πγθεθξηκέλα ην απνηέιεζκα δηθαίσλε θαηά θάπνην ηξφπν ηνπο Φηιειεχζεξνπο δηφηη 

ςήθεζαλ κνλάρα 335.000, δειαδή κφιηο 48,8% φζσλ είραλ ςεθίζεη ζηηο 

πξνεγνχκελεο εθινγέο (687.000). Ζ απνρή ηνπ θφκκαηνο ηνπ Βεληδέινπ έγηλε 

ηδηαίηεξε αηζζεηή ζηηο ιεγφκελεο Νέεο Υψξεο,  φπνπ απμήζεθε επηπιένλ ην εθινγηθφ 

βάξνο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηε δπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά απφ 

ηνπο 316 βνπιεπηέο ηεο λέαο ζχλζεζεο ηεο Βνπιήο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ( 256 ) 

αλήθε ζην Κφκκα Δζληθνθξφλσλ ηνπ Γ. Γνχλαξε.
164
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Γξάθεκα 3: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ 1915 

 

 

 

     

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 3 παξαηεξνχκε φηη πξψην θφκκα ζηηο επαλαιεπηηθέο 

εθινγέο ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ 1915 αλαδείρζεθε φπσο ήηαλ αλακελφκελν ην Κφκκα 

ησλ Δζληθνθξφλσλ πνπ έιαβε ην 70% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ, αθινχζεζε κε 

κεγάιε δηαθνξά ε πνιηηηθή παξάηαμε πνπ θαηήξηηζε ν ηέθαλνο Γξαγνχκεο κε 

πνζνζηφ 7%, ην Νεσηεξηθφ Κφκκα ηνπ Θενηφθε κε πνζνζηφ 6%, ην Νενειιεληθφ 

Κφκκα ηνπ Γεκεηξίνπ Ράιιε κε πνζνζηφ 5%, ηα θφκκαηα Δζληθφ πληεξεηηθφ ηνπ 

Ν. ηξάηνπ έιαβε 2%, φπσο επίζεο θαη ην Δζληθφ Κφκκα πνπ έιαβε 2%, θαη ηέινο νη 

Αλεμάξηεηνη φπνπ αζξνηζηηθά απέζπαζαλ ην 7%. Να ζεκεησζεί ιφγσ ησλ θξίζηκσλ 

πεξηζηάζεσλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ςεθνθνξίαο δελ θαηέζηε δπλαηφ ε απνηχπσζε κε 

αθξίβεηα ζε ςήθνπο γηα ηνλ θάζε θνκκαηηθφ ζπλδπαζκφ. 
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Προοδευτικό (Ν. Δθμθτρακόπουλοσ) Ανεξάρτθτοι 

Εκνικό υντθρθτικό Κόμμα (Ν. τράτοσ) Ομάδα τ. Δραγοφμθ 
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Γξάθεκα 4: Καηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ 

 

 

 

    Μειεηψληαο ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα νη έδξεο θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο: ην 

Κφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ έιαβε 256 έδξεο, ην Νεσηεξηθφ Κφκκα 21, νη Ραιιηθνί ( 

Νενειιεληθφ Κφκκα) 18 έδξεο, ην Δζληθφ πληεξεηηθφ Κφκκα 7 έδξεο, ην Δζληθφ 

Κφκκα 6 έδξεο, ε Μαθεδνληθή Οκάδα ηνπ . Γξαγνχκε 5 έδξεο, θαη ηέινο ην 

Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ απέζπαζε 3 θνηλνβνπιεπηηθέο έδξεο. 

 

Απνηειέζκαηα εθινγώλ 31
εο

   Μαΐνπ 1915 ζηελ Κνδάλε 

 

    Έπεηηα απφ ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ ηνπ 1912-1913, μεθίλεζαλ νη 

δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ησλ Νέσλ Υσξψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ,νηθνλνκηθέο , πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη εθινγέο ηεο 31εο Μαΐνπ ηνπ 1915 ήηαλ νη 

πξψηεο εθινγέο φπνπ ε Κνδάλε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο πεξηθέξεηεο – επαξρίεο 

πνπ ζα ςήθηδαλ γηα ηελ εθινγή ηεο λέαο Κπβέξλεζεο. Σν γεγνλφο ηεο πξφζθαηεο 

ελζσκάησζεο ζηνλ εζληθφ θνξκφ απηνκάησο δεκηνχξγεζε θάπνηεο δπζθνιίεο θαη 

ηδηαηηεξφηεηεο ζε φηη αθνξά ην  εθινγηθφ ζψκα πνπ ζα ςήθηδε. χκθσλα κε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1920 ν λνκφο Κνδάλεο  θαηνηθνχληαλ απφ 183.705 

θαηνίθνπο, απφ απηνχο  νη 118.938 ήηαλ ρξηζηηαλνί ειιελφθσλνη, βιαρφθσλνη ή 

256 

21 
6 18 

3 7 5 

Κόμμα Εκνικοφρόνων Νεωτερικό Κόμμα 

Εκνικό Κόμμα Νεοελλθνικό Κόμμα 

Προοδευτικό (Ν. Δθμθτρακόπουλοσ) Εκνικό υντθρθτικό Κόμμα (Ν. τράτοσ) 

Ομάδα τ. Δραγοφμθ 



86 
 

ζιαβφθσλνη, ελψ νη 64.767 κνπζνπικάλνη ηνπξθφθσλνη ή ειιελφθσλνη.
165

 Απηή ε 

εζληθή , ζξεζθεπηηθή , γισζζηθή αλνκνηνγέλεηα ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ λνκνχ Κνδάλεο  

δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 1915 -1920 θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ δηακφξθσζε ησλ ςεθνδειηίσλ ησλ θνκκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν 

αλάιπζεο ησλ εθινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο πεξηνρήο.
166

 Δπηπξνζζέησο έλαο 

αμηνζεκείσηνο εθινγηθφο παξάγνληαο απνηέιεζε θαη ε θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ θαηνίθσλ, ζπγθεθξηκέλα ήδε απφ ην 1909, ιαφο θαη «ηζνξκπαηδήδεο» 

βξίζθνληαλ ζε εθηεηακέλε ξήμε, ε νπνία δελ ηεξκαηίζηεθε κε ηνπο Βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο αιιά αληίζεηα ζπλερίζηεθε θαη έιαβε θαη εθινγηθέο πξνεθηάζεηο.
167 

      ηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαΐνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο ζπκκεηείραλ ηξείο 

θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί: ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ην θφκκα ησλ Αλεμαξηήησλ, 

θαη ην θφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ. ε φηη αθνξά ηνλ αθξηβή αξηζκφ βνπιεπηψλ πνπ ζα 

είρε ην δηθαίσκα λα εθιέμεη ε πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο  νξίζηεθε ζηνπο 11 βνπιεπηέο 

εθφζνλ ν πιεζπζκφο ηεο ήηαλ 180.791, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 1913.
168

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο  ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο ςήθηζαλ 29.033
169

 

      ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ μερψξηζαλ νη ππνςεθηφηεηεο ησλ δχν πξψελ  

βνπιεπηψλ ηνπ νζσκαληθνχ θνηλνβνπιίνπ Γξίδε θαη Βακβαθά, ηνπ δεκάξρνπ 

Κνδάλεο Γ. Μάλνπ θαη ηνπ πξψελ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Βεληδέινπ 

Κσλ. Γεκεξηδή. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ζηειέρνπο ηνπ θφκκαηνο ηεθ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, νη βεληδειηθνί επηθξάηεζαλ ζηα ρξηζηηαληθά αζηηθά θέληξα  πιελ 

ησλ Γξεβελψλ, ππνζηεξίδνληαλ απφ ην 60% ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ, 

θαη απφ κέιε ησλ ζπληερληψλ ηεο Κνδάλεο, ησλ ιατθψλ, δειαδή ζηξσκάησλ ηεο 

πφιεο.
170
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 Γενικά Αρχεία του Μράτουσ ( ςτο ΓΑΜ) , Μ.Χ., Αρχείο Σολιτικοφ Γραφείου Σρωκυπουργοφ ( ςτο εξισ 
ΑΣΓΣ), φακ. 737, Σολιτικό Γραφείο Σρωκυπουργοφ πρόσ υπουργείο Εςωτερικϊν, Ακινα 28/4/1923, 
αρ. Εμπ. 105, όπου ςυνθμμζνο αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ Νεκκοφ προσ τον γενικό διοικθτι Ξακεδονίασ  
Θεσ/νίκθ 31/3/1923. 
166

Γκλαβίνασ, Γ. Εκλογικζσ αναμετριςεισ  ςτθν Κοηάνθ τθν περίοδο του Εκνικοφ Διχαςμοφ 1915- 1920: 
Κόμματα, υποψιφιοι, εκλογικζσ ςυμπεριφορζσ.Υτο ΜΡΗΑΟΘ 600 ΧΤΡΟΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑΥ. Γζνεςθ και 
Ανάπτυξθ μιασ Ξακεδονικισ Ξθτρόπολθσ. Σρακτικά Βϋ Υυνεδρίου Φοπικισ ιςτορίασ . Μόηανθ. ς. 448  
167

 Σ. Ο. Νιοφφθσ, Ιςτορία τθσ Κοηάνθσ, Ακινα 1924, ς. 151- 160, 164-166. 
168

ΦΕΜ 156/25.4.1915« Σερί του αρικμοφ των εξ εκάςτθσ εκλογικισ περιφζρειασ εκλεκτζων 
βουλευτϊν» Επίςθσ, 122/8.5.1914 και  384/15.12.1914 βαςιλικό διάταγμα « περί του τρόπου 
καταρτίςεωσ των εκλογικϊν καταλόγων».  
169

 Θχϊ τθσ Μακεδονίασ φ86. 17.06.1915. 
170

Ιςτορικό Αρχείο Ξουςείου Ξπενάκθ ( ςτο εξισ ΙΑΞΞ), Αρχείο Ελευκερίου Βενιηζλου ( ςτο εξισ 
ΑΕΒ), φακ. 413, Υτεφ. Σαπακωνςταντίνου προσ Ι. Θλιάκθ 17/6/1916.  
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         Απφ ηελ άιιε πιεπξά  νη Αλεμάξηεηνη,
171

  κε επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνλ 

πξψελ βνπιεπηή ηνπ νζσκαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ Γεσξγίνπ Μπνχζηνπ,   θπξηαξρνχζε 

φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζηελ γελέηεηξα ηνπ ηειεπηαίνπ ηα Γξεβελά, θαη ζπγθέληξσλε 

ζχκθσλα  κε ηνλ Παπαθσλζηαληίλνπ, ην 35% ησλ ρξηζηηαληθψλ ςήθσλ. Να 

ζεκεησζεί φηη νη Αλεμάξηεηνη είραλ ηελ ζηήξημε ηεο κνλαδηθήο εθεκεξίδαο πνπ 

ππήξρε κέρξη ηφηε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ηελ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο,
172

  φπνπ ν 

ηδξπηήο ηεο Μηιηηάδεο Σδψλεο απνηέιεζε ηδξπηηθφ ζηέιερνο ηνπ θφκκαηνο ζηνλ 

Ννκφ Κνδάλεο. 

     Ζ παξάηαμε ησλ αληηβεληδειηθψλ ηνπ Γνχλαξε είραλ ηελ ζηήξημε ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ  ηνπ βαζηθφηεξνπ δειαδή εθινγηθνχ 

ξπζκηζηή ηεο πεξηνρήο. O θχξηνο θαη θαηαιπηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαδε ηνλ 

κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο ήηαλ ν ηζηθιηθάο ζηελ πεξηνρή εξίγθηνι, 

Γεξβίο Μπέε Καξαιίηδαξ, ν νπνίνο είρε ηελ δχλακε λα ζπληνλίδεη θαη λα θαηαξηίδεη 

ν ίδηνο πνηνί κνπζνπικάλνη ζα ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο.
173

ηηο εθινγέο δελ έιαβε 

κέξνο ίδηνο αιιά ν αληςηφο ηνπ Ενπιθηθηάξ Αθήθ, θαζψο επίζεο θαη άιινη ηξείο 

κνπζνπικάλνη, ελψ νη ππφινηπνη επηά ήηαλ ρξηζηηαλνί. 

    πκπεξαζκαηηθά ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο πξψηεο εθινγέο πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο  ήηαλ: πξψηνο αλαδείρζεθε ν πλδπαζκφο ησλ 

Αλεμάξηεησλ πνπ εμέιεμε επηά βνπιεπηέο πξψηνο ζε πξνηίκεζε ήηαλ ν  Αλησληάδεο 

Ησάλλεο κε 13.370, Μπνχζηνο Γεψξγηνο κε 13.106, αθνινχζεζε ν Γθηνπιέθαο 

Νηθφιανο 12.477, ν Κσηνχιαο Θεφδσξνο 12.198, Εάρνο Αξηζηείδεο 12.033, 

Δπζπκηάδεο ηαχξνο 11.938, Οηθνλφκνπ Γεκήηξηνο 11.938,  θαη ηξείο κνπζνπικάλνη 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ Δζληθνθξφλσλ  νη  Ενπιθηθηάξ Μπέεο κε 12.864, ν Οκέξ 

Λνπηθή Μπέεο 12.448, Κφληζα Υνπζείλ Νεληίκ 12.434,  φπσο επίζεο εμειέγε έλαο 

ρξηζηηαλφο  Κ. Οηθνλνκίδεο  κε 13.688. Σν θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ζεκείσζε 

παηαγψδε απνηπρία ζην Ννκφ Κνδάλεο, φπσο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Μαθεδνλίαο αδπλαηψληαο λα εθιέμεη βνπιεπηή  Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πνξεία ηνπ 

                                                           
171

 Σολιτικι παράταξθ που δραςτθριοποιοφνταν κυρίωσ ςτο χϊρο τθσ Ξακεδονίασ, γι’ αυτό και θ 
κοινοβουλευτικι ομάδα τθσ αποκαλοφνταν « Ξακεδονικι» Φθν θγεςία των «Ανεξάρτθτων» 
αποτελοφςαν ο Κων Δραγοφμθσ και ο Γεϊργιοσ Ξποφςιοσ, ενϊ τισ κζςεισ του κόμματοσ εξζφραηε θ 
Σολιτικι Επικεϊρθςθ εφθμερίδα που εξζδιδε ο ίδιοσ ο Δραγοφμθσ. 
172

Για τθν Θχϊ τθσ Μακεδονίασ βλ. Ο. Δελιαλισ, Εφθμερίδεσ εκδοκείςαι εν Κοηάνθ, Μοηάνθ 1959, ς. 
13-14. 
173

 Γλαβίνασ, ό.π., ς. 450. 
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Βακβαθά ν νπνίνο ζπγθέληξσζε 44 ιηγφηεξεο ςήθνπο 11.447 (ζθαηξίδηα) απφ ηνλ 

ηειεπηαίν εθιεγκέλν βνπιεπηή.
174

   

 

Απνηειέζκαηα εθινγώλ 6
εο

  Γεθεκβξίνπ 1915 ζηελ Κνδάλε 

 

       Έπεηηα απφ ηελ λέα παξαίηεζε ηνπ Βεληδέινπ θαη ηηο θπβεξλήζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηνπ Εαΐκε θαη ηνπ θνπινχδε, πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο γηα ηεο 6 

Γεθεκβξίνπ 1915. ηελ Κνδάλε φπσο θαη ζε φιε ηελ Διιάδα ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ δήισζε φηη ζα απείρε απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κε ην αηηηνινγηθφ 

ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθινγψλ. ε φηη αθνξά ην θφκκα ησλ 

Δζληθνθξφλσλ θαη απηφ ησλ Αλεμάξηεησλ θαηαξηίζηεθαλ εληαίνη ζπλδπαζκνί, 

ηνλίδνληαο ηηο θνηλέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο βνπιεπηέο ηεο Κνδάλεο, 

κνπζνπικάλνπο θαη ρξηζηηαλνχο.
175

 Σνλ εληαίν πιένλ αληηβεληδειηθφ ζπλδπαζκφ 

απάξηηδαλ, νη Γ. Μπνχζηνο, Α. Εάρνο, Η. Αλησληάδεο θαη π. Δπζπκηάδεο, . 

Παπαξγπξνχδεο, Ν.Γθηνπιέθαο, Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ ( πξψελ Αλεμάξηεηνη 

βνπιεπηέο ) θαη νη Κ. Οηθνλνκίδεο,  Ενπιθηθηάξ Αθήθ , Οκέξ Λνπηθή θαη Αιή Γεκίξ 

Μπέε ( πξψελ Δζληθφθξνλεο βνπιεπηέο). 

    Χο απνηέιεζκα ηεο απνρήο ησλ Φηιειεπζέξσλ, εκθαλίζζεθε έλα λέν πνιηηηθφ 

κφξθσκα, ν Δζληθφο Υξηζηηαληθφο πλδπαζκφο. Ζ ζχζηαζε απηνχ ηνπ θφκκαηνο 

απνηεινχληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ πξψελ βεληδειηθνχο πνπ δελ απνδέρηεθαλ ηελ 

απνρή πνπ επηζπκνχζε ε θεληξηθή αξρή ηνπ θφκκαηνο, αιιά θαη επίζεο απφ 

απνγνεηεπκέλνπο Αλεμάξηεηνπο ιφγσ ησλ παξαρσξήζεσλ θαη ησλ πξνλνκίσλ πνπ 

είραλ δνζεί ζηνπο κνπζνπικάλνπο  απφ ην θφκκα ηνπ Γνχλαξε γηα ςεθνζεξηθνχο 

ιφγνπο.
176

 Με απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ ζπκκεηείραλ νη πξψελ βνπιεπηέο ησλ 

Αλεμαξηήησλ, Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ  θαη Θ. Κσηνχιαο, θαζψο επίζεο θαη πξψελ 

βεληδειηθνί φπσο ν Σάθήο Καιαληδφπνπινο,  Κ. Γεκεξηδήο θαη ν ηεθ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ θαζψο επίζεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο Ζρνχο M.Σδψλεο νπνίνο 

άιιαμε ζηξαηφπεδν, Νηθφιανο Εακθηλφο, Πεξηθιήο Λαδάο, Νηθφιανο Παπαληθνιάνπ, 

Γεψξγηνο Παπαξάζρνπ θαη ν  Γεψξγηνο Μαθεδψλ. Δπηπξνζζέησο εθηφο απφ απηνχο 

                                                           
174

Υτο ίδιο, ς. 451.  
175

 Γεννάδειοσ Βιβλιοκικθ, Αρχείο Κωνοσ Δραγοφμθ, φακ. Εςωτερικι Σολιτικι- υπθρεςιακά 
υπουργείου Εξωτερικϊν, «Ρι τζωσ βουλευταί ςασ Γ. Ξποφςιοσ , Ι. Αντωνιάδθσ, Ο. Γκιουλζκασ, Α. 
Ηάχοσ, Θ. Μωτοφλασ, Δ. Ρικονόμου, Υ. Ευκυμιάδθσ προσ τουσ εκλογείσ του νομοφ Μοηάνθσ, Μοηάνθ 15 
Οοεμ. 1915». 
176

Γκλαβίνασ, ό.π., ς. 452.  
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ηνπο δχν ζπλδπαζκνχο ζπκκεηείραλ θαη αλεμάξηεηνη ππνςήθηνη φπσο νη Ρακαληάλ 

Βέεο, Κσλζηά Υνπζετλ, Γηαγηα Βέεο, Σζηγθφ Βέεο, Γεσξγφπνπινο,  Γειεβάλεο, 

Επγαιάθεο, Εσγξάθνο, Μπνχγαο, αρίλεο.
177

 

       Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εθινγψλ ήηαλ ε ζπληξηπηηθή επηθξάηεζε ηνπ  

εληαίνπ αληηβεληδειηθνχ ζπλδπαζκνχ πνπ θαηάθεξε λα εθιέμεη θαη ηνπο 11 βνπιεπηέο 

πνπ είρε δηθαίσκα λα εθιέμεη ν λνκφο Κνδάλεο. Αλαιπηηθά πξψηνο απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ αλαδείρζεθε ν Μπνχζηνο Γεψξγηνο κε 13.692, αθνινχζεζε ν Α. Εάρνο κε 

13.224, ν Ν. Γθηνπιέθαο κε 13.176, Κ. Οηθνλνκίδεο 12.992, Κ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

12.939, π. Δπζπκηάδεο 12.904, . Παπαξγπξνχδεο 12.749, Η. Αλησληάδεο 12.550, 

Λνπηθή Οκέξ Μπέεο 11.923, Ενπιθηθάξ βέελ Αθήθ 11.790, θαη ηέινο ν Αιή βεήλ 

Γεκίξ κε 11.562.
178

  Να ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ςεθνθνξίαο κε ζθαηξίδην 

θαη ηεο κε χπαξμεο έγθπξεο θαηαγξαθήο απφ θξαηηθή ππεξεζία δελ θαηέζηε δπλαηφλ 

ε αθξηβήο απνηχπσζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ.
179

  Χζηφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζην απνηέιεζκα απνηέιεζε ε ζπκβνιή ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αξθεηά κεγάιε απνρή ηνπ ρξηζηηαλψλ ςεθνθφξσλ, φπνπ ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο αλήιζε ζε 18.000 ζε ζχλνιν 25.000 

ςεθνθφξσλ.
180

πκπεξαζκαηηθά έπεηηα απφ ηελ κειέηε ηνπ αξρείνπ Βεληδέινπ κηα 

απφ ηηο ειάρηζηεο πεγέο ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο γηα ηηο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 1915 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα απηή ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ ν 

κέζνο φξνο ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ πνπ έιαβε ν πλδπαζκφο ησλ Αληηβεληδειηθψλ 

(Γνπλαξηθψλ θαη Μνπζνπικάλσλ) ζηηο επαξρίεο Κνδάλεο, εξβίσλ, Αλαζειίηζεο, 

Κατιαξίσλ, θαη Γξεβελψλ,  αλέξρνληαλ ζε 15.103 ςήθνπο ελψ ηνπ Δζληθνχ 

Υξηζηηαληθνχ πλδπαζκνχ ( Φηιειεχζεξνη θαη αλεμάξηεηνη) ήηαλ 8.132.
181

 

 

 

                                                           
177

 Φα ονόματα των ανεξάρτθτων υποψιφιων βουλευτϊν που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ τθσ 6
θσ

 
Δεκεμβρίου 1915  εντοπίςτθκαν ςτθν Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ φ.138  13.12.1915. 
178

 Φα ονόματα των επιτυχόντων βουλευτϊν του αντιβενιηελικοφ ςυνδυαςμοφ ςτον Οομό Μοηάνθσ 
για τισ εκλογζσ τθσ 6

θσ
 Δεκεμβρίου 1916, εντοπίςτθκαν ςτθν Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ και 

ςυγκεκριμζνα ςτο φ.143 06.01.1916 .ς. 4 ςελίδα (Άρκρο 1, απόφαςθ πρωτοδικείου Κοηάνθσ 
02.01.1916). 
179

 Φα εκλογικά αποτελζςματα τα οποία παρακζτει θ Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ ςτα φφλλα τθσ 
13.12.1915, 16.12.1915,. 1.1.1916  παρουςιάηουν ςε μεγάλο βακμό τα εκλογικά αποτελζςματα ςτισ 
επαρχίεσ του Οομοφ Μοηάνθσ. 
180

Εφθμ. Θχϊ τθσ Μακεδονίασ, φ.137 9.12.1915. Υφμφωνα με τθν εφθμερίδα, ςτισ εκλογζσ τθσ 6θσ     
Δεκεμβρίου ψιφιςαν 16.000  με 17.000 ψθφοφόροι, από τουσ οποίουσ οι 10.000 με 11.000 ιταν 
μουςουλμάνοι. 
181

 Γκλαβίνασ , ό.π., ς. 459. 
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3.1.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 31
εο

 

Μαΐνπ ηνπ 1915 

 

Πίλαθαο 1. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

 

Σίηινο Δθεκεξίδαο 

 

Γεκνζηεύκαηα 

 

% 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 45 100,0 

ύλνιν 45 100,0 

 

 

Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ  Μαΐνπ ηνπ 1915 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο 

θπθινθνξνχζε ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ε φπνηα ηδξχζεθε έλα ρξφλν 

λσξίηεξα, ζπλεπψο φια ηα δεκνζηεχκαηα πνπ  αθνξνχζαλ ζηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηεο 31
εο

 Μαΐνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα.  

 

Πίλαθαο 2. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα % 

Γηζεβδνκαδηαία 45 100,0 

 

    Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο  έσο θαη ην 

1920 θπθινθνξνχζε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θάζε Σεηάξηε 

θαη Κπξηαθή, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εληνπίδνληαη θχιια θαη Σξίηε θαη Πέκπηε. 
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Πίλαθαο 3. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

 

 

 

     πκθψλα κε ηνλ πίλαθα 3, παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ 88,8% ( 40 απφ ηα 45 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ δηάθνξσλ δεκνζηεπκάησλ 

ηεο εθεκεξίδαο ζπκπίπηεη κε ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν πνπ αλήθεη ην έληππν. 

πγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα ηεο αληηβεληδειηθήο Ζρνύο αθνξνχλ ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ εηδήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Κφκκα ησλ 

Δζληθνθξφλσλ ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ πνιιά δεκνζηεχκαηα κε ηνπιάρηζηνλ 

αξλεηηθή ζηάζε ζηελ Έλσζε ησλ Φηιειεπζέξσλ. Χζηφζν 5 δεκνζηεχκαηα  (11,1) 

αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ησλ Φηιειεπζέξσλ 

απνηεινχλ πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαγσγή απφ ηνλ Ννκφ Κνδάλεο π.ρ. ν 

Κσλζηαληίλνο Γεκεξηδήο. 

 

    Πίλαθαο 4.  Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξνεθινγηθά 31 69,9 

Μεηεθινγηθά 14 31,1 

ύλνιν 45 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4, ηα 31 απφ ηα 45 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 86,4% ήηαλ πξνεθινγηθά ελψ κφιηο 14 απφ απηά, δειαδή 31,1% 

κεηεθινγηθά. 

 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Κέληξν 5 11,1 

Γεμηά 40 88,9 

Αξηζηεξά 0 0,0 

ύλνιν 45 100,0 
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Πίλαθαο 5. ειίδα δεκνζηεύκαηνο  

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

1 21 46,7 

2 11 24,4 

3 13 28,9 

4 0 0,0 

ύλνιν 45 100,0 

 

Απφ ηα 45 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 31
εο

 Μαΐνπ ηνπ 1915 ζηελ εθεκεξίδα 

Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, ηα 21 ( 46,7%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, ηα 

11 (24,4%) βξίζθνληαη ζηελ δεχηεξε ζειίδα, ηα 13 ( 28,9%) ζηελ ηξίηε ζειίδα ελψ 

δελ εληνπίζηεθαλ δεκνζηεχκαηα ζηελ ηέηαξηε ζειίδα πνπ λα έρνπλ εθινγηθή 

ζεκαηνινγία. 

 

Πίλαθαο 6. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 24 53,3 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ   

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 5  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε 4  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

7  

1.3.1 Κ.Α./ Αλάιπζε-

Γλψκε 

4  

2 Ρεπνξηάδ 15 33,3 

2.1 Δηδήζεηο 14  

2.2 Παξαπνιηηηθά   

2.3 Γήισζε/ νκηιία 1  

3 Άξζξα Γλώκεο 2 4,4 

3.1 Δπηζηνιέο   
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    Απφ ηα 45 δεκνζηεχκαηα ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ Μαΐνπ ηα 24 (53,3%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 15 (33,3%)  

είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, θαη ηα 2 (4,4%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, ελψ εληνπίζηεθε 

κφιηο 1 (2,2%) πιεξσκέλε θαηαρψξεζε, θαη ηέινο 3 ( 6,7%) πίλαθεο. Πην αλαιπηηθά 

ζηα θχξηα άξζξα πέληε είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηέζζεξα ηελ κνξθή δειψζεσλ, 

επηά άξζξα γλψκεο θαη ηέζζεξα άξζξα αλάιπζεο κηαο γλψκεο. Απφ ηα 15 ξεπνξηάδ 

ηα 14 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, θαη 1 ηελ κνξθή δήισζεο. Απν ηα άξζξα γλψκεο 

θαη η α2 είραλ ηελ κνξθή ηεο αλάιπζεο γλψκεο ηνπ αξζξνγξάθνπ. 

 

Πίλαθαο 7. εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

 

 

 

  

πσο δηαθξίλνπκε απν ηνλ πίλαθα 7 απν ηα 45 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

εθινγέο ηα 11 ( 24,4%) ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ βαζκφ πςίζηεο ζεκαληηθφηεηαο( 

δεκνζηεχκαηα ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο), ηα 14 (31,1%) 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο, ελψ ηα ππφινηπα 20 ( 

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 2  

3.3 Αθηεξψκαηα   

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 1 2,2 

5 Πίλαθεο 3 6,7 

6 πλζήκαηα   

 ύλνιν 45 100,0 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Τςίζηεο 11 24,4 

Μέηξηαο 14 31,1 

Διάρηζηεο 20 44,4 

ύλνιν 45 100,0 
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44,4%) ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ειάρηζηήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εληχπνπ ( 

δεκνζηεχκαηα εθηφο πξσηνζέιηδνπ). 

 

Πίλαθαο 8. Μέγεζνο ηίηινπ 

 

    Απφ ηα 45 δεκνζηεχκαηα, ηα 10 ( 22,2%) ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 31
εο

 Μαΐνπ ηηηινθνξνχληαλ κε 

κεγάινπο ηίηινπο, ηα 19 ( 42,2%) κε κεζαίνπ κεγέζνπο, ηα 13 ( 28,9%) κε κηθξνχο, 

ελψ 3 (6,7%) απνηεινχληαλ απφ πνιχ κηθξνχο ηίηινπο. 

 

 

  Πίλαθαο 9. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 77,9% ( 25 απφ ηα 45 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ζπκπίπηεη κε 

Μέγεζνο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

Μεγάιν 10 22,2 

Μεζαίν 19 42,2 

Μηθξφ 13 28,9 

Πνιχ Μηθξφ 3 6,7 

ύλνιν 45 100,0 

ρέζε εθεκεξίδαο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

χκθσλε 25 55,6 

Αληίζεηε 3 6,7 

Οπδέηεξε 17 37,8 

ύλνιν 45 100,0 



95 
 

ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν πνπ θηλείηαη. Γειαδή ηα δεκνζηεχκαηα αθνξνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ θαη ηνπο 

ππνςεθίνπο ηνπ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. Σα 17 (37,8) δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο 

απερνχλ νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε πνιηηηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλεμαξηήησλ πνιηηεπηψλ. Σέινο 3 (6,7%) κφιηο δεκνζηεχκαηα 

αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη πξφζσπα ηεο Έλσζεο Φηιειεπζέξσλ ρσξίο λα έρνπλ 

αξλεηηθφ πξφζεκν ζην πεξηερφκελν ηνπο. 

 

Πίλαθαο 10. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο     

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10, παξαηεξνχκε φηη απφ ηα 45 ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ εθινγηθή ζεκαηνινγία ηα 8 (17,8) έρνπλ  αξλεηηθή ρξνηά φπσο « 

εδηαβάζαηε ηα λέα θαηνξζώκαηα ησλ βεληδειηθώλ είο ηελ Θεζζαινλίθελ;»
182

θαη 

«Αίζρε»
183

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 10 ( 22,2%) θέξνπλ ζεηηθή ρξνηά νη ηίηινη ηνπο 

φπσο «Αη θσηεηλαί αξραί ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γνύλαξε»
184

 θαη «Δύγε είο ζηνπο 

Οζσκαλνύο»
185

Σέινο 27 δεκνζηεχκαηα παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε 

ηδενινγηθή ρξνηά, γηα παξάδεηγκα εληνπίζηεθαλ ηίηινη φπσο « Πνπ ζα ςεθίζνπλ νη 

εθινγείο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο»
186

 θαη « Ζ άθημηο ηνπ θ. Γεκεξηδή»
187

. 

 

 

                                                           
182

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.77. 17.05.1915. 
183

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.81. 31.05.1915. 
184

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.81. 31.05.1915. 
185

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.77. 17.05.1915. 
186

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.80. 27.05.1915. 
187

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.74.  06.05.1915. 
 

Καηεύζπλζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

Αξλεηηθή 8 17,8 

Θεηηθή 10 22,2 

Οπδέηεξε 27 60,0 

ύλνιν 45 100,0 
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Πίλαθαο 11. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

 

 

  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 11, δηαθξίλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 1915 κέζα απφ ηελ κνλαδηθή 

εθεκεξίδα πνπ θπθινθνξνχζε ηελ επνρή εθείλε ζηελ Κνδάλε ην 62,2% αθνξνχζε 

δεηήκαηα ε πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο ελψ ην 37,8% 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο. 

 

Πίλαθαο 12. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 12, ην 64,4% ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο Ζρνχο γηα ηηο εθινγέο 

ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1915 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 26,7% ησλ δεκνζηεπκάησλ 

αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 8,9% ζπλδχαδε ζην πεξηερφκελν ηνπο θαη 

ηηο δχν παξαπάλσ ζπληζηψζεο. Απφ ηα 29 δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζε 

πξφζσπα, ην  42,2 % (19 δεκνζηεχκαηα αθνξνχζαλ πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο) ελψ 

ην 22,2% (10 δεκνζηεχκαηα αθνξνχζαλ πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο). 

 

 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 28 62,2 

Παλειιήληαο 17 37,8 

ύλνιν 45 100,0 

Έκθαζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξόζσπν 29 64,4 

Πξφζσπν ηνπηθήο εκβέιεηαο 19 42,2 

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

10 22,2 

Κόκκα 12 26,7 

Μεηθηό 4 8,9 

ύλνιν 45 100,0 
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Πίλαθαο 13. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 12 26,7 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν   

1.2.Οηθνλνκία   

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο 9  

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό   

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε   

1.5.  Γεκφζηα έξγα   

1.6. Γπλαζηηθφ δήηεκα 3  

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 5 11,1 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ    

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 5  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 0  

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 21 46,7 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 10  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 1  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 1  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 9  

    4.5.  Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 0  

6. Μηθξνπνιηηηθή 0  

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 4 8,9 

8.Πνιηηηθή δηαθήκηζε 0  

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 0  

10. Πίλαθεο 3 6,7 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα πνιηηηθή 

 

1.3. Δμσηεξηθή πνιηηηθή  

1.3.1. Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο 

Δίλαη θπζηθφ ε ζεκαηνινγία ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηα θχιια ηεο θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο ζηα πξσηνζέιηδα ηνπ ηα 

λεφηεξα απν ηα πεδία ησλ καρψλ. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αξθεηέο θνξέο ιφγνο φηη εάλ 

επηθξαηήζεη ε Έλσζε Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηεο 31εο Μαΐνπ, ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο πξνδηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα δπζνίσλν θαη παξάιιεια ηνλίδεηαη ε πνιηηηθή ηεο 

νπδεηεξφηεηαο ζηνλ πφιεκν ζαλ ηελ πιένλ ζψθξνλα ζηάζε. Υαξαθηεξηζηηθά ε Ζρώ 

ηεο Μαθεδνλίαο αλαθέξεη: «Βεληδέινο ζήκεξνλ ζεκαίλεη έμνδνο εθ ηεο νπδεηεξόηεηνο 

άλεπ νπδεκίαο εμαζθαιίζεσο θαη νπδεκίαο εγθπήζεσο γηα ηελ αθεξαηόηεηα ηεο 

Διιάδνο»
188

. 

 

1.4. Γεκόζηα δηνίθεζε 

Κάπνηα δεκνζηεχκαηα θάλνπλ αλαθνξά γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο ζηελήο 

πεξηθέξεηαο πνπ επηθξαηεί ζηηο Νέεο Υψξεο ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ 

επηθξαηεί ζηηο Παιαηέο ρψξεο. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα απαζρφιεζε κέρξη ελφο ζεκείνπ 

ην ηχπν κηαο θαη ζα απνηεινχζε ηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε πνπ ζα ζπκκεηείρε 

ν Ννκφο Κνδάλεο απφ ηεο πξνζάξηεζε ηεο ζηνλ εζληθφ θνξκφ «ν εθινγηθόο λόκνο 

ζεζπίδεη ηελ επξείαλ πεξηθέξεηαλ ή θπζηθή ζπλέπεηα είλαη ε ύπαξμηο ζπλδπαζκώλ... 

εθαξκόδεηαη ζύζηεκα  ην νπνίνλ απνηειεί δηαζηξνθήλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζηελήο 

πεξηθέξεηαο...»
189

. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

 

Έπεηηα απφ ηελ κειέηε ηεο εθεκεξίδαο, εληνπίζηεθαλ δεκνζηεχκαηα  πνπ αζθήζεθε 

δξηκεία θξηηηθή ζηνλ αξρεγφ ηεο Έλσζεο Φηιειεπζέξσλ, αιιά θαη ζε αξθεηνχο 

πνιηηεπηέο ηνπ θφκκαηνο ηνπο θαη ζε γεληθφηεξεο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζαλ. 

                                                           
188

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.26. 05.1915, ς. 1. 
189

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.77. 17.05.1915, ς .1. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ε Ζρώ γξάθεη «Ο Βεληδέινο ζεκαίλεη ερζξόο θαη πνιέκηνο 

πξνζσπηθόο ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ»
190

θαη επίζεο ζε άιιν θχιιν γξάθεη «Σα 

όξγαλα ηεο Βεληδειηθήο Φαηξίαο ππνύισο πξνζπαζνύλ λα ππνδείμνπλ...»
191

. 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο ηεο Ζρνχο αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ 

δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ ζπλδπαζκψλ «Οη 

ζπλδπαζκνί ηνπ λνκνύ καο έθιεηζαλ νξηζηηθώο»,
192

 επηπξνζζέησο απνηεινχλ εηδήζεηο 

αηνκηθψλ δειψζεσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ή φρη ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ή γεληθά 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζσθνκκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Μνλαδηθή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν επίζθεςε βαζηθνχ ζηειέρνπο θφκκαηνο, ππήξμε 

απηή ηνπ Τπνπξγνχ ζπγθνηλσλίαο Γεσξγίνπ Μπαιηαηδή ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ 

Γνχλαξε ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη ε Ζρώ « Απν ρζέο ε πόιηο καο 

έρεη ηελ ηηκή λα θηινμελεί ηνλ έμνρνλ πνιηηηθό ππνπξγό ζπγθνηλσλίαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

Γνύλαξε Γ. Βαιηαηδήο κεηά ηεο γπλαηθόο ηνπ»
193

. 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο 

θνκκαηηθνί ζπλδπαζκνί, επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ ή εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ 

«Δπραξηζηήξηνλ ,Ο Βνπιεπηήο Ν. Γθηνπιέθαο»
194

. 

      

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ αξζξνγξάθνη ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απν ηα θείκελα ηνπο πνιηηηθέο απφςεηο νη νπνίεο ζε 

θάζε πεξίπησζε πξνβάιινπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Σα 

                                                           
190

 «Ρποίοσ Βενιηζλοσ», Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.80.  27.05.191 , ς .4. 
191

 «Αναίδεια», Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.81. 31.05.1915, ς. 1. 
192

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ77. 17.05. 1915, ς. 1. 
193

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.78. 20.05.1915, ς. 1. 
194

 «Ρ Βουλευτισ Ο. Γκιουλζκασ», Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.90. 01.07.1915, ς. 4. 
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θείκελα απηά ζα εθθξάδνπλ ζρφιηα επαηλεηηθά γηα ηελ πνιηηηθή θαη ην έξγν ελφο 

θνκκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ «Καη εκπλέεη ηελ πεπνίζεζελ εηο όιν ην πξόγξακκα ηεο 

Κπβεξλήζεσο Γνύλαξε»
195

, ή ελφο  πνιηηηθνχ πξνζψπνπ «Αιιά είλαη ν Γνύλαξεο ν 

δπλαηόο , βαζύο κειεηεηήο, σ σθεάληνο είο γλώζεηο, ν κνλαδηθόο καο Γνύλαξεο...» 196. 

 

7
ε
  Θεκαηηθή θαηεγνξία: πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηα νπνία παξέκεηλαλ αρξσκάηηζηα θνκκαηηθά. Κάπνηα απφ απηά είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα γηα ην πνχ «Πνπ ζα ςεθίζνπλ νη εθινγείο ηνπ Ννκνύ» 197
 ζα 

ςεθίζνπλ θαη πψο αλάινγα κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Δπηπξνζζέησο ππήξραλ θάπνηα 

άιια πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αμία ησλ εθινγψλ φπσο «Ζ θνκκαηηθή εκπάζεηα  είο 

άιιαο πνιηηηθώλ εμαρξεησκέλαο ρώξαο ε ιήγνπζα εηο ππξ θαη είο ζηδήξνλ βεβαίσο δελ 

ζα εγθνιπσζή ππό ηνπ Μαθεδνληθνύ πιεζπζκνύ»
198

 θαη ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ζηελ 

ηεξφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία πξνάγνληαο ηελ αμία ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο «Ση λα εηπή ηηο πεξί θνκκαηηθώλ ζπλδπαζκώλ ελ 

εθινγαίο»
 199

. 

 

10
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία - Πίλαθεο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζηνπο πίλαθεο ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ εθινγηθά απνηειέζκαηα «Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Ννκό καο»
200

 

ζηαπξνδνζίαο θ.η.ι. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.81.  31.05.1915, ς. 1. 
196

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.90.  01.07.1915, ς. 1. 
197

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.80.  27.05.1915, ς. 2. 
198

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.74.  06.05.1915, ς. 2. 
199

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.76.  13. 05.1915, ς. 1. 
200

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.82.  03.05.1915, ς. 4. 
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3.1.3. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 6
εο

 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1915 

 

Πίλαθαο 14. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

Tίηινο εθεκεξίδαο Γεκνζηεύκαηα % 

 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 67 100,0 

χλνιν 67 100,0 

 

Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ 1915 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο 

θπθινθνξνχζε ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θαη κφλνλ θαη ζπλεπψο 

εληνπίζηεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα φια ηα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε. 

 

Πίλαθαο 15. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα % 

 

Γηζεβδνκαδηαία 67 100,0 

 

πσο είλαη θπζηθφ θαη ηα 67 δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ παξνπζηάδνπλ δηζεβδνκαδηαία ζπρλφηεηα έθδνζεο δειαδή θάζε Σεηάξηε 

θαη Κπξηαθή εθηφο θάπνησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Πίλαθαο 16. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Κέληξν 57 85,1 

Γεμηά 10 14,9 

Αξηζηεξά 0 0,0 

ύλνιν 67 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 16, παξαηεξνχκε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηα δεκνζηεχκαηα ζε 

φηη αθνξά ηελ ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηνπο. πγθεθξηκέλα ηα 57 (85,1%) 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν ηνπ θέληξνπ, ελψ ηα 10 (14,9%) ζην ρψξν ηεο δεμηάο, 
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θαη ηέινο δελ ππάξρνπλ δεκνζηεχκαηα πνπ λα αθνξνχλ ηελ Αξηζηεξά. Δίλαη εχινγε ε 

απνξία πνπ γελληέηαη γηαηί ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο αιιάδεη ζηάζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν ηδξπηήο ηεο Μηιηηάδεο Σδψλεο απφ θαλαηηθφο ππνζηεξηθηήο ησλ 

Δζληθνθξφλσλ θαη ησλ αλεμαξηήησλ (δεμηψλ ηδενινγηψλ) αληηηίζεηαη ζηελ 

γεληθφηεξε πνιηηηθή φπνπ εληνπίδεηαη ε αιιαγή απηή αξρηθά ζην θ.131 22.11.1915 

κε ηίηιν «Ζ πιαζηνγξάθεζε ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ» θαη ιακβάλεη ζαθή ζέζε ζην θ.132 

26.11.1915 κε ηίηινπο «ηηλέο νη ιόγνη νη εμαλαγθάζαληεο όπσο θαηέιζσκελ ηνλ 

Δθινγηθό αγώλα» θαη «Καθαί Αληηιήςεηο» ζην ίδην θχιιν. Βαζηθφηεξε αηηία απνηειεί 

ε ζχκπξαμε ησλ θπβεξλεηηθψλ κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο πεξηνρήο, θαη ηελ 

αίζζεζε ηεο πξνδνηηθήο ζηάζεο ηνπ Γνχλαξε κε ηηο παξαρσξήζεηο ηνπ ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο. Ο Μ.Σδψλεο θαηέξρεηαη κε ηνλ Δζληθφ Υξηζηηαληθφ πλδπαζκφ θαη 

γίλεηαη πνιέκηνο ηεο αληηβεληδειηθήο πνιηηηθήο θαη απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηελ 

εθεκεξίδα ηνπ
201

. 

 

Πίλαθαο 17. Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξνεθινγηθά 50 74,6 

Μεηεθινγηθά 17 25,4 

ύλνιν 67 100,0 

 

   πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 17. ηα  δεκνζηεχκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη 

πξνεθινγηθά είλαη 50 (74,6%) ελψ απηά πνπ είλαη κεηεθινγηθά είλαη κφιηο 17 ( 

25,4%). 

 

 

 

Πίλαθαο 17. ειίδα δεκνζηεύκαηνο 

 

                                                           
201

 «δια να τιμωριςθ τουσ παραχαράκτεσ τθσ Ναϊκισ κελιςεωσ» Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», 
φ.133. 29.11.15 

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 
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    Απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1915 ζηελ 

εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, ηα 17 (25,4%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εληχπνπ, ηα 26 ( 38,8%) ζηελ δεχηεξε, ηα 17 (25,4%) ζηελ ηξίηε, θαη ηα 7 (10,4%) 

ζηελ ηέηαξηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 

 

Πίλαθαο 18. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

1 17 25,4 

2 26 38,8 

3 17 25,4 

4 7 10,4 

ύλνιν 67 100,0 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 15 22,4 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ   

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 1  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε   

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

9  

1.3.1 Κ.Α./Αλάιπζε-

Γλψκε 

5  

2 Ρεπνξηάδ 25 37,3 

2.1 Δηδήζεηο 10  

2.2 Παξαπνιηηηθά 11  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 4  

3 Άξζξα Γλώκεο 20 29,9 

3.1 Δπηζηνιέο 4  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 16  

3.3 Αθηεξψκαηα   

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 2 3,0 

5 Πίλαθεο 5 7,5 
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     Απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα ζηελ εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηα  15 ( 22,4%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 25 

(37,3%) είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα  20 ήηαλ άξζξα γλψκεο, ηα 2 (3,0%) ήηαλ 

πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο απφ δηάθνξνπο πνιηηεπηέο ή θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο, 

θαη ηέινο βξέζεθαλ 5 (7,5%) πίλαθεο. πγθεθξηκέλα απφ ηα 15 θχξηα άξζξα πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηελ Ζρώ γηα ηηο εθινγέο 1 είρε ηελ κνξθή Δίδεζεο, 9 ήηαλ θχξηα 

άξζξα γλψκεο, θαζψο επίζεο  θαη 5 αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 25 ξεπνξηάδ ηα 10 

είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηα 11  είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν, θαη 4 είραλ ηελ 

κνξθή δειψζεσλ – νκηιηψλ. Απφ ηα 20 άξζξα γλψκεο εληνπίζηεθαλ 4 επηζηνιέο θαη 

16 άξζξα αλάιπζεο γλψκεο.  

 

Πίλαθαο 19. εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Τςίζηεο 10 14,9 

Μέηξηαο 8 11,9 

Διάρηζηεο 50 74,6 

ύλνιν 67 100,0 

  

     πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 19, απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1915 ηα 10 (14,9%) ηνπνζεηήζεθαλ 

ζηνλ χςηζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηα (δεκνζηεχκαηα πξσηνζέιηδσλ θαη κάιηζηα ζε 

θεληξηθή ζέζε), ηα 8 δεκνζηεχκαηα θξίζεθαλ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηα ( πξσηνζέιηδα 

ζηελ πξψηε ζειίδα αιιά φρη ζε θεληξηθή ζέζε ε κηθξνχ κεγέζνπο) ελψ ηα 50 (74,6%) 

δεκνζηεχκαηα ηνπνζεηήζεθαλ ζην βαζκφ ειάρηζηεο ζεκαληηθφηεηαο ( δεκνζηεχκαηα 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο ηνπ εληχπνπ). Να ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο 

επηθαηξφηεηαο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εηδεζενγξαθίαο ηεο 

εθεκεξίδαο αξθεηά δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο εθινγέο εθηνπίζηεθαλ ζηε 

δεχηεξε ζειίδα αθφκα θαη ζηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ζειίδα ηεο Ζρνχο. 

 

6 πλζήκαηα   

 ύλνιν 67 100,0 
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Πίλαθαο 20. Μέγεζνο ηίηινπ 

Μέγεζνο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Μεγάιν 15 22,4 

Μεζαίν 30 44,8 

Μηθξφ 15 22,4 

Πνιχ κηθξφ 7 10,4 

ύλνιν 67 100,0 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 20, 15 απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα (22,4%) ηεο εθεκεξίδαο 

Ζρνχο γηα ηηο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηηηινθνξνχληαλ κε ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, 

ηα 30 (44,8%) είραλ κεζαίν κέγεζνο, ηα 15 (22,4%) κηθξφ κέγεζνο, ελψ ηα 7 (10,4%) 

είραλ πνιχ κηθξνχο ηίηινπο. 

 

 

Πίλαθαο 21. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο 

ρέζε εθεκεξίδαο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

ύκθσλε 7 10,4 

Αληίζεηε 40 59,7 

Οπδέηεξε 20 29,9 

ύλνιν 67 100,0 

 

  ην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε θάηη ηδηαίηεξν ζρέζε κε αλάινγνπο πίλαθεο γηα 

άιιεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη ε ηδενινγία ηεο 

εθεκεξίδαο ηεο Ζρνχο αιιάδεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ζπλεπψο θαη ηα δεκνζηεχκαηα ηεο αιιάδνπλ ραξαθηήξα θαη θαηεχζπλζε. Δπνκέλσο 

εληνπίζηεθαλ 7 (10,4%) δεκνζηεχκαηα θαη φια ζηελ αξρή ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηφδνπ  γηα ηηο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ πνπ ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή 

ηδενινγία ηεο εθεκεξίδαο  πνπ ήηαλ αληηβεληδειηθή, ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ απνθήξπμε 

ηεο ηδενινγίαο ηεο θαη ηελ θαηαγγειία ηνπ ζπλαζπηζκνχ Γνπλαξηθψλ- 
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κνπζνπικάλσλ
202

 ηα δεκνζηεχκαηα πνπ είλαη αληίζεηα ζηελ αξρηθή ηεο ηδενινγία 

αλέξρνληαη ζε 40 (59,7%), ελψ απηά πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ νπδεηεξφηεηα ήηαλ 

20 (29,9%). 

 

Πίλαθαο 22. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

Καηεύζπλζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 16 23,9 

Θεηηθή 21 31,3 

Οπδέηεξε 30 44,8 

ύλνιν 67 100,0 

  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 22, απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα ηα 16( 23,9%) είραλ αξλεηηθή 

ρξνηά, φπσο «Καθαί Αληηιήςεηο»
203

 ηα 21 (31,3%)  ζεηηθή ρξνηά ζηνπο ηίηινπο φπσο 

«Πξνο ηνπο ρξηζηηαλνχο ηνπ λνκνχ καο εθινγείο»
204

 ελψ ηα 30 (44,8%) 

παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά. «Δθινγηθά»
205

 θαη «Δθινγηθή 

Κίλεζεο»
206

. 

 

Πίλαθαο 23. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 59 88,1 

Παλειιελίαο 8 11,9 

ύλνιν 67 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 23, δηαθξίλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 6
εο 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1915 ζηελ εθεκεξίδα 

                                                           
202

 Εφθμερίδα.«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.134.  1.12.1915. 
203

 Εφθμερίδα.«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.132. 26.11.1915. 
204

 Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.136. 06.12.1915. 
205

 Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.135. 03.12.1915.  
206

 Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.136. 06.12.1915. 
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Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο  ην 88,1% αθνξνχλ δεηήκαηα
207

 ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο 

θαη ελδηαθέξνληνο ελψ ην 11,9% αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα
208

 παλειιελίνπ 

βειελεθνχο. 

 

Πίλαθαο 24. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 24, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην 43,3% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο αθνξνχζαλ πξφζσπα, ην 32,8% 

αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 23,9% ζπλδχαδε ζην θείκελν ηνπ θαη ηηο 

δχν παξαπάλσ ζπληζηψζεο. Δπηπξνζζέησο απφ ηα 29 δεκνζηεχκαηα πνπ 

αλαθέξνληαλ ζε πνιηηηθά πξφζσπα ηα 26 ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο 

ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο ελψ ηα 3 δεκνζηεχκαηα αζρνινχληαλ κε πξφζσπα εζληθήο 

εκβέιεηαο , φπσο γηα παξάδεηγκα δηαθεθξηκέλα ζηειέρε θνκκάησλ ή θαη πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο. 

 

 

 

 

 

                                                           
207

 « ότι ζν παριςι ςυνεκροτικθκαν τρείσ εν ςυνόλου ςυνδιαςμοί» Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ 
Μακεδονίασ», φ.135. 03.12.1915. 
208

 «ςχετικά με τισ δθλϊςεισ του Βενιηζλου για το αποτζλεςμα τθσ 6
θσ

 Δεκεμβρίου...» Εφθμερίδα, 
«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.139. 16.12.1915. 

Έκθαζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξόζσπν 29 43,3 

Πξφζσπν ηνπηθήο  

Δκβέιεηαο 

26  

Πξφζσπν παλειιελίνπ  

Δκβέιεηαο 

3  

Κόκκα 22 32,8 

Μεηθηό 16 23,9 

ύλνιν 67 100,0 
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Πίλαθαο 25. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 15 22,4 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία 1  

  1.1.3 Άιιν   

1.2.Οηθνλνκία   

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο 14  

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό   

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε   

1.5. Γεκφζηα έξγα   

1.6. Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 4 6,0 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ    

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 4  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο   

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 33 49,3 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 17  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 8  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 2  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 6  

    4.5.  Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 0  

6. Μηθξνπνιηηηθή 0  

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 2 3,0 

8.Πνιηηηθή δηαθήκηζε 0  

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 8 11,9 

10. Πίλαθεο 5 7,5 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα πνιηηηθή 

1.1. Κνηλσληθή Πνιηηηθή -1.1.2 Τγεία 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκφζηα πγεία θαηά ηελ πξνεθινγηθή θαη κεηεθινγηθή 

πεξίνδν. Σν έηνο 1915 νη αζζέλεηεο φπσο θπκαηίσζε θαη εινλνζία θ.α. θπξηνιεθηηθά 

ζέξηδαλ φιε ηελ Διιάδα. Δληνπίζηεθε έλα άξζξν κε ηίηιν «Γηθζεξίηεο είο  

Γξεβελά»
209

 πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθδήισζε ηεο δηθζεξίηηδαο ζηελ επαξρία ησλ 

Γξεβελψλ, φπνπ φπσο γξάθεη ην θείκελν δεηά ηελ άκεζε βνήζεηα ηεο Γεκαξρίαο 

Κνδάλεο γηα ηελ ρνξήγεζε αληηδηθζεηξατθνχ νξνχ. 

 

1.3.1. Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο  

Καη ζηελ πξνεθινγηθή θαη κεηεθινγηθή εηδεζηνγξαθίαο ηεο Ήρνπο ηεο Μαθεδνλίαο 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηα θχιια ηεο θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο ζηα πξσηνζέιηδα ηνπ ηα 

λεφηεξα απφ ηα πεδία ησλ καρψλ. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αξθεηέο θνξέο ιφγνο  δηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ Γπλάκεσλ ηεο Αληαλη θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλεη ε Κπβέξλεζε γηα ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο. Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη ε Ζρώ « Ο 

απνθιεηζκόο ηεο Διιάδνο»
210

 θαη ζε άιιν θχιιν εληνπίδεηαη άξζξν κε ηίηιν « Ση 

πεξηέρεη ε απάληεζεο ηεο Διιάδνο»
211

. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζνπ Σύπνπ 

πσο πξναλαθέξζεθε ε εθεκεξίδα Ζρψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο 

πεξηφδνπ αιιάδεη ηδενινγηθφ θαη θνκκαηηθφ ζηξαηφπεδν κε βαζηθφ αηηηνινγηθφ ηελ 

πξνζάξηεζε ησλ κνπζνπικάλσλ κε ηνπο Δζληθφθξνλεο. Δπνκέλσο θαη ηα 

δεκνζηεχκαηα παξνπζηάδνπλ δξηκεία θξεηηθή ζηνλ κνπζνπικαληθφ – Γνπλαξηθφ 

ζπλδπαζκφ ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο 

απνηεινχλ εθθξάζεηο « Σα ζρόιηα είλαη πεξηηά αο θξίλνπλ πνηνύο ππνςήθηνπο 

κεηέρνπλ ζηνλ ηνπξθηθό ζπλδπαζκό πνπ ηνλ νλνκάδεη έηζη ν βνπιεπηήο ηνπ Γεξβίο»
212

 

                                                           
209

 Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.141. 25.12.1915. 
210

 Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.129. 11.11.1915. 
211

 Εφθμερίδα. «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.130. 15.12.1915. 
212

 Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.133. 29.11.1915. 
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θαη ραξαθηεξηζηηθέο απνηεινχλ ε βαζηθή πξνθήξπμε ηνπ Δζληθνχ Υξηζηηαληθνχ 

πλδπαζκνχ  πνπ θηινμελεί ζηηο ζηήιεο ηνπ ε Ζρώ φπνπ γξάθεη «Μαύξν εηο όινπο 

απηνύο νη νπνίνη έθεξαλ σο βνπιεπηή ηνπ Ννκνύ καο ηνλ Νεόηνπξθν Γεκίξ Αιή θαη 

καύξν  είο όινπο πνπ εζέιεζαλ ηελ έλσζε κε ηνπο Σνύξθνπο θαη ηνλ Μπνύζηνλ όπνπ 

πεξηθνξλνύλ ηνλ Διιεληθόηαηνλ Λαό ηνπ Ννκνύο καο»
213

. 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία  

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Oη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ εθεκεξίδα Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 

αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ 

θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ ζπλδπαζκψλ «Οη ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνύ»214, ή ζε 

αηνκηθέο δειψζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή «Δληζρύνπλ ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ θ. 

Μπνύγα»
215

 ή κε ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ή γηα ηελ θίλεζε πνπ παξνπζηάδεη 

πξνεθινγηθά ην εθάζηνηε θφκκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε  «Δθινγηθή 

θίλεζεο» πνπ παξνπζηάδεη φια ηα λέα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Υξηζηηαληθνχ 

πλδπαζκνχ.
216

 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

    ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ επηζθέςεηο 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εληνπίζηεθαλ 

απφ ηα δεκνζηεχκαηα θάπνηεο επηζθέςεηο βαζηθψλ ζηειερψλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνπ πξψελ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βεληδέινπ ηνπ Κ. Γεκεξηδή 

φπνηνο ηπγράλεη λα έρεη θαηαγσγή απφ ηελ Κνδάλε θαη λα πνιηηεπηεί κε ηνλ 

πλδπαζκφ ηνπ Δζληθνχ Υξηζηηαληθνχ. Ζ εθεκεξίδα γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «Ο θ. 

Γεκεξηδήο αλερώξεζελ εμ Αζελώλ ηεο παξειζνύζαλ Γεπηέξαλ δηα Θεζζαινλίθελ 

κεηέβεη είο Κατιάξηα εθείζελ δε ζπλέρηδσλ ηελ αλα ηνλ Ννκό καο πεξηνδίαλ ηνπ ζα 

κεηάβεη είο Βιάζηε»
217

. 
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 Εφθμερίδα,  «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.133. 01.12.1915. 
214

 Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.133. 29.11.1915. 
215

 Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.132 26.11.1915. 
216

 Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ136. 06.12.1915. 
217

 Εφθμερίδα.«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.135. 03.12.1915. 
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4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί, επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ θ. Μ. Σδώλε» 
218

 ή 

εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ. 

 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

   ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία βξίζθνπκε δεκνζηεχκαηα φπνπ νη αξζξνγξάθνη ηεο 

εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ ηνπνζεηνχληαη θαη 

εθθξάδνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ πνιηηηθέο απφςεηο είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη δνζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα εθθξάδνληαη κε πνιινχο επαηλεηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο γηα ην έξγν ελφο θνκκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ «Απεξίγξαπηνο ν 

ελζνπζηαζκόο ηνπ Σζνηπιίνπ γηα ηελ ζύζηαζε ηνπ Δζληθνύ  πλδπαζκνύ».«
219

, ή ελφο 

ππνςεθίνπ ζπγθεθξηκέλα «Έλαο από ηνπ ιαηξεπηνύο δηθεγόξνπο ησλ Γξεβελώλ»
220

. 

 

6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία –Μηθξνπνιηηηθή 

    ηελ εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο φπσο θαη ζε άιιεο πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δελ έιεηπαλ δεκνζηεχκαηα  πνπ ην 

πεξηερφκελν ηνπο απνηεινχζε άζθεζε κηθξνπνιηηηθήο κέζσ ηνπ ηχπνπ, ζπλήζσο είρε 

ηελ κνξθή άξζξνπ ή απνηεινχζε κφληκε ζηήιε ρξνλνγξαθήκαηνο. ηελ παξνχζα 

εθεκεξίδα πνπ εμεηάδνπκε εληνπίζηεθαλ αξθεηά ηέηνηα δεκνζηεχκαηα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη  ηα ζρφιηα πνπ θάλεη ζηνλ Σνπξθηθφ πλδπαζκφ φπσο ηνλ 

απνθαιεί θαη ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεη ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ, Μπνχζην, Γθηνπιέθα, 

Οηθνλνκίδε, Αιή Γεκίξ Μπέε
221

 επίζεο ζε άιιν θχιιν «Γεξβίζηθνλ ρξίζκα»
222

 

εηξσλεχεηαη ηνλ Γεξβίο Μπέε θαη παξνκνηάδεη ζαηπξηθά ην πξφγξακκα ηνπ ζαλ κηα 

πξνζεπρή. 
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7
ε
 Θεκαηηθή -Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο- θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

   ε απηή ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ηαμηλνκήζεθαλ θείκελα πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ζηα νπνία φκσο δελ δφζεθε απφ ηνλ αξζξνγξάθν θάπνην θνκκαηηθφ ζηίγκα. 

Δπνκέλσο ε Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ζρνιηάδεη φηη κε ζηφρν ην θνηλφ ζπκθέξνλ γηα 

απηέο ηηο εθινγέο πξέπεη λα επηθξαηήζεη πλεχκα ζπλαζπηζκνχ
223

ην ίδην κήθνο 

θιίκαηνο έπεηηα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ Γεθεκβξίνπ γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά «Αο ζπλαζπηζζώκελ δηόηη ηνύην αθξηβώο επηβάιιεηαη ππό ησλ 

θξηζίκσλ απηώλ πεξηζηάζεσλ θαη αο ζηξέςσκελ ηα όκκαηα, κε’ζ ηεξά 

επιάβεηαο»
224

.πσο επίζεο ζηα θείκελα απηά εληάζζνληαη θαη πιεξνθνξίεο γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία φπσο γηα παξάδεηγκα «Δλ όισ 

θαηά ηαο πξνρζεζηλάο βνπιεπηηθάο εθινγάο εςήθηζαλ κόιηο πεξί 16 εώο 17 ρηιηάδεο 

πνιηηώλ»
225

. 

       

10
ε
 Θεκαηηθή – Πίλαθεο 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη πίλαθεο ζρεηηθά κε εθινγηθά απνηειέζκαηα 

ζηαπξνδνζίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε εληνπίζηεθαλ 5 πίλαθεο 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα «Γεληθά απνηειέζκαηα»
226

. 
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3.2 Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 1ησ Νοεμβρι ου 1920 

     3.2.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

 

 Iζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

     Έπεηηα απφ ηηο δχν εθινγέο ηνπ 1915 ν Δζληθφο δηραζκφο είρε επέιζεη νξηζηηθά 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ο Βεληδέινο απνθάζηζε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία θαη  

ζηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1916  ζπγθξνηεί ηελ δηθή ηνπ Κπβέξλεζε  ζηελ 

Θεζζαινλίθε πνπ έκεηλε γλσζηή σο «Κπβέξλεζε Δζληθήο Ακχλεο». Οη ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη θηινβαζηιηθψλ αληηβεληδειηθψλ πήξαλ δηαζηάζεηο εκθχιηαο 

δηακάρεο. Ο  βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο θεξχρζεθε έθπησηνο απφ ηνλ Βεληδέιν θαη ππφ 

ηελ πίεζε ησλ Μεγάισλ δπλάκεσλ (Αληάλη) εγθαηέιεηςε ηελ ρψξα, θαη ηνλ ζξφλν 

αλέιαβε  ν δεπηεξφηνθνο γηφο ηνπ Αιέμαλδξνο.
227

  Σν θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηνλ Α΄   Παγθφζκην Πφιεκν ζην πιεπξφ  ηεο Αληάλη, θαη κε 

ηελ ιήμε ηνπ ε Διιάδα ζπλέρηζε  ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο κε ηελ θαηάιεςε 

ηεο Μηθξάο Αζίαο  ( πεξηνρή ηεο κχξλεο).
228

  

    ην θνκκάηη ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ν Βεληδέινο  θπβεξλνχζε ηελ ρψξα θάησ 

απφ έλα ηδηφηππν εκηθνηλνβνπιεπηηθφ θαζεζηψο επί κία ηξηεηία, κε ηελ επηβνιή 

ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο θαη ινγνθξηζίαο. Σππηθά ε ζεηεία ηεο «Βνπιήο ησλ 

Λαδάξσλ»  έιεγε ζηηο 31 Μαΐνπ 1919, παξαηάζεθε φκσο  κέρξη ηηο 10 επηεκβξίνπ 

1920 κε ηξία δηαδνρηθά αλαγθαζηηθά δηαηάγκαηα.
229

 Σν αηηηνινγηθφ απηήο ηεο 

παξάηαζεο ηεο Βνπιήο ήηαλ ε εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαλ ε Διιάδα, 

σζηφζν ε ζεηεία παξαηάζεθε θαη πέξα ηεο ιήμεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ  θαη 

απηφ δηφηη ν Βεληδέινο επηζπκνχζε λα νινθιεξψζεη απεξίζπαζηνο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο  κε ηνπο ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φξακα 

ηεο «Μεγάιεο Διιάδαο». Δπηπξνζζέησο έγηλε μεθάζαξν απφ ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν 

                                                           
227

 Οικολακόπουλοσ, ό.π., ς. 37. 
228

 Υφμφωνα με τθν Υυνκικθ των Υεβρϊν  ( 28/8/1920) Θ περιοχι τθσ Υμφρνθσ ζμενε υπό τθν 
ονομαςτικι επικυριαρχία του Υουλτάνου αλλά κα διοικοφνταν από Ζλλθνα Αρμοςτι ωσ εντολοδόχο 
των Υυμμάχων, και κα μποροφςε να προςαρτικει ςτθν Ελλάδα μετά από πζντε χρόνια με 
δθμοψιφιςμα.  
229

 Ξαυρογορδάτοσ, ό.π., ς. 128. 
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κέζα ζηελ Βνπιή ζηηο 23 Ννέκβξηνπ ηνπ 1919, πσο φηαλ επηηεπζεί ε ππνγξαθή ηεο 

ζπλζήθεο κε ηελ Σνπξθία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη λέεο εθινγέο.
230

  

     Αθνινχζεζε ε θαηάιεςε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ( Μάηνο – 

Ηνχληνο 1920) θαη ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1920 πνπ 

ππέγξαςε ν Βεληδέινο ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Μεγάιεο ηδέαο. 

Γχν κφιηο κέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ζα γίλεη απφπεηξα θαηά ηνπ Βεληδέινπ απφ δχν 

απφηαθηνπο αμησκαηηθνχο θηινβαζηιηθνχο, ε απάληεζε απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ 

βεληδειηθψλ ήξζε αζηξαπηαία κε ηελ δνινθνλία ηνπ Ίσλνο Γξαγνχκε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1920 ζηελ Αζήλα (απφ άλδξεο ηνπ «ψκαηνο Αζθαιείαο» γηα ηελ νπνία ήηαλ 

ππεχζπλνο ν Παχινο Γχπαξεο πξνζσπηθφο ζσκαηνθχιαθαο ηνπ Βεληδέινπ).
231

  

    Οη ζπλζήθεο πνπ  δηεμήρζεζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο ήηαλ ηδηαίηεξα  δχζθνιεο 

εάλ ππνινγηζηεί φηη ε ρψξα βξίζθνληαλ ελ κέζσ ελφο δαπαλεξνχ πνιέκνπ κε ηελ 

Σνπξθία. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ηνληζηεί φηη απνηεινχζαλ ηηο πην θξίζηκεο 

εθινγέο ζηελ ειιεληθή εθινγηθή ηζηνξία απφ άπνςε απνηειέζκαηνο. Απφ ηελ 

παξάηαμε ησλ Φηιειεπζέξσλ ππήξμε αηζηνδνμία γηα ηηο εθινγέο, δηφηη ζεσξνχζαλ φηη 

ηφζν ε εμσηεξηθή πνιηηηθή φζν θαη ε εζσηεξηθή πνπ άζθεζαλ ζα επηβξαβεχνληαλ 

απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ.
232

  

    ην  ζηξαηφπεδν ησλ αληηβεληδειηθψλ, παξά ηελ ήηηα θαη ηνλ πνιηηηθφ 

παξαγθσληζκφ ηνπο κεηά ηνλ Ηνχλην  ηνπ 1917,  θαηάθεξαλ πνιχ γξήγνξα λα 

ζπγθξνηήζνπλ εθ λένπ έλα θηινβαζηιηθφ ξεχκα, ην νπνίν θπξίσο ζηελ Παιαηά 

Διιάδα πήξε ηελ κνξθή καδηθήο νξγάλσζεο κε ηελ δεκηνπξγία ζπιιφγσλ 

Δπηζηξάησλ ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ έθζαλε ζηνπο 120.000 έσο θαη 200.000 κέιε.
233

 

Δπηπιένλ ζηηο αξρέο ηνπ 1920 θαη ελ φςεη ηεο πξνθήξπμεο ησλ εθινγψλ, νη 

αληηβεληδειηθνί άξρηζαλ λα αλαζπγθξνηνχληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ ηνπο Λατθνχο 

Πνιηηηθνχο πιιφγνπο θαζψο θαη έλα ζπληνληζηηθφ ζπκβνχιην ηεο πλεξγαδφκελεο 

Αληηπνιηηεχζεσο. Έπεηηα απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ  θαη ηελ άξζε ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ( Οθηψβξηνο) επαλήιζαλ απφ ηελ εμνξία φιε ε αληηβεληδειηθή 

παξάηαμε, κε επηθεθαιήο ηνλ Γ. Γνχλαξε.
234

 

 

 

                                                           
230

 Υτο ίδιο, ς. 128. 
231

 Υτο ίδιο, ς. 133. 
232

 Οικολακόπουλοσ, ό.π., ς. 38. 
233

 Υτο ίδιο, ς. 38. 
234

 Υτο ίδιο, ς. 39. 
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Απνηειέζκαηα εθινγώλ ηνπ 1920 ζε όιε επηθξάηεηα 

 

     ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 1εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 απφ ηνπο 1.520.000 

εγγεγξακκέλνπο πνιίηεο άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα νη 746.946. To πνζνζηφ 

ηεο πνιηηηθήο απνρήο έθηαλε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο. 

    Πην αλαιπηηθά, ζπλνιηθά ζηελ Παιαηά Διιάδα (φπνπ ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, ην Ματν ηνπ 1915, είραλ εμαζθαιίζεη 128 έδξεο, έλαληη 56 ησλ 

αληηπάισλ ηνπο), ε παξάηαμε ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο ζπγθέληξσζε πεξίπνπ 

ην 60% ησλ ςήθσλ θαη θέξδηζαλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εδξψλ (176 έλαληη 8 γηα ηνπο 

βεληδειηθνχο, εθ ησλ νπνίσλ απέκεηλαλ 6, ιφγσ ηεο αθχξσζεο ηεο εθινγήο ζηηο 

πέηζεο).
235

Σν πην θξαπγαιέν παξάδεηγκα ηεο ζπληξηπηηθήο ήηηαο ησλ Φηιειεχζεξσλ 

ήηαλ φηη νχηε ν ίδηνο ν Δι. Βεληδέινο δελ θαηφξζσζε λα εθιεγεί βνπιεπηήο ζηελ 

Αηηηθφ- Βνησηία, αθνχ ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε εμαζθάιηζε ην 56% θαηά κέζν 

φξν ζηελ Παιαηά Διιάδα. 

   Δπηπξνζζέησο αθφκε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία θαηέιαβαλ νη αληηβεληδειηθνί ζηελ 

θεληξηθή θαη ζηελ δπηηθή Μαθεδνλία ( 64%) θεξδίδνληαο ην ζχλνιν ησλ εδξψλ, ε 

ζπκπαγήο ςήθνο ησλ αιινεζλψλ έθξηλε ην απνηέιεζκα φπσο  είρε ζπκβεί εμάιινπ 

θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1915.
236

 ε απηέο ηηο 230 έδξεο ( 178+ 52), πνπ έηζη θη αιιηψο 

αξθνχζαλ γηα λα πξνζθέξνπλ άλεηε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, νη αληηβεληδειηθνί 

πξφζζεζαλ αθφκε 17 ( απφ ηηο 22) έδξεο ηεο αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ηηο 4 

έδξεο ηεο άκνπ ( κε νξηαθή πιεηνςεθία) θαηαθηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 249 απφ 

ηηο 369 έδξεο ηεο Βνπιήο.
237

 

    ε φηη αθνξά ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ βεληδειηθψλ είραλ λα παξνπζηάζνπλ 

κηα πνιχ κέηξηα πνξεία. πγθεθξηκέλα δηαηήξεζαλ κφλν ηηο 23 έδξεο  ηεο Κξήηεο ( 

φπνπ αλ θαη ήηαλ ε γελέηεηξα ηνπ Βεληδέινπ ηα πνζνζηά ησλ αληηβεληδειηθψλ ήηαλ 

θαη εθεί πςειά 37,5%), επηπιένλ εμαζθάιηζαλ 17 έδξεο  ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν ( 

Υίνο, Λέζβνο) θαη 15 έδξεο ζηελ Ήπεηξν ( Πξέβεδα, Γηάλλελα). ηηο 66 ζπλνιηθά 

έδξεο ησλ Φηιειεπζέξσλ πξνζηέζεθαλ θαη νη 52  έδξεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηελ 

πξφζθαηα πξνζαξηεκέλε ( δπηηθή θαη αλαηνιηθή) Θξάθε πνπ ζα ςήθηδαλ γηα πξψηε 

θνξά θαη κάιηζηα φρη κε ζθαηξίδην αιιά κε ρεηξφγξαθν ςεθνδέιηην. Χζηφζν λα 

ζεκεησζεί πσο δελ παξνπζηάζηεθαλ ζπλδπαζκνί ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιηηεχζεσο 

                                                           
235

 Υτο ίδιο, ς. 39.  
236

 Ξαυρογορδάτοσ, ό.π., ς. 137. 
237

 Οικολακόπουλοσ, ό.π., ς. 140. 
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ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
238

πλνιηθά νη έδξεο πνπ θαηέιαβαλ νη Φηιειεχζεξνη 

ήηαλ 118 ζε ζχλνιν 369 εδξψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ θαηακεηξήζεθαλ 

πεξίπνπ 100.000 ςήθνη ηνπ ζηξαηνχ, νη νπνίεο ήηαλ πξντφλ πίεζεο θαη κεγάιεο 

λνζείαο απφ νξηζκέλνπο Βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο.
239

 

    Απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1920 δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί  θαη ε πνξεία ηνπ 

ΔΚΔ (νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα  Διιάδνο),  φπνπ είρε ηδξπζεί δχν ρξφληα 

λσξίηεξα. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο  νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηελ αθεηεξία ηεο 

εθινγηθήο ηζηνξίαο ηνπ ΚΚΔ, κηαο θαη ην ΔΚΔ απνηειεί πξφδξνκν ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ Διιάδα. Έπεηηα απφ ην έθηαθην πλέδξην ( 

19/9/1920) απνθαζίζηεθε απφ ηελ θεληξηθή αξρή ηνπ θφκκαηνο φηη νη λνκνί Αηηηθφ-

Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο θαζψο θαη Γξάκαο ζα απνηεινχζαλ ηνπ θχξηνπο 

λνκνχο φπνπ ζα έπεθηε φιν ην βάξνο ηεο δξάζεο ηνπ θφκκαηνο θαζψο επίζεο 

πεξηνξηζκέλε ζα ήηαλ ε παξνπζία ηνπ ζηηο πεξηθέξεηεο Αρατν- Ζιίδνο, Δχβνηαο θαη 

εξξψλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί (έζησ  απνζπαζκαηηθά ) 

ζηηο 4 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ έξημαλ θπξίσο ηελ πξνζνρή ηνπο, ην ΔΚΔ 

εμαζθάιηζε πεξίπνπ 45.000 ςήθνπο πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: ζηελ Αηηηθφ-Βνησηία 

12.000 (15%), ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο 14.500 ( 38%), ζην λνκφ Λαξίζεο ( καδί κε 

ηελ Μαγλεζία) 10.000 ( 30%) θαη ζην λνκφ Γξάκαο ( καδί κε ηελ Καβάια) 8.500 ( 

46%). πλνιηθά δειαδή ε εθινγηθή απήρεζε ζε ςήθνπο ήηαλ πεξίπνπ 50.000,
240

 λα 

ζεκεησζεί φηη πνιινί Αληηβεληδειηθνί ςήθηζαλ θαη ππνςεθίνπο ηνπ ΔΚΔ κέζα ζην 

θιίκα ηεο γεληθήο ζχγρπζεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα θνηλά ζπλζήκαηα θαηά ηνπ 

πνιέκνπ πνπ δηεμήγαλ νη Φηιειεχζεξνη, φπσο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά « ζθπξί- δξεπάλη 

θαη ειηά ζηεθάλη» ( φπνπ ε ειηά ήηαλ ην έκβιεκα ηνπ Αληηβεληδειηζκνχ).
241

 

    πκπεξαζκαηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1920 απνηππψζεθε θαη 

εθινγηθά ν Δζληθφο Γηραζκφο σο αληηπαξάζεζε ηεο Παιαηάο Διιάδαο κε ην ππφινηπν 

Έζλνο πνπ είρε απνθξπζηαιισζεί ήδε απφ ην 1916. 

 

 

 

 

                                                           
238

 Υτο ίδιο, ς. 140. 
239

 Ξαυρογορδάτοσ, ό.π., ς. 137. 
240

 Οικολακόπουλοσ, ό.π., ς. 38. 
241

 Ξαυρογορδάτοσ, ό.π., ς. 138. 
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Γξάθεκα 7: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 

1920 

 

 

 

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 7, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ  φπνπ αλ θαη νη βεληδειηθνί έιαβαλ πάλσ απφ ην 40% ησλ ςήθσλ 

(375,803), εμαηηίαο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, (πιεηνςεθηθφ κε επξεία  εθινγηθή 

πεξηθέξεηα) απέζπαζαλ κφλν ην 32%
242

 ησλ εδξψλ, αθνινχζεζε ην Λατθφ Κφκκα κε 

20% αιιά ην εληαίν κέησπν πνπ παξνπζίαζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο σο 

Ζλσκέλε αληηπνιίηεπζε έιαβε ην 46,36% ( 368,678) επί ηνπ ζπλφινπ. Αηνκηθά νη 

ππφινηπνη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί έιαβαλ, νη αλεμάξηεηνη αζξνηζηηθά ην 17%, ην 

Δζληθφ πληεξεηηθφ ηνπ ηξάηνπ ην 10%, ε Μαθεδνληθή Οκάδα ηνπ ηέθαλνπ 

Γξαγνχκε ην 8%, θαη ηέινο ην Νενειιεληθφ Κφκκα ηνπ Γ. Ράιιε απέζπαζε ην 7% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242

 Θανάςθσ Ξποχϊτθσ, ό.π., ς. 98. 
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Γξάθεκα 8: Καηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ 

 

 

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 8, ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε θαηαθηά ηηο 249 έδξεο ζε 

ζχλνιν 369 εδξψλ, ελψ νη βεληδειηθνί απέζπαζαλ 118 έδξεο απφ ηηο νπνίεο νη 52 

πξνέξρνληαλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απφ ηε Μαθεδνλία ηελ νπνία έιεγρε ν 

ζηξαηφο θαη ήηαλ δεδνκέλε ε πίεζε πνπ άζθεζε ζηνπο ςεθνθφξνπο ππέξ ηνπ 

θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Δπηπξνζζέησο ζηελ ιεγφκελε Παιαηά Διιάδα θαηέθηεζε 

κφλνλ 5 έδξεο νη ππφινηπεο αλήθαλ ζηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε.  

 

Οη εθινγέο ζηελ Κνδάλε 

 

   Καηά ηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Nνκνχ 

Κνδάλεο ππάγνληαλ θαη ε επαξρία ησλ Γξεβελψλ, θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο αξηζκνχζε 163.004 άηνκα. Απφ ηνπο νπνίνπο άζθεζαλ ην 

εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα 25.639 θαη βξέζεθαλ 21.796 έγθπξα ςεθνδέιηηα. ηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο αληηζηνηρνχζαλ 11 έδξεο. 

     ηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ 

Κνδάλεο ζπλδπαζκνχο θαηήξηηζαλ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ε Ζλσκέλε 

Αληηπνιίηεπζε
243

, θαζψο επίζεο θαη νη Αλεμάξηεηνη. Χζηφζν ηα πνζνζηά ηνπ θάζε 

                                                           
243

 Θ θγεςία του κόμματοσ των Εκνικοφρόνων και αυτι του «Ξεταρυκμιςτικοφ Μόμματοσ», του Ο. 
Υτράτου, μαηί με τα απομεινάρια του Οεωτερικοφ Μόμματοσ ( με αρχθγό το Θεόδωρο Βελλιανίτθ, 
μετά το κάνατο του Θεοτόκθ) και του κόμματοσ του Ξαυρομιχάλθ, αποφάςιςαν να ςυςτιςουν μια 
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Κόμμα Φιλελευκζρων Ηνωμζνθ Αντιπολίτευςθ 
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θφκκαηνο ιφγσ ηεο κε νξγαλσκέλεο θαηαγξαθήο θαη ηνπ ηξφπνπ ςεθνθνξίαο κε 

ζθαηξίδην είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ θαη λα απνηππσζνχλ νινθιεξσκέλα. 

Παξελζεηηθά βέβαηα χζηεξα απφ ιεπηνκεξή έξεπλα ζην αξρείν ηνπ νθνθιή 

Βεληδέινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ςεθηαθή ζπιινγή ηνπ Ηδξχκαηνο Δι. Βεληδέινο, 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν κέζνο φξνο ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ ηεο Ζλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζεο ζηνλ λ. Κνδάλεο ήηαλ 15.103, ελψ ησλ Φηιειεπζέξσλ 8.132., θαη νη 

Αλεμάξηεηνη θηλήζεθαλ θνληά ζηηο 5.690.
244

Καηά ζπλέπεηα θαη ηηο 11 έδξεο 

εμαζθάιηζε ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε  ιφγσ ηνπ πιεηνςεθηθνχ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαη  ζπλεπψο ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη νη Αλεμάξηεηνη δελ 

θαηφξζσζαλ λα εθιέμνπλ βνπιεπηή.
245

 

      Πην αλαιπηηθά γηα ηελ Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε 15.793 ςήθνπο πξνηίκεζεο 

έιαβαλ ν Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο
246

, ν νπνίνο εθιέρηεθε βνπιεπηήο, θαη 

αθνινχζεζαλ νη Γεψξγηνο Μπνχζηνο κε 15.723 ςήθνπο, ν νπνίνο επίζεο εθιέρηεθε 

βνπιεπηήο, ν Υξηζηφδνπινο Γνπιφπνπινο κε 15.515 ςήθνπο, ν Γεψξγηνο Βαξβνχηεο 

κε 15.443 ςήθνπο, αθνινχζεζε ν Μπεληξή Γηαγηά Μπέε κε 15.115 ςήθνπο, ν 

Αιέμαλδξνο Ησαλλίδεο κε 15.008 ςήθνπο , ν Ακπάο ετη Αγάο κε 14.820 ςήθνπο, ν 

Ναδίξ Ρακαληάλ κε 14.708 ςήθνπο, ν Βαζίιεηνο Βχδαο κε 14.598 ςήθνπο, ν 

Αξηζηείδεο Εάρνο κε 14.395 ςήθνπο θαη ηειεπηαίνο ν Ησάλλεο Αλησληάδεο
247

 κε 

14.149 ςήθνπο, φινη νη παξαπάλσ 11 εθιέρηεθαλ βνπιεπηέο. 

   Απφ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ πξψηνο ζε ζεηξά πξνηίκεζεο ήξζε ν Ησάλλεο 

Κνληνδίλαο
248

 ν νπνίνο έιαβε 8.878  ςήθνπο, αθνινχζεζε ν Αιή Ρηδά Υακδά 

Υνπξζίη Μπέεο
249

 κε 8.846 ςήθνπο, ν Θεφδσξνο Κσηνχιαο κε 8.701 ςήθνπο , ν 

Κσλζηαληίλνο Σζηκελάθεο  κε 8.643 ςήθνπο, ν Νηθφιανο Εακθηλφο κε 8.470, ν 

Πέηξνο Εσγξάθνο κε 8.308 ςήθνπο , ν Υξήζηνο Υαηδεαλαζηαζίνπ κε 8.231 ςήθνπο, 

ν Σδεβάη Μερηί Μπέεο  κε 8.205 ςήθνπο, ν Αζαλάζηνο Μαθξήο κε 8.180 ςήθνπο , ν 

Ρνπζδή Μσράκελη Αθνχδ κε 8.177 ςήθνπο θαη ηειεπηαίνο ν Ρνπζατ Β. Μερκέη Αγάο 

κε 8.175  ςήθνπο, θαλείο απφ ηνπο παξαπάλσ δελ θαηάθεξε λα εθιεγεί βνπιεπηήο. 

                                                                                                                                                                      
εκλογικι οργάνωςθ διακριτι από τισ υφιςτάμμενεσ κομματικζσ τουσ οργανϊςεισ θ Θνωμζνθ 
Αντιπολίτευςθ. 
244

 ΕΘΟΙΜΡ ΙΔΤΧΞΑ ΕΝ. ΒΕΟΙΗΕΝΡΥ- ΨΘΦΙΑΜΡ ΑΤΧΕΙΡ.Αρχείο Υοφ. Βενιηζλου.φακ.036 
245

 Γ. Γκλαβίνασ, ό.π., ς. 450. 
246

 Δικιγόροσ από τθν Μοηάνθ και υποψιφιοσ των Ανεξαρτιτων ςτισ εκλογζσ τθσ 31
θσ 

Ξαϊου 1915. 
247

 Δικθγόροσ από Μοηάνθ, πρϊθν βουλευτισ Ανεξάτθτων και αντιβενιηελικϊν. 
248

 Ιατρόσ από Υζρβια, μετζπειτα διμαρχοσ και υποψιφιοσ με τουσ βενιηελικοφσ ςτισ εκλογζσ τθσ 31
θσ

 
Ξαϊοφ 1915. 
249

 Αλβανόσ τςιφλικάσ από τθν Αναςζλιτςα, εγγονόσ του Χουρςίτ Σαςά. 
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   ε φηη αθνξά ηνπο Αλεμάξηεηνπο πξψηνο ζε ζεηξά πξνηίκεζεο ήξζε ν Σάθεο 

Καιαηδφπνπινο ν νπνίνο έιαβε 7.605, αθνινχζεζε ν Αλδξέαο Βαξδνπιάθεο κε 

6.544, ν Γ. Ενπγνπιάθεο κε 6.386, ν Δπζηάζηνο Καηεξηλάθεο κε 6.257, ν Ραήθ Αζπη 

κε 6.139, ν Κσλζηαληίλνο Οηθνλνκίδεο κε 6.081, ν Γ. Πνληίθεο κε 5.889, ν ηέθαλνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ κε 5.798, ν πχξνο Δπζπκηάδεο κε 5.578, ν Γεκήηξηνο Γαδάιεο 

κε 5.463, ν Γ Γάιηζαο κε 5.326, ν Σεθήθ Μνπζηαθά κε 5.240, ν Γεκήηξηνο 

Υαηδεγηάλλεο κε 4.965, ν Φ. Καηζέιεο κε 4.848, ν Γ Αλαγλψζηνπ κε 4.657, θαη 

ηειεπηαίνο ήξζε ν Α. Ενπδήο κε 4.267, ζπλεπψο θαλείο απν ηνπο παξαπάλσ δελ 

θαηφξζσζε λα εθιεγεί βνπιεπηήο. 

   πγθξίλνληαο ηελ εθινγηθή επηξξνή ησλ θπξηφηεξσλ θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε 

εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

Ννκνχ Κνδάλεο ζπληξηπηηθή είλαη ε λίθε ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο ελψ πνιχ 

ρακειά είλαη ηα πνζνζηά ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεχζεξσλ ζε ζρέζε κε ηηο εθινγέο 

ηνπ 1915, θαζψο επίζεο θαη νη Αλεμάξηεηνη φπνπ ηα πνζνζηά ηνπο θπκάλζεθαλ πνιχ 

ρακειά. Με κηα γεληθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλάγεηαη ην εμήο 

ζπκπέξαζκα, ηα εζληθά απνηειέζκαηα ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα απνηειέζκαηα ζε 

ηνπηθφ επίπεδν ( λ. Κνδάλεο). 

     O θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ αληηβεληδειηθή ςήθν ήηαλ ε 

ζπκπαγήο ςήθνο ησλ αιινεζλψλ θαη θπξίσο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηνπ 9.495 εθινγείο ζηελ Κνδάλε νη 4.331 

ήηαλ ρξηζηηαλνί θαη νη 5.164 κνπζνπικάλνη γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 1915 θαη ηνπ 

1920.
250

Δπηπξνζζέησο ε αληηβεληδειηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κνπζνπικάλσλ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ κε επηζπκία ηνπο λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

φπνπ ηνπο ζπλέδεαλ πνιινί ιφγνη φπσο εζληθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί. 

Δχινγν ήηαλ φηη απηή ε αληηβεληδειηθή ζπκπεξηθνξά ππαγνξεχνληαλ απφ ηνπο 

Νεφηνπξθνπο θαη Κεκαιηθνχο πνπ δελ επηζπκνχζαλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ Βεληδέινπ 

γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ( εμσηεξηθή πνιηηηθή, αθχξσζε ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ). 

Δπηπξνζζέησο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο  απέλαληη ζηνπο Φηιειεχζεξνπο ήηαλ θαη ε πνιηηηθή πνπ 

άζθεζε ε θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ ζην δήηεκα ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ ηεο 

                                                           
250

 Γ. Γκλαβίνασ,«Θ επαρχία τθσ Μοηάνθσ μζςα απο τον εκλογικό κατάλογο του 1920.Σλθκυςμιακι 
ςφνκεςθ, εκλογείσ,επαγγζλματα, κοινωνικά δεδομζνα.Υτο Ιςτϊρ. 



121 
 

Μαθεδνλίαο, αθνχ νη βεληδειηθνί λφκνη ήηαλ ερζξηθνί απέλαληη ζηελ κνπζνπικαληθή 

ηδηνθηεζία.
251

 

        
252

Έλαο  επηπιένλ παξάγνληαο πνπ δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αληηβεληδειηθή εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο, ήηαλ ε 

γεληθή αίζζεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο λννηξνπίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ φπνπ ήξζαλ απφ ηελ «Παιαηά Διιάδα» θαη έξρνληαλ 

ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ λέσλ 

Υσξψλ. 

 

3.3.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 1
εο

 

Ννεκβξίνπ 1920 

 

Πίλαθαο 26. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

Σίηινο εθεκεξίδαο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 76 84,4 

Νίθε 12 13,3 

Δζληθή Πνιηηηθή 2 2,2 

ύλνιν 90 100,0 

 

    Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 θπθινθνξνχζαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο νη εθεκεξίδεο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, Νίθε, θαη ην 

πεξηνδηθφ Δζληθή Πνιηηηθή. Απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο, ηα 76 (84,4%) πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ζρώ 

ηεο Μαθεδνλίαο, ηα 12 (13,3%) απφ ηελ Νίθε, ελψ 2 (2,2%) κφιηο εληνπίζηεθαλ ζηελ 

Δζληθή Πνιηηηθή. 

 

 

 

 

                                                           
251

 Γ. Γκλαβίνασ, Εκλογικζσ αναμετριςεισ ςτθν Μοηάνθ τθν περίοδο του Εκνικοφ Διχαςμοφ 1915-1920: 
Μόμματα, υποψιφιοι, εκλογικζσ ςυμπεριφορζσ. Υτο ΜΡΗΑΟΘ, 600 ΧΤΡΟΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑΥ. Γζνεςθ και 
Ανάπτυξθ μιασ Ξακεδονικισ Ξθτρόπολθσ. Σρακτικά Βϋ Υυνεδρίου Φοπικισ ιςτορίασ 2014,Μοηάνθ.ς. 
461. 
252

 Υτο ίδιο, ς. 460. 
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Πίλαθαο 27. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

Γηζεβδνκαδηαία 76 84,4 

Γεθαήκεξε 12 13,3 

Γεθαπελζήκεξε 2 2,2 

ύλνιν 90 100,0 

 

      Οη ηξείο κειεηψκελεο εθεκεξίδεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα έθδνζεο. 

πγθεθξηκέλα ε Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο εθδίδνληαλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θάζε 

Σεηάξηε θαη Κπξηαθή, ελψ ε Νίθε ε νπνία θπθινθφξεζε ιίγα θχιια πεξίπνπ 8 

εθδίδνληαλ θάζε 10 κέξεο πεξίπνπ, θαη ηέινο ην πεξηνδηθφ Δζληθή Πνιηηηθή 

εθδίδνληαλ θάζε 15 εκέξεο. 

 

Πίλαθαο 28. Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξνεθινγηθά 70 77,8 

Μεηεθινγηθά 20 22,2 

ύλνιν 90 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 28, ηα 70 απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα. Γειαδή πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 77,8% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ ηα 20 απφ απηά, δειαδή ην 22,2% 

κεηεθινγηθά. 

 

Πίλαθαο 29. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

 

    Απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο ηα 74 (82,2%) 

πξνήιζαλ απφ ηε θεληξψα – θηινβεληδειηθή εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, ελψ ηα 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Κέληξν 74 82,2 

Γεμηά 16 17,8 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 90 100,0 
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253

 (17,85) δεκνζηεχκαηα πξνήιζαλ απφ ηελ αληηβεληδειηθή εθεκεξίδα Νίθε. πσο 

είλαη εκθαλέο θακία εθεκεξίδα δελ αληηπξνζψπεπε ηνλ αξηζηεξφ ρψξν ζηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1920. 

  

Πίλαθαο 30. ειίδα δεκνζηεύκαηνο 

 

ειίδα 

 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

 

% 

1 27 30,0 

2 36 40,0 

3 18 20,0 

4 9 10,0 

ύλνιν 90 100,0 

  

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 30,  απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1920 ζηνλ 

ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, ηα 27 (30%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα, ηα 36 

(40,0%) ζηε δεχηεξε, ηα 18 (20,0%) ζηελ ηξίηε, ελψ ηα 9 (10,0%) βξίζθνληαη ζηελ 

ηέηαξηε ζειίδα ησλ εθεκεξίδσλ. 

 

Πίλαθαο 30. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

                                                           
253

 Φα 4  απο τα 12 δθμοςιεφματα που ανικαν ςτον δεξίο χϊρο εντοπίςτθκαν ςτθν Εφθμερίδα Θχϊ 
τθσ Μακεδονίασ το περιεχόμενο του κρίκθκε ότι ανικε ςε αντίκετο χϊρο απο αυτό που 
εκπροςωποφςε. 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 27 30,0 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 2  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 3  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε 3  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

9  

1.3.1 Κ.Α./Αλάιπζε-

Γλψκε 

10  

2 Ρεπνξηάδ 32 35,6 

2.1 Δηδήζεηο 22  
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     Απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1920, ηα 27 (30,0%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηνπ εληχπνπ, ηα 32 (35,6%) 

είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 22 (24,4%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, ηα 5 (5,6%) ήηαλ 

πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο, ελψ επίζεο βξέζεθαλ θαη 4 (4,4%) πίλαθεο. 

πγθεθξηκέλα απφ 27 θχξηα άξζξα πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 

1920 ηα 2 ήηαλ ξεπνξηάδ, ηα 3 είραλ ηελ κνξθή είδεζεο, ηα 3 ηελ κνξθή δήισζεο ή 

νκηιίαο, ηα 9 ήηαλ άξζξα γλψκεο, ελψ ηα ππφινηπα 10 ήηαλ άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. 

Απφ ηα 32 ξεπνξηάδ ηα 22 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηα 6 είραλ παξαπνιηηηθφ 

πεξηερφκελν, θαη ηα 4 είραλ ηελ κνξθή δειψζεσλ αιιά φρη ζε ζέζε θχξηνπ άξζξνπ. 

Απφ ηα 22 άξζξα γλψκεο ηα 10 αθνξνχζαλ άξζξα αλάιπζεο – γλψκεο ηνπ ζπληάθηε 

θαη 12 επηζηνιέο πνπ αθνξνχζαλ αλαγλψζηεο, ή ππνςήθησλ βνπιεπηψλ ή ζπιιφγσλ. 

 

Πίλαθαο 31.  εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Τςίζηεο 12 13,7 

Μέηξηαο 15 16,7 

Τπνδεέζηεξεο 54 60,0 

ύλνιν 90 100,0 

 

     πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 31, απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

εθινγέο ηνπ 1920 ηα 12 (13,7) ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ χςηζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηα ( 

ηα δεκνζηεχκαηα απηά εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ θαη κάιηζηα ζε 

2.2 Παξαπνιηηηθά 6  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 4  

3 Άξζξα Γλώκεο 22 24,4 

3.1 Δπηζηνιέο 12  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 10  

3.3 Αθηεξψκαηα 0  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 5 5,6 

5 Πίλαθεο 4 4,4 

6 πλζήκαηα 0 0 

 ύλνιν 90 100,0 
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πεξίνπηε ζέζε, ηα 15 ( 16,7%) ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ βαζκφ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ( 

βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, αιιά ζε δεπηεξεχνπζα ζέζε, ηα ηα 54 ( 

60%) απνηεινχλ δεκνζηεχκαηα ππνδεέζηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ( δεκνζηεχκαηα εθηφο 

πξσηνζέιηδνπ). 

 

Πίλαθαο 32. Μέγεζνο ηίηινπ 

 

Μέγεζνο 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Μεγάιν 10 11,1 

Μεζαίν 63 70,0 

Μηθξφ 14 15,6 

Πνιχ Μηθξφ 3 3,3 

ύλνιν 90 100,0 

 

   χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 32, 10 απφ ηα δεκνζηεχκαηα (11,1%) ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1920 θέξνπλ ηίηινπο κεγάινπ 

κεγέζνπο, ηα 63 (70,0%) είραλ ηίηινπο κεζαίνπ κεγέζνπο, ηα 14 ( 15,6%) 

παξνπζίαδαλ κηθξνχο ηίηινπο, ελψ 3 (3,3%) δεκνζηεχκαηα είραλ πνιχ κηθξνχο 

ηίηινπο. 

     

Πίλαθαο 33. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο 

ρέζε εθεκεξίδαο 

 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

χκθσλε 69 76,7 

Αληίζεηε 3 3,3 

Οπδέηεξε 18 20,0 

ύλνιν 90 100,0 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 33, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 76,7% ( 69 απφ ηα 90 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ  ηξηψλ εθεκεξίδσλ ζπκπίπηεη 

κε ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν ηνπ εληχπνπ. Γειαδή ηα δεκνζηεχκαηα ηεο βεληδειηθήο 

Ζρνχο αθνξνχλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ην ίδην θαη κε ην βεληδειηθφ πεξηνδηθφ 

Δζληθή Πνιηηηθή ε πιεηνςεθία ηεο χιεο ηνπ απνηειεί δξαζηεξηφηεηεο θαη λέα απφ ην 

βεληδειηθφ θφκκα, ελψ νη αλαθνξέο ζηα ππφινηπα θφκκαηα έρνπλ αξλεηηθή ρξνηά, 



126 
 

φπσο επίζεο θαη ή πιεηνλφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο αληηβεληδειηθήο Νίθεο, 

θηινμελνχλ ζηα θχιια ηεο δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ αθνξνχλ ην Λατθφ Κφκκα. 

Μφιηο 3 (3,3%) δεκνζηεχκαηα αθνξάλ ζε ηδενινγηθφ ρψξν ή θφκκα αληίζεην      κε 

απηφ πνπ εθθξάδεη ε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο,
254

 ελψ 18 δεκνζηεχκαηα (20,0%) 

παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά. 

 

Πίλαθαο 34. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

Καηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 15 16,7 

Θεηηθή 17 18,9 

Οπδέηεξε 58 64,4 

ύλνιν 90 100,0 

 

    ηνλ πίλαθα 34, δηαθξίλνπκε πσο απφ ηα 90 δεκνζηεχκαηα ηα 58 ( 64,4%) θέξνπλ 

νπδέηεξνπο ηίηινπο
255

Θεηηθφ πεξηερφκελν ζηνπο ηίηινπο εληνπίδνπκε ζε 17 (18,9%) 

δεκνζηεχκαηα φπσο «ε κεγαιεηώδεο εθδήισζεο ηνπ Λανύ Κνδάλεο»
256

 .Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζεηξά δεκνζηεπκάησλ αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά ηεο αληηπνιηηεχζεσο 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ζε δηάθνξα ζεκεία «αλεθδηήγεηα παζήκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο»
257

 ή ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ « ν 

ιαόο ζα ηνλ καπξίζεη».
258

 

 

Πίλαθαο 35. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 68 75,6 

Παλειιήληαο 22 24,4 

ύλνιν 90 100,0 

 

                                                           
254

 «Ρ πανθγυριςμόσ τθσ νίκθσ εκ μζρουσ τθσ αντιπολίτεφςεωσ...Εφγε είσ τουσ ικφνοντασ το λαϊκόν 
κζντρον Μοηάνθσ, Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.512. 08.11.1920, και ςτο φ.514. 22.11.1920 
φιλοξενεί ςτο πρωτοςζλιδο τθσ, τουσ βουλευτζσ τθσ Θνωμζνθσ Αντιπολιτεφςθσ και μάλιςτα τα 
ςχόλια για τον κάκε βουλευτι δεν είναι αρνθτικά. Οα ςθμειωκεί ωςτόςο ότι απο το ςυγκεκριμζνο 
δθμοςίευμα δεν ςυμπεριλιφκθκαν οι τρείσ μουςουλμάνοι( Οαδίρ Ταμαντάν, Αμπάσ Υεϊτ, Ξπεντρι 
Γιαγιά Ξπζθ) που αναδείχκθκαν και αυτοί βουλευτζσ ςτον Οομό Μοηάνθσ. 
255

 «Σρόγραμμα των βουλευτικϊν εκλογϊν τθσ 25
θσ

 Ρκτωμβρίου» «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.507. 
14.10.1920. 
256

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.507. 14.10.1920. 
257

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ», φ.507. 14.10.1920. 
258

 Εφθμερίδα  «Νίκθ», φ.5. 11.10.1920. 
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      χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 35, παξαηεξνχκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εθινγέο ηνπ 1920 κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, ην 75,6% 

αθνξνχλ δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ην 24,4% 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. 

Πίλαθαο 36. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

Έκθαζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

 

Πξόζσπν 38 42,2 

Πξφζσπν ηνπηθήο 

εκβέιεηαο 

34  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

4  

Κόκκα 21 23,3 

Μεηθηό 31 34,4 

ύλνιν 90 100,0 

 

   πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 36, ην 42,2% ησλ δεκνζηεπκάησλ  ηνπ ηνπηθνχ 

Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1920 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 23,3% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 34,4% απνηεινχζε έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ ζπληζησζψλ. Δπηπξνζζέησο απφ ηα 38 δεκνζηεχκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα ηα 34 αθνξνχζαλ πνιηηηθά πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο 

ελψ ηα 4 αθνξνχζαλ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο πρ. Βεληδέινο, Ρέπνπιεο, 

Ράιιεο θ.α. 
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Πίλαθαο 37. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 16 17,8 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν   

1.2.Οηθνλνκία 2  

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό 2  

1.3.3 Μαθεδνληθό 1  

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε 1  

1.5. Γεκφζηα έξγα   

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα 10  

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 16 17,8 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  2  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 14  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 2 2,2 

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 38 42,2 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 13  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 1  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 5  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 6  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
13  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 0  

6. Μηθξνπνιηηηθή 6 6.7 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 7 7,8 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 2 2,2 

9. Πνιηηηθό δήηεκα 0 0 

10. Πίλαθεο 3 3,3 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.2. Οηθνλνκία   

ε απηή  ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή  

θξίζε πνπ εθδειψζεθε γεληθφηεξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

δεκνζίεπκα πνπ γξάθεη ν ηίηινο ηεο « Ζ θξίζεο ησλ ζπλαιιαγκάησλ»
259

, φπσο επίζεο 

εληνπίζηεθε θαη έλα δεκνζίεπκα πνπ απηζηεί ηελ πξνζνρή ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

ζρεηηθά  κε ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ ππνηίκεζε πνπ ππέζηε ην ειιεληθφ 

ραξηνλφκηζκα ζηηο μέλεο ζπκκαρηθέο αγνξέο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη αηηία ηνπ 

θαηλνκέλνπ απνηειεί ε εζσηεξηθή δηρφλνηα πνπ επηθξαηεί, θαη ηνλίδεη φηη ν ειιεληθφο 

ιαφο νθείιεη λα κελ παξαζχξεηαη απφ «εθείλνπο» (αληηβεληδειηθνχο) νη νπνίνη εάλ 

επηθξαηήζνπλ ζα ηνπο παξαζχξνπλ ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηνλ νηθνλνκηθφ φιεζξν.
260

 

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό 

Οη εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο δαπαλεξνχ 

πνιέκνπ πνπ είρε μεθηλήζεη ε Κπβέξλεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. Σα δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίδνληαη αθνξνχλ ηελ ζρέζε ζηξαηεχκαηνο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Ησλία θαη ησλ πξνεθινγηθψλ θαη κεηεθινγηθψλ εμειίμεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δεκνζηεχκαηα  κε ηίηιν «Ζ αδπλακία πξνθαιεί» φπνπ ν 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Ρέπνπιεο ππνζηεξίδεη φηη εάλ κεηά ηηο εθινγέο εάλ 

επηθξαηήζνπλ νη αληηβεληδειηθνί ζα ζπλερίζνπλ  ζπλέρηζε ηνλ πφιεκν παξά ηηο 

εμαγγειίεο γηα ην αληίζεην, θαη ππνγξακκίδεη φηη κνλάρα ε δχλακε απνηξέπεη ηνπο 

πνιέκνπο ελψ ε αδπλακία πξνθαιεί ηνπο ερζξνχο.
261

Καη ζε άιιν θχιιν εληνπίζηεθε 

ην εμήο «Αλαθνηλσζέλ ηνπ αληηζηξάηεγνπ Παξαζθεπόπνπινπ»
262

, ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ζην ζηξάηεπκα ζην Μηθξαζηαηηθφ κέησπν. 

1.3.3. Μαθεδνληθό 

      Τπήξμε κηα αλαθνξά ζηα δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο 

πνπ δήισλε φηη βξέζεθαλ ιαβφθσλεο αληηβεληδειηθνί λα ςάιινπλ ηνλ εζληθφ χκλν 

                                                           
259

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.515. 27.11.1920. 
260

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.504. 30.09.1920. 
261

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.508. 18.10.1920. 
262

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Ξακεδονίασ»,φ.512. 08.11.1920. 
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ηεο Βνπιγαξίαο θαη κάιηζηα ζην δεκνζίεπκα λα αλαθέξεη φηη απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο αθνχζηεθε λα ιέλε ζηνπο Σνχξθνπο φηη ζα ηνπο δψζνπλ πίζσ ηελ 

Αζία θαη ηελ Θξάθε, θαη επίζεο φηη ζα θάλνπλ ηελ Μαθεδνλία αλεμάξηεηε απφ ηελ 

Διιάδα, « θαη ζα θάκνπλ ηελ Μαθεδνλία αλεμάξηεηνλ από ηελ Διιάδα!!»
263

. 

1.4. Γεκόζηα Γηνίθεζε 

    Μία αλαθνξά εληνπίζηεθε ζηα δεκνζηεχκαηα θαη κάιηζηα ζην πεξηνδηθφ Δζληθή 

Πνιηηηθή φπνπ απνηεινχζε βεληδειηθφ έληππν. Σν άξζξν είρε ηίηιν «Αλάπνδα 

πξάγκαηα»
264

 ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα ππνγξακκίδνληαλ φιεο νη αιιαγέο πνπ 

επέθεξε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ε βεληδειηθή δηνίθεζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Γεληθνχ δηνηθεηή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Ησάλλε Ζιηαθή . Σα ζέκαηα αθνξνχζαλ 

ηα δεκφζηα έξγα, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηε γεσξγία, ην επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα, θαη 

ηέινο, φηη ζηελ πεξηνρή δελ δηψρζεθαλ άηνκα γηα ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα ηνπο ( 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνλ λνκφ Κνδάλεο δελ ππήξρε νχηε έλαο απφηαθηνο αμησκαηηθφο 

ή δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ λα παχηεθε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ),
265

 ππνζηήξηδε 

ραξαθηεξηζηηθά ην έληππν. 

1.6. Γπλαζηηθό δήηεκα 

      Λίγν πξηλ ηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο 

πεζαίλεη ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1920 αηθληδίσο απφ ζεςαηκία ( ηνλ δάγθσζε κηα κατκνχ 

πνπ βξίζθνληαλ ζηελ απιή ηνπ). Απηνκάησο πξνθχπηεη δπλαζηηθφ δήηεκα ην νπνίν 

ηίζεηαη εμ‟ αξρήο ζηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα. Σα δεκνζηεχκαηα αθνξνχλ ηελ ζρέζε 

ησλ εθινγψλ κε ηελ δηαδνρή ηνπ ζηέκκαηνο φπνπ ν βεληδειηθφο ηχπνο θηινμελνχζε 

άξζξα φπσο «Σν Γπλαζηηθόλ θαη ε Κπβέξλεζε» 266
 πνπ δελ δέρνληαλ ηνλ ηέσο βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν σο δηάδνρν ηνπ ζηέκκαηνο θαη πξνσζνχζε ιχζεηο φπσο ηνπ πηνχ ηνπ 

Γεψξγην Β΄ ή αθφκα θαη ηνπ αλήιηθνπ Παχινπ, ελψ ν αληηβεληδειηθφο Σχπνο 

θηινμελνχζε ζηα θχιια ηνπ άξζξα φπσο «Εήησ ν Κσλζηαληίλνο»  267
 κε δηζπξακβηθά 

ζρφιηα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ βαζηιία Κσλζηαληίλνπ 

                                                           
263

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.511. 01.11.1920. 
264

 Σεριοδικό Γενικισ. Διοικιςεωσ Δυτικισ Ξακεδονίασ «Εκνικι Πολιτικι» Αρικ. 7. 01.10.1920 
265

 Υτο ίδιο, ς. 202. 
266

 Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.509. 21.10.1920 και«Θ απάνθςισ του Σρίγκθπα Σαφλου, φ. 
510. 25.10.1920 και« θ αποχι των Φιλελευκζρων  απο το δθμοψιφιςμα»φ.513. 15.11.1920. 
267

«Σερί το Δυναςτικόν»,Εφθμερίδα «Νίκθ»,φ.8. 26.10.1920 και «Ηιτω ο Μωνςταντίνοσ» και 
«κζλομεν τον βαςιλζα μασ»,φ.8. 26.10.1920. 
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2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία – Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμύ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

      Αξθεηέο θνξέο κέζσ δειψζεσλ ή νκηιηψλ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, 

πνιηηηθά πξφζσπα πνπ άζθεζαλ δξηκεία θξηηηθή ζε πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο. ηελ 

νκηιία ηνπο ζηα Γξεβελά ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ ηνπ Φηιειεχζεξνπ ζπλδπαζκνχ 

απφ ηνπο Κσηνχια, Εσγξάθν, θαη Εακθηλφ δηαθξίλνπκε λα θαηεγνξνχλ ηνπο 

αληηβεληδειηθνχο ππνςήθηνπο, θαη κάιηζηα θαπηεξηάδνπλ πξνζσπηθά θαη ηνλ 

Μπνχζην θαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ αιιά θαη γηα ηελ «δηαγσγήλ ηνπ»
268

. 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ Σύπνπ 

     Δπηπξνζζέησο εθηφο απφ ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, 

ζπλεζηζκέλν  θαηλφκελν απνηεινχζε απφ κεξίδα ηνπ πνιηηηθνχ Σχπνπ λα αζθεί 

θξηηηθή θαη ζε πνιηηηθέο θαη ζηειέρε ηεο αληίπαιεο πνιηηηθήο παξάηαμεο. Έηζη ε 

εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο (βεληδειηθή εθεκεξίδα) θάλεη ιφγν γηα ην 

«πξόγξακκα ηνπ Μπνύζηνπ» θαη «ην πεξί θαξηθαηνύξαο ηαύηεο πξνγξάκκαηνο»
269

 ελψ 

θαηεγνξεί επζέσο ηνλ ππνςήθην βνπιεπηή ηεο Ζλσκέλεο αληηπνιίηεπζεο Εάρν κε ην 

άξζξν «Εάρνο πνιηηεπηήο γηα ηα ζύλνξα»
270

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν αληηβεληδειηθφο 

Σχπνο κε ηελ εθεκεξίδα Νίθε θαηαθέξεηαη μεθάζαξα θαηά ηνπ ππνςήθηνπ βνπιεπηή 

Σζηκελάθε γηα ην έξγν ηνπ «ππάξρεη πάληνηε ε έκπξαθηνλ κεηάλνηαλ πξνθεηκέλνπ πεξί 

ζπκπνιηηώλ καο νηόο ν θ. Σζηκελάθεο»
271

. 

3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία-Ηδενινγηθέο ζέζεηο 

     Γχν δεκνζηεχκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαηηθή ηδενινγηθέο ζέζεηο. Σν πξψην 

είλαη απηφ ηνπ πεξηνδηθνχ Δζληθή Πνιηηηθή (βεληδειηθή)  φπνπ γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά « ν Αγώλαο είλαη εζληθόο θαη ιατθόο θαη κόλνλ δηα ηεο λίθεο καο ζα 

αζθαιηζηνύλ αη ειεπζεξίαη ηνπ ιανύ, ηα δίθαηα ηνπ έξγνπ ηνπο»
272

.Καη ε βεληδειηθή 

Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θάλεη αλαθνξά γηα ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηεο κε ην άξζξν « Οη 
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 Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.506. 11.10.1920. 
269

 Εφθμερίδα,«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.504. 30.09.1920. 
270

 Εφθμερίδα,«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.506. 11.10.1920. 
271

 Εφθμερίδα «Οίκθ»,φ5. 11.10.1920. 
272

 Σεριοδικό Γενικισ. Διοικιςεωσ Δυτικισ Ξακεδονίασ «Εκνικι Πολιτικι»Αρικ. 7. 01.10.1920. 
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Μαθεδόλεο έρνπλ κάηηα θαη λνύλ»
273

 φπνπ αλαθέξεη ην άξζξν γηαηί λα ςεθίζνπλ ηνπο 

Φηιειεχζεξνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαζέηεη ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηνπ Κφκκαηνο. 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία – Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

   Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηάθνξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ φπσο «Οη Τπνςήθηνη ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο θαη ηεο Φιώξηλαο»
274

, ζε 

αηνκηθέο δειψζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή ε φρη ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο
275

 ή ζε 

ζεηξά δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

    ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ζε επηζθέςεηο 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Μνλαδηθή γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ππήξμε  ε επίζθεςε ηνπ Δι Βεληδέινπ ζε 

επηζθέςεηο ζη θπξηφηεξα εθινγηθά θέληξα φπσο ε Πάηξα, ν Βφινο, θαη ε 

Θεζζαινλίθε, ην δεκνζίεπκα είρε ηίηιν « Ο Βεληδέινο θαη ν ιαόο»
276

. 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί φπσο «Ο Κπβεξλεηηθόο ζπλδπαζκόο»
277

 ε επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ ή 

εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ. 
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 Εφθμερίδα,«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.511. 01.11.1920. 
274

Εφθμερίδα, «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.504. 30.09.1920. 
275

 Εφθμερίδα,«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.504. 30.09.1920. 
276

 Εφθμερίδα,«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.511. 01.11.1920. 
277

 Εφθμερίδα,«Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.508. 18.10. 1920.  
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4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

    ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ νη αξζξνγξάθνη ησλ 

ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα ηνπο πνιηηηθέο απφςεηο νη 

νπνίεο εθπξνζσπνχλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγία ηνπ εληχπνπ. ηα θείκελα απηά 

ζπλήζσο ππάξρνπλ δηζπξακβηθά ζρφιηα γηα ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή ελφο θφκκαηνο ή 

κπνξεί λα είλαη άξζξα φπνπ παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξεί ε εθεκεξίδα φηη είλαη 

ζπλεηφ νη πνιίηεο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο λα επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ «Ση 

θξίλεηαη»
278

 θαη « Πξνο ηνπο εθινγείο ηνπ Ννκνύ καο»
279

. 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

     ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. ηελ Βεληδειηθή Ζρώ εληνπίζηεθε 

ην δεκνζίεπκα « Ζ Άθημεο ηνπ θ. Σζηκελάθε»
280

 φπνπ αλαθέξεη φηη ηελ πξνζερή 

Κπξηαθή ζα κηιήζεη ζην ιαφ ηεο Κνδάλεο αλεμάξηεηα απφ ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα 

ησλ πνιηηψλ. Καη ε αληηβεληδειηθή εθεκεξίδα Νίθε έλα ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ήηαλ«  

Ενππαλίνλ επί αθίμεη Αληηπνιηηεπόκελνπ ππνςεθίνπ Υξ. Γνπιόπνπινλ»
281

. 

6
ε  

Θεκαηηθή θαηεγνξία – Μηθξνπνιηηηθή 

ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο εληνπίζηεθαλ αξθεηά δεκνζηεχκαηα άζθεζεο 

κηθξνπνιηηηθήο κέζσ ησλ εθεκεξίδσλ, είηε απφ άξζξα είηε είραλ ηελ κνξθή 

ρξνλνγξαθήκαηνο. Παξαηεξνχκε γηα παξάδεηγκα γηα ηηο απνδνθηκαζίεο θαη ηνλ 

εηξσληθφ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ππνςήθην βνπιεπηή ηεο Ζλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζεο Μπνχζην ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ αλαθέξεη φηη ν ελ 

ιφγσ ππνςήθηνο ιακβάλεη ηηο απνδνθηκαζίεο θαη ηα γηνπραξίζκηα ζαλ 

ρεηξνθξνηήκαηα θαη δεησθξαπγέο,
282

 ζηνλ ίδην θιίκα αλαθέξεηαη γηα ηηο νκηιίεο ησλ 
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πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ ησλ αληηβεληδειηθψλ ή θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πνιηηηθή 

επηηίζεηαη κε άξζξα φπσο «Αληηπνιηηεύζεσο ην αλάγλσζκα»
283

. 

7
ε
 Θεκαηηθή -Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο- θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ θείκελα πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ηα φπνηα παξέκεηλα νπδέηεξα δίρσο λα ηαπηίδνληαη κε θάπνηνλ ηδενινγηθφ ρψξν. Έηζη 

ινηπφλ απηά ηα θείκελα ζπλήζσο έρνπλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα πνπ θαη κε πνηφλ 

ηξφπν ζα ςεθίζνπκε «πξόγξακκα ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 25
εο

 Οθησβξίνπ» ή 

«Αλαβνιή ησλ εθινγώλ ζα δηεμαρζνύλ ηελ πξώηε Ννεκβξίνπ»
284

, άιια πάιη 

αλαθέξνληαλ ζπλήζσο κεηά απφ κηα εθινγηθή απνηπρία, εγθαηέιεηπαλ ηνλ 

πξνεθινγηθφ θαλαηηζκφ θαη έθαλαλ ιφγν γηα «ζηγή ησλ θνκκαηηθώλ παζώλ θαη όηη 

πιένλ νη πξνζνρή ησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ εμππεξέηεζηλ ηεο Μεγάιεο καο 

παηξίδνο»
285

. 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία – Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

    ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο δχν 

ππνςήθησλ βνπιεπηψλ ζην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, φπνπ δελ είραλ απιά ηε κνξθή 

απινχ θεηκέλνπ φπσο ήηαλ ζχλεζεο, αιιά ζπλνδεχνληαλ απφ ελππφγξαθε 

θσηνγξαθία ησλ δχν ππνςήθησλ βνπιεπηψλ ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ Θ. 

Κσηνχια
286

 θαη Υξ. Υαηδεαλαζηαζίνπ
287

. 
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3.4 Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 16ησ Δεκεμβρι ου 1923 

     3.4.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

 

 Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

Έπεηηα απφ ηηο θξίζηκεο εθινγέο ηνπ 1920 αθνινχζεζε  πξνζσπηθφ δεκνςήθηζκα 

ζρεηηθά κε ηελ επάλνδν ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνλ ζξφλν. Ζ εηπκεγνξία ηνπ 

απνηειέζκαηνο ήηαλ ππέξ ηεο επηζηξνθήο ηνπ βαζηιία, απνηέιεζκα πνπ 

ακθηζβήηεζαλ νη βεληδειηθνί. Με ηελ έιεπζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα 

ζπλερίζηεθε ε ίδηα εμσηεξηθή πνιηηηθή ζε φηη αθνξά ην δήηεκα ηεο εθζηξαηείαο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. Απνηέιεζκα ηεο φιεο ιαλζαζκέλεο ηαθηηθήο ήηαλ ε κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή
288

 πνπ ππήξμε κηα πξσηνθαλή ηξαγσδία θαη ζπκθνξά ηνπ ειιεληζκνχ 

δηαρξνληθά  θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

Αλαηνιήο πνπ εμαθαλίζηεθε χζηεξα απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα. 

   Ζ ηειεπηαία Αληηδεληδειηθή θπβέξλεζε, κε πξσζππνπξγφ ηνλ  Ν. Σξηαληαθπιιάθν, 

νξθίζηεθε ζηηο 28 Απγνχζηνπ ηνπ 1922, δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα εθδειψζεθε 

ζηξαηησηηθφ θίλεκα απφ ηηο κνλάδεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ πνπ είρε θαηαθχγεη ζηελ 

Υίν θαη ηελ Μπηηιήλε. Σελ επζχλε απηήο ηεο πξάμεο αλέιαβε ν Ν. Πιαζηήξαο θαη ν 

. Γνλαηάο, ηα αηηήκαηα ηεο «Δπαλάζηαζηηο ηνπ 1922» φπσο νλνκάζηεθε επίζεκα  

ήηαλ ε δηάιπζε ηεο βνπιήο θαη ν ζρεκαηηζκφο θπβέξλεζεο πνπ ζα είρε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο Αληάλη, θαζψο επίζεο θαη ηελ άκεζε παξαίηεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

απφ ην ζξφλν ππέξ ηνπ Γηαδφρνπ Γεσξγίνπ.
289

Έπεηηα απφ απηέο ηηο εμειίμεηο ν 

βαζηιηάο αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί θαη λα εγθαηαιείςεη ηελ ρψξα  ζηηο 30 

επηεκβξίνπ, δελ ζα επέζηξεθε πνηέ μαλά δηφηη ζα πέζαηλε  ιίγν αξγφηεξα ζην 

Παιέξκν ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1922. 

  Σν επφκελν βήκα ηεο «Δπαλάζηαζηο» ήηαλ λα νξθίζεη πνιηηηθή θπβέξλεζε πνπ 

ζρεκαηίζηεθε ζηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ 1922 ππφ ηνλ . Κξνθίδα ( έπεηηα απφ ηελ 

άξλεζε ηνπ Εαΐκε), φπνπ παξαηηήζεθε ιίγν αξγφηεξα γηα λα αλαιάβνπλ θαη πάιη νη 

θηλεκαηίεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1922. Έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο φπνπ έπαςε νξηζηηθά ε ειπίδα ησλ πξνζθχγσλ γηα ηελ επηζηξνθή ζηα 

ζπίηηα ηνπο μεθίλεζε ην κεγάιν έξγν ηεο ελζσκάησζεο ζηνλ εζληθφ θνξκφ. Οη 

                                                           
288

 Ξαυρογορδάτοσ, ό.π., ς. 148. 
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πξφζθπγεο φθεηιαλ λα εγγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο γηα λα έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ.
290

 Δπηπξνζζέησο ιίγν θαηξφ πξηλ ηηο επηθείκελεο εθινγέο ( έλα κήλα 

πξηλ ηελ πξνθήξπμε εθινγψλ) ε Δπαλαζηαηηθή θπβέξλεζε θαζηέξσζε έλαλ λέν  

εθινγηθφ λφκν, πξσηεξγάηεο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ν  Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ 

Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, φπνπ πξνθάιεζε πνιιέο αληηδξάζεηο θπξίσο απφ ην 

ζηξαηφπεδν ησλ αληηβεληδειηθψλ. πγθεθξηκέλα ν λφκνο απηφο φξηδε φηη νη εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Παιαηάο Διιάδαο ζα δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ 

Νέσλ ρσξψλ δειαδή ζα ίζρπε επξεία πεξηθέξεηα ζηηο Νέεο ρψξεο (πεξηθέξεηα 

πξσηνδηθείσλ) θαη ζηελή πεξηθέξεηα ζηελ Παιαηά Διιάδα (επαξρία), επίζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ρσξηζηνί εθινγηθνί ζχιινγνη  γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο. Μηα επηπιένλ αιιαγή  ήηαλ φηη  

δηαρσξίζηεθαλ ζε μερσξηζηέο πεξηθέξεηεο ν δήκνο Αζελψλ θαη ν δήκνο Πεηξαηά 

φπνπ ε καδηθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ έδηλε ην πξνβάδηζκα ζηελ βεληδειηθή 

παξάηαμε. πκπεξαζκαηηθά νη αιιαγέο απηέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα πεξηνξηζζεί ν 

αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εθιέμεη ε θηινβαζηιηθή παξάηαμε, 

θαη λα πξνθαιέζεη αλεζπρίεο ζε φζνπο είραλ ππνζηεξίμεη ε ζπκκεηάζρεη ζηελ 

Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε.
291

 

    ια ηα παξαπάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δπζθνξία νξηζκέλσλ αμησκαηηθψλ πνπ 

είραλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε «Δπαλάζηαζηο» είρε ράζεη ηελ ζηξαηησηηθή θαη εζληθή ηεο 

γξακκή, νδήγεζαλ ζηηο 21 Οθησβξίνπ ζην θίλεκα Λενλαξδφπνπινπ – Γαξγαιίδε θαη 

Εήξα φπνπ μέζπαζε κφιηο ηξείο κέξεο κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν αληί-θίλεκα δελ θαηφξζσζε λα επηθξαηήζεη, θαη ε αληίδξαζε ηεο 

Δπαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο ήηαλ αζηξαπηαία, πξνρψξεζε  ζε εθθαζάξηζε ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ( 1.284 αμησκαηηθνί απνκαθξχλζεθαλ απφ ην ζηξάηεπκα ) κε ηνλ 

ηξφπν απηφ επηζπκνχζαλ λα εμαζθαιηζζνχλ απφ κηα ελδερφκελε επαλάιεςε 

αλάινγσλ θηλεκάησλ.
292

Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθθαζαξίζεηο θαη 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηέινο 

απαγνξεχηεθε ε έθδνζε αληηβεληδειηθψλ εθεκεξίδσλ. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ 

ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ ε απνρή ησλ αληηβεληδειηθψλ απφ ηηο εθινγέο. 
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Απνηειέζκαηα εθινγώλ ηνπ 1923 

 

   Οη εθινγέο ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923, νη πξψηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά 

ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πξνζθχγσλ πνπ φξηδε ε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ζε έλα θξάηνο πνπ ήηαλ πιένλ  ζηαζεξνπνηεκέλν ζηα 

γεσγξαθηθά φξηα θαη ζηελ  πιεζπζκηαθή ζχλζεζε, απνηεινχλ ζεκείν αθεηεξίαο γηα 

ηελ εθινγηθή ηζηνξία ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Οη εθινγέο ηνπ 1923 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θάησ απφ ηδηαίηεξα αλψκαιεο ζπλζήθεο αθελφο κε ηελ απνρή ησλ αληηβεληδειηθψλ, 

θαη απαγφξεπζε εθεκεξίδσλ θ.η.ι., θαη αθεηέξνπ δηφηη εγθαηληάδνπλ κηα λέα 

πξαθηηθή ζε φηη αθνξά ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα, κέρξη ηφηε ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα 

ήηαλ ζηαζεξά ελψ απφ ην 1923 θαη γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν ηεο ελαιιαγήο πιεηνςεθηθνχ ζπζηήκαηνο κε απηφ ηεο 

αλαινγηθήο. πκπεξαζκαηηθά ην εθινγηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

πνιηηηθνχο ηεο επνρήο σο απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη, έλαο εμεηδηθεπκέλνο 

ρεηξαγσγηθφο κεραληζκφο ηεο πνιηηηθήο. 

    Πην αλαιπηηθά, ζηηο εθινγέο απηέο ςήθηζαλ 694.448 απφ ηνπο πεξίπνπ 900.000 

πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ζπλεπψο ην πνζνζηφ ηεο 

πνιηηηθήο απνρήο άγγηδε ην 25%. Χζηφζν ηα κέζα ςεθνθνξίαο (ρεηξφγξαθα 

ςεθνδέιηηα θαη ζθαηξίδηα) θαζψο επίζεο θαη ν θαηαξηηζκφο θνηλψλ ζπλδπαζκψλ 

απνθιείνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθινγηθήο δχλακεο ζε ςήθνπο ή ησλ πνζνζηψλ 

θπξίσο βεληδεινγελψλ πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηέο ηηο 

εθινγέο
293

 θαη βέβαηα νθείινπκε λα ππνινγίζνπκε φηη ην Λατθφ Κφκκα θαη νη 

ππφινηπνη ζρεκαηηζκνί ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιηηεχζεσο ηνπ 1920 δελ πήξαλ κέξνο 

ζηηο εθινγέο.
294

πλεπψο νη εθινγέο απηέο ήηαλ κνλφπιεπξεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά αλακελφκελα. 

      ε φηη αθνξά ηηο έδξεο, ε δεμηά πηέξπγα ηνπ κελδειηζκνχ, ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ εμαζθάιηζε 250 έδξεο  ζε ζχλνιν 398, θαη ε αξηζηεξή πηέξπγα ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ Γεκνθξαηηθή Έλσζε θαη νη Γεκνθξαηηθνί 

Φηιειεχζεξνη πνπ θαηήξηηζαλ θνηλνχο ζπλδπαζκνχο εμαζθάιηζαλ 120 έδξεο. 

Δπηπξνζζέησο κε απηή ηελ πνιηηηθή ζπκκαρία ζπλαζπίζηεθαλ θαη νη νζηαιηζηέο θαη 
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εμέιεμαλ έλαλ βνπιεπηή ηνλ Η. Παζαιίδε (Θεζζαινλίθε) θαηά ζπλέπεηα κία έδξα 

θαηέιαβε ην ΔΚΔ. Σν λενζχζηαην Αγξνηηθφ θφκκα εμαζθάιηζε 3 έδξεο , ελψ ην 

Κ.Κ.Δ αλ  θαη θαηήξηηζε ζπλδπαζκνχο ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο δελ 

θαηφξζσζε φκσο λα εθιέμεη βνπιεπηέο. Σελ ζχλζεζε ηεο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο 

ζπκπιήξσζαλ 7 Αλεμάξηεηνη βεληδειηθνί, 7 Αλεμάξηεηνη αληηβεληδειηθνί πνπ δελ 

ππάθνπζαλ ζηελ απφθαζε γηα απνρή, 3 έδξεο θαηέιαβαλ νη Δβξαίνη ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο 3 νη κνπζνπικάλνη ηεο δπηηθήο Θξάθεο.
295

 

 

Γξάθεκα 9: Καηαλνκή θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ εθινγέο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 1923 

 

 

 

      Σα απνηειέζκαηα ησλ  εθινγψλ ηνπ 1923  κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 

1920 ζαθέζηαηα παξνπζηάδνπλ κηα εθ δηακέηξνπ δηαθνξά, θαη απηή είλαη ε απνρή 

νιφθιεξεο ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, φπνηε είλαη επλφεην πσο φπνηα 

πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα ήηαλ άηνπε. Χζηφζν παξελζεηηθά κηα 

ππνδεέζηεξε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηη εθινγέο ηνπ 1920  είλαη φηη ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ   ήηαλ ζπλαζπηζκέλν ελψ ζηηο εθινγέο ηνπ 1923 παξνπζηάζηεθε 
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 Ο.Ρικονόμου «Εκλογζσ – Δθμοψθφίςματα. ς. 35. 
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δηαηξεκέλν ζηνπο Φηιειεχζεξνπο ζπληεξεηηθνχο ηνπ Βεληδέινπ θαη ζηνπο  

Γεκνθξάηεο Φηιειεχζεξνπο θαη ηελ Γεκνθξαηηθή Έλσζε ηνπ Α. Παπαλαζηαζίνπ. 

Δπηπξνζζέησο ε εκθάληζε κηθξφηεξσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απνηειεί θάηη λέν ζηηο 

εθινγέο ηεο 16
ε
 Γεθεκβξίνπ 1923, θάπνηα απφ απηά ηα θφκκαηα φπσο ην Κ.Κ.Δ ζα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. 

 

Απνηειέζκαηα εθινγώλ ζηελ Κνδάλε 

 

     Γχν απνηεινχλ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δηακφξθσζαλ ην απνηέιεζκα ζηηο  

εθινγέο ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 1923  γηα ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, ε 

απνπζία πιένλ ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ θαη ε ελζσκάησζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πιεζπζκνχ ζην εθινγηθφ ζψκα. Ο ηεξάζηηνο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ 

επαξρηψλ απνηέιεζε ειθπζηηθή πεγή ςήθσλ γηα πνιινχο  ηνπηθνχο πνιηηεπηέο. ηηο 

εθινγέο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο κεηείραλ ζηελ νπζία νη πληεξεηηθνί Φηιειεχζεξνη θαη 

ν ζπλαζπηζκφο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Φηιειεχζεξσλ θαη ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Κνδάλε παξνπζηάδνληαη θαη ηα πξψηα 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ, βαζηθή αηηία απνηεινχλ νη 

αληαιιάμηκεο πεξηνπζίεο  θαηά ηελ πξνζθπγηθή απνθαηάζηαζε  θαη βέβαηα ην 

θαηλφκελν ηνλ παξάλνκσλ δηθαηνπξαμηψλ.  

      Οη πξφζθπγεο θέξλνπλ καδί ηνπο κηα εληζρπκέλε βεληδειηθή ςήθν, είλαη ζηελ 

ζπγθξηηηθή ηνπ πιεηνλφηεηα αληηβαζηιηθνί  ιφγσ θαη ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο 

κε αθφκε κεγαιχηεξε έληαζε, γεγνλφο πνπ ην γλσξίδνπλ νη αληηβεληδειηθνί θαη 

παξαηεξνχκε θαηλφκελα φπσο απηφ ηνπ πξψελ βνπιεπηή ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 

Γεσξγίνπ Μπνχζηνπ  φπνπ ραξαθηήξηζε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ 

«άζπιαρλε θαη θνκκαηηθή»
296

, δειψλνληαο μεθάζαξα φηη απηή ε πξφρεηξε 

πνιηηνγξάθεζε ησλ πξνζθχγσλ απνζθνπνχζε ζηελ πξνζπάζεηα πθαξπαγήο ηεο 

ςήθνπ ησλ πξνζθχγσλ πξνο φθεινο ησλ Φηιειεπζέξσλ. πσο ήηαλ επφκελν νη 

ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο πξνθάιεζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ηνλ πξνζθπγηθφ 

θφζκν πνπ ηαπηίζηεθε θαη πξνζαξηήζηεθε κε ηνπο βεληδειηθνχο ζπλδπαζκνχο ηνπ 

Ννκνχ. 

                                                           
296

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,  φ.605. 15.10.1923, ς. 1. 



140 
 

   ην πξνεθινγηθφ θιίκα ζηελ Κνδάλε θχξην ζέκα απνηέιεζε ην θαηλφκελν ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο ςεθνζεξίαο απφ κέξνπο ησλ Κπβεξλεηηθψλ – πληεξεηηθψλ 

Φηιειεπζέξσλ ζηνπο πξφζθπγεο. πγθεθξηκέλα ππήξμαλ θαηλφκελα φπσο ν 

ππνδηνηθεηήο Κατιαξίσλ  πνπ αλάγθαζε ηηο επηηξνπέο πξνζθχγσλ  λα νξθηζηνχλ φηη 

ζα ςεθίζνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπληεξεηηθψλ ζηηο ηνπηθέο εθινγέο. 

      ηηο εθινγέο ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 1923 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εθεκεξίδαο 

Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο
297

 ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ςήθηζαλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα 11.914 

σζηφζν ν αξηζκφο ζα ήηαλ πςειφηεξνο εάλ δελ ράλαλε ηελ δσή ηνπο νη έθεδξνη ζηελ 

Μηθξά. Αζία (ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ππνινγίδεηαη φηη ζα έθηαλε ζηνπο 15.000 

εθινγείο). χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο ν ζπλδπαζκφο ησλ 

πληεξεηηθψλ Φηιειεχζεξσλ θέξδηζε ηηο εθινγέο κε δφιηνπο ηξφπνπο θαη ζηελ νπζία 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην έληππν φηη ν Ννκάξρεο Παιάληδαο δηφξηζε απηνβνχισο δηθνχο 

ηνπ πιεξεμνχζηνπο πνπ δελ έραηξαλ ηεο ιατθήο εκπηζηνζχλεο ηνπ ιανχ ηεο Κνδάλεο. 

    «Οη δεκνθξαηηθνί ππνςήθηνη εληόο ησλ νξίσλ ηεο λνκηκόηεηνο ππέβαιινλ κήλπζηλ 

θαηά ηνπ λνκάξρνπ θαη έλζηαζε θαηά ηνπ θύξνπο ησλ εθινγώλ. Δάλ ηζρύζεη ε 

ακεξνιεςία ηόηε αλακθηζβεηήησο ζα έρνκελ αθύξσζηλ ησλ εθινγώλ. Έρνπλ 

δηαπξαρζεί ηόζαη παξαλνκίαη θαη έρνπλ γίλεη ηνηαύηαη ζθαλδαιώδεηο θαη θαλεξαί 

επεκβάζεηο, ώζηε λα γίλνπλ αληηιεπηαί είο ηα όκκαηα όινπ ηνπ θόζκνπ»
298

 

      Σα νλφκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ πληεξεηηθψλ Φηιειεχζεξσλ ήηαλ, ν Σ. 

Καιαληδφπνπινο, Γ. Σζηκελάθεο, Θ. Κσηνχιαο, Η. Κνληνδίλαο, Ηαηξφλ Θενινγίηεο, 

Λ. Αλδξεάδεο.
299

Δλψ ζηνλ Γεκνθξαηηθφ ζπλδπαζκφ κεηείραλ νη η. 

Παπαθσλζηαληίλνπ (δηθεγφξνο), Δπ.Γηάθαο (ππνινραγφο), Μ.Σδψλεο ( 

δεκνζηνγξάθνο), Ξ. Παπακηραήι (Ηαηξφο), Β.Γθίκπαο (θαξκαθνπνηφο), Γεψξγηνο 

θνχξαο ( Ηαηξφο), Ν. Κνπηζηκάλεο( Ράπηεο)
300

. 

       πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ςεθνθνξίαο κε ζθαηξίδην θαζψο 

θαη ηνλ θαηαξηηζκφ θνηλψλ ζπλδπαζκψλ ηδηαίηεξα γηα ηνλ Γεκνθξαηηθφ ζπλδπαζκφ, 

θαηαζηεί αδχλαηνλ ε πιήξεο θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηηο επαξρίεο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 

                                                           
297

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.612. 30.12.1923, ς. 2. 
298

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.612. 30.12.1923, ς. 1. 
299

 Φα ονόματα των υποψιφιων του Υυντθρθτικοφ Φιλελεφκερου ςυνδυαςμοφ εντοπίςτθκαν ςτθν 
Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ. 612. 30.12.1923, ς. 1. 
300

 Φα ονόματα των υποψθφίων του Δθμοκρατικοφ ςυνδυαςμοφ εντοπίςτθκαν ςτθν Εφθμερίδα «Θχϊ 
τθσ Μακεδονίασ», φ.607. 19.11.1923, ς. 1. 
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3.4.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 16
εο

 

Γεθεκβξίνπ 1923 

 

Πίλαθαο 38. Γεκνζηεύκαηα αλά Δθεκεξίδα 

 

Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο 

θπθινθνξνχζε ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, ζηελ νπνία θαη εληνπίζηεθαλ ηα 

δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ. 

 

Πίλαθαο 39. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

      πλεπψο θαη ηα 57 δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1923, 

παξνπζηάδνπλ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα έθδνζεο, αθνχ πιένλ ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο  κε θάπνηεο εμαηξέζεηο εθδίδεηαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζπλήζσο 

Κπξηαθή, ρσξίο βέβαηα λα απνπζηάδνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθεκεξίδα 

εθδίδνληαλ θαη Γεπηέξα. 

Πίλαθαο 40. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

 

Ζ εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο εληάζζεηαη ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ, φπνπ κεηά απφ 

ην 1920 παξακέλεη πξνζεισκέλε ζην βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν, κε θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο  κεξηθέο  θνξέο ζε φηη αθνξά ηα βεληδεινγελή πνιηηηθά κνξθψκαηα. 

Σίηινο εθεκεξίδαο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 57 100,0 

ύλνιν 57 100,0 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

Δβδνκαδηαία 57 100,0 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Κέληξν 57 100,0 

Γεμηά 0 0 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 57 100,0 
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Πίλαθαο 41. Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξνεθινγηθά 37 64,9 

Μεηεθινγηθά 20 35,1 

ύλνιν 57 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 40, ηα 37 απφ ηα 57 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 64,9% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ ηα ππφινηπα 20 απφ απηά, ζπγθεθξηκέλα ην 

35,1%  εληνπίζηεθαλ κεηά ηηο εθινγέο. 

Πίλαθαο 42. ειίδα δεκνζηεύκαηνο 

 

ειίδα 

 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

 

% 

1 20 35,1 

2 32 56,1 

3 2 3,5 

4 3 5,3 

ύλνιν 57 100,0 

 

    Απφ ηα 57 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1923 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, 

ηα 20 (35,1%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο, ηα 32 (56,1%) ζηελ 

δεχηεξε, ηα 2 (3,5%) βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε, ελψ ηα 3 (5,3%) ζηελ ηέηαξηε ζειίδα 

ηνπ εληχπνπ. 

 

 

Πίλαθαο 43. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 16 28,1 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 1  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 3  

1.2.2 Κ.Α./πλεληεχμεηο 0  

1.2.3 Κ.Α./Γήισζε 0  
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Απφ ηα 57 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ  1923 ηα 16 (28,1%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο, ηα 22 ( 38,6) 

είραλ ηελ  κνξθή ξεπνξηάδ, ελψ ηα 19 (33,3%) ήηαλ άξζξα γλψκεο. Πην αλαιπηηθά, 

απφ ηα 16 θχξηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923, ην 1 ήηαλ ξεπνξηάδ, ηα 3 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηα 9 ήηαλ 

άξζξα αλάιπζεο γλψκεο θαη ηα 2 άξζξα γλψκεο. Απφ ηα 22 ξεπνξηάδ, ηα 11 είραλ 

ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηα 7 είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν, ηα 3 είραλ ηελ κνξθή 

δειψζεσλ ή νκηιηψλ απφ θάπνην πνιηηηθφ πξφζσπν, ελψ εληνπίζηεθε θαη έλα 

δεκνζίεπκα πνπ είρε ηελ κνξθή έξεπλαο. Απφ ηα 17 άξζξα γλψκεο ηα 9 αθνξνχζαλ 

άξζξα αλάιπζεο γλψκεο ηνπ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο, ηα 9 είραλ ηελ κνξθή ησλ 

επηζηνιψλ, ελψ εληνπίζηεθε θαη έλα δεκνζίεπκα πνπ είρε ηελ κνξθή αθηεξψκαηνο ( 

ζπγθεθξηκέλα ζην πξφζσπν ηνπ Δι. Βεληδέινπ). 

 

 

 

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

2  

1.3.1 Κ.Α./Αλάιπζε-

Γλψκε 

9  

2 Ρεπνξηάδ 22 38,6 

2.1 Δηδήζεηο 11  

2.2 Παξαπνιηηηθά 7  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 3  

2.4. Έξεπλεο 1  

3 Άξζξα Γλώκεο 19 33,3 

3.1 Δπηζηνιέο 9  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 9  

3.3 Αθηεξψκαηα 1  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 0  

5 Πίλαθεο 0  

6 πλζήκαηα 0  

 ύλνιν 57 100 
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Πίλαθαο 44.  εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Τςίζηεο 10 17,5 

Μέηξηαο 10 17,5 

Τπνδεέζηεξεο 37 64,9 

ύλνιν 57 100,0 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 44, απφ ηα 57 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

εθινγέο ηνπ 1923 ηα 10 (17,5%) ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ χςηζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο( 

ηα ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα θαη κάιηζηα ζε 

θεληξηθφ ζεκείν ηνπ θχιινπ), ηα 10 (17,5%) θαηαηάρζεθαλ ζε απηά ηεο κέηξηαο 

ζεκαληηθφηεηαο ( ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα αιιά φρη 

ζε θεληξηθφ ζεκείν θαη θαηείραλ δεπηεξεχνπζα ζέζε ), ελψ ηα ππφινηπα 37 (64,9%) 

θαηαλεκήζεθαλ ζε απηά ηεο ππνδεέζηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ( δεκνζηεχκαηα εθηφο 

ηνπ πξσηνζέιηδνπ). 

 

Πίλαθαο 45. Μέγεζνο ηίηινπ 

 

Μέγεζνο 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Μεγάιν 16 28,1 

Μεζαίν 20 35,1 

Μηθξφ 19 33,3 

Πνιχ Μηθξφ 2 3,5 

ύλνιν 57 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 45, 16 απφ ηα δεκνζηεχκαηα (28,1%) ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα 

ηηο εθινγέο ηνπ 1923 έθεξαλ ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 20 δεκνζηεχκαηα (35,1%) 

είραλ ηίηινπο κεζαίνπ κεγέζνπο, ηα 19 δεκνζηεχκαηα (33,3%) παξνπζηάδνπλ κηθξνχο 

ηίηινπο, ελψ ηα 2 δεκνζηεχκαηα (3,5%) είραλ πνιχ κηθξνχο ηίηινπο. 
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Πίλαθαο 46. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο 

ρέζε εθεκεξίδαο 

 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

χκθσλε 25 43,9 

Αληίζεηε 16 28,1 

Οπδέηεξε 16 28,1 

ύλνιν 57 100,0 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 46, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 43,9% ( 25 απφ ηα 57 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ δηαθφξσλ δεκνζηεπκάησλ 

ηεο εθεκεξίδαο ζπκπίπηεη κε ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν ηνπ εληχπνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα 

δεκνζηεχκαηα ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο απφ ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Χζηφζν παξαηεξνχκε κέζα απφ ηελ κειέηε ησλ δεκνζηεπκάησλ κηα 

αιιαγή ζηελ ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο, έπεηηα απφ ηελ δηάζπαζε ησλ Φηιειεχζεξσλ ζε 

πληεξεηηθνχο θαη Γεκνθξαηηθνχο, επηπξνζζέησο ην γεγνλφο φηη ν δηεπζπληήο ηεο 

εθεκεξίδαο Μ. Σδψλεο πνιηηεχηεθε κε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο 

θαζφξηζε θαη ηελ θξεηηθή πνπ αζθήζεθε απφ ηελ εθεκεξίδα ζηνπο πληεξεηηθνχο 

Φηιειεχζεξνπο. Έηζη ινηπφλ δηαθξίλνπκε 16 δεκνζηεχκαηα (28,1%) πνπ ην 

πεξηερφκελν ηνπο είλαη αληίζεην
301

 κε ηελ αξρηθή ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηεο 

εθεκεξίδαο. Σέινο ππάξρνπλ θαη 16 δεκνζηεχκαηα (28,1%) πνπ παξνπζηάδνπλ 

νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά 

 

Πίλαθαο 47. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

Καηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 14 24,6 

Θεηηθή 9 15,8 

Οπδέηεξε 34 59,6 

ύλνιν 57 100,0 

 

πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 47, 34 απφ ηα 57 δεκνζηεχκαηα 

(59,6%) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923 

                                                           
301

 «Φο κακικον του Μόμματοσ των Φιλελευκζρων», ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο υποςτθρίηεται θ 
κίνθςθ του Αλ. Σαπαναςταςίου και των Δθμοκρατικϊν Φιλελεφκερων και υπογραμμίηει τα βαςικά 
λάκθ του Μόμματοσ των Φιλελευκζρων και του Βενιηζλου, Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.607 
19.11.1923. ς. 1.   
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παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη 

φηη ην θχξην θείκελν ηνπ έρεη ζρέζε κε απηφ. Σα δεκνζηεχκαηα απηά έρνπλ ηίηινπο 

φπσο: «Πόζνη εςήθηζαλ»
302

, «Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ»
303

. 

     Απφ ηελ άιιε πιεπξά 9 δεκνζηεχκαηα (15,8%) εκθαλίδεη ηίηινπο κε ζαθή ζεηηθή 

ρξνηά. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ νη ηίηινη φπσο: «Δίλαη 

νηθνλνκηθό δόγκα»
304

, θαη «Γεκνθξαηία θαη Λαόο»
305

. 

    Σέινο 16 δεκνζηεχκαηα (59,6%) θέξνπλ ηίηινπο κε αξλεηηθφ πξφζεκν. Μεξηθά εμ‟ 

απηψλ είλαη: «Eληξνπή»
306

 θαη είρε σο άκεζν απνδέθηε ησλ πξψελ βνπιεπηή Γεψξγην 

Μπνχζην , θαη αθνξκή απνηέιεζαλ θάπνηεο δειψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνπ πξφζθπγεο, 

θαη «Δηο ηελ ιαηκεηόκνλ»
307

 πνπ απεπζχλνληαλ ζηνλ Ησάλλε Μεηαμά θαη ηνπο 

πξσηεξγάηεο ηνπ αληί- θηλήκαηνο πνπ επηρείξεζαλ (Λενλαξδφπνπινπ – Γαξγαιίδε – 

Εήξα). 

 

Πίλαθαο 48. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 34 59,6 

Παλειιήληαο 19 33,3 

Μηθηφ 4 7,0 

ύλνιν 57 100,0 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 48, παξαηεξνχκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθινγέο ηνπ 1923 ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο κέζα απφ ηελ 

εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ην 59,6% αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο 

εκβέιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο θαη ην 33,3%  ε ζεκαηνινγία ηνπο αθνξνχζε ζέκαηα θαη 

πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο, θαη ηέινο ππήξρε θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 7,0% 

πνπ ζπλδχαδε ζεκαηνινγία ηνπηθήο θαη παλειιήληαο εκβέιεηαο. 

 

 

 

 

                                                           
302

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.612. 30.12.1923,ς.1. 
303

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.611. 23.12.1923,ς.2. 
304

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ .605. 15.10.1923,ς.2. 
305

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ. 607. 19.11.1923,ς.2. 
306

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ. 605. 15.10.1923,ς.1. 
307

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ. 606. 28.10.1923,ς.2. 
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Πίλαθαο 49. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

Έκθαζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

 

Πξόζσπν 24 42,1 

Πξφζσπν ηνπηθήο 

εκβέιεηαο 

19  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

5  

Κόκκα 10 17,5 

Μηθηό 23 40,4 

ύλνιν 57 100,0 

 

   ΄Οπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 49, ην 42,1% ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1923 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 17,5% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ζρεηίδνληαλ κε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 40,4% απνηεινχζε έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. Σέινο απφ ηα 24 δεκνζηεχκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ πνιηηηθά πξφζσπα ηα 19 ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ 

βίνπ ηεο Κνδάλεο θαη ηα 5 δεκνζηεχκαηα ην πεξηερφκελν ηνπο ζρεηίδνληαλ κε 

πνιηηηθά πξφζσπα παλειιελίνπ εκβέιεηαο, φπσο πνιηηηθνί αξρεγνί θνκκάησλ
308

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
308

 «Σλαςτιρασ» Θχϊ τθσ Μακεδονίασ φ. 604. 07.10.1923,ς.1«Βενιηζλοσ» φ. 612. 
30.12.1923,ς.1,και«Ξεταξάσ»,φ.606. 28.10.1923, ς. 1. 
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Πίλαθαο 50. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 8 14,0 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή 1  

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία 1  

  1.1.3 Άιιν 1  

1.2.Οηθνλνκία 5  

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό   

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε   

1.5. Γεκφζηα έξγα   

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 15 26,3 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  2  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 13  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 1 1,8 

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 21 36,8 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 12  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 1  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 1  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 3  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
4  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 0 0 

6. Μηθξνπνιηηηθή 4 7,0 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 4 7,0 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 0 0 

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 4 7,0 

10. Πίλαθεο 0 0 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.1. Κνηλσληθή Πνιηηηθή 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθε νη 

δηνηθεηηθέο πεξίζαιςε ηνπο, ηηο αληαιιάμηκεο πεξηνπζίεο, θαη ηελ απαζρφιεζε ηνπο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εληνπίζηεθε κία αλαθνξά ζρεηηθή κε ηίηιν 

«Δπίθαηξα»
309

 θαη αθνξνχζε ηνλ δηνξηζκφ πξνζθχγσλ ζηελ επαξρία Αλαζειίηζεο 

απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Παπαδφπνπιν, φπνπ πξνθάιεζε κίζε ζηηο ηάμεηο ησλ 

πξνζθχγσλ, ιφγσ ησλ θξηηεξίσλ πξνζιήςεηο κεηαβνιέο θαη κεηαθηλήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ειάθξπλζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. Ζ θνηλσληθή 

πνιηηηθή αθνξνχζε ηελ ζηέγαζε. 

1.1.2. Τγεία 

ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία φπνπ αλήθεη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο Κνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα πγείαο θαη 

πεξηζάιςεσο θαη δεκνζίσλ έξγσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ πγεία. Δληνπίζηεθε κία 

αλαθνξά, φπνπ ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ήηαλ «Δγθαίληα Ννζνθνκείνπ»
310

 ζπγθεθξηκέλα 

ην λνζνθνκείν ζπζηάζεθε γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ θαη φρη κφλν, θαη είρε 

ζθνπφ λα αλαδείμεη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο Κπβέξλεζεο. 

1.1.3. Άιιν 

ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία  δελ πξνζδηνξίζηεθε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, σζηφζν 

αθνξνχζε ηελ Κνηλσληθή πνιηηηθή, εληάζζνληαη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο, φπσο ην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπο «Δπραξηζηήξην πξνο Μ. Σδώλε από ηελ 

επηηξνπή πξνζθύγσλ Γξεβελώλ γηα ηελ βνήζεηα ηνπ»
311

. 

1.2. Οηθνλνκία 

    Αξθεηά δεκνζηεχκαηα εληνπίζηεθαλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο κε 

πεξηερφκελν ζέκαηα νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα ην έηνο 1923 εκθαλίζηεθε ην 

                                                           
309

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.605. 15.10.1923,ς.2. 
310

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.606. 28.10.1923,ς.2. 
311

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.603. 23.09.1923,ς.2. 
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θαηλφκελν ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο θαη ε Κπβέξλεζε εκθάληδε ζαλ ηελ πην 

αζθαιή επηινγή ηελ ιχζε ησλ έληνθσλ γξακκάηησλ φπνπ φπσο ππνζηήξηδαλ ηα 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζα απέθεξαλ νθέιε θαη ζηνλ απιφ πνιίηε, αιιά θαη ζην 

θξάηνο θαη ηαπηφρξνλα ζα βειηησλφηαλ ε νηθνλνκία θαη ζα ζηαζεξνπνηνχληαλ ε 

δξαρκή πξνο φθεινο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ. ρεηηθά 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεκνζηεπκάησλ έθεξαλ ηίηινπο φπσο «Άιινηε θαη ηώξα»
312

 θαη 

«Οηθνλνκηθό δόγκα»
313

. 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμύ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

     ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε δειψζεηο ή επηζηνιέο ή δεκφζηεο νκηιίεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ άζθεζαλ 

εληνλφηαηε θξηηηθή ζε πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ή αλνηρηή επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν ππνςήθηνο βνπιεπηήο κε ηνπο 

Γεκνθξαηηθνχο Φηιειεχζεξνπο, Δπάγγεινο Γηάθαο πξνο ηνλ Ννκάξρε Κνδάλεο 

Παιάληδα φπνπ ηνλ θαηεγνξεί επζέσο γηα κεξνιεςία, γηα λνζεία ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δηνξηζκφ πιεξεμνχζησλ ηεο αξεζθείαο ηνπ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο, 

«Αλνηρηή επηζηνιή πξνο Ννκάξρελ Κνδάλεο»
314

.Δπηπξνζζέησο εληνπίζηεθε θαη ε 

πνιηηηθή αληηπαξάζεζε ηνπ πξψελ βνπιεπηή Κνδάλεο Γεσξγίνπ Μπνχζηνπ κε ηνλ Η. 

Μεηαμά φπνπ ην Λατθφ Κφκκα ήηαλ δηραζκέλν, θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην 

δεκνζίεπκα θαηεγνξήζεθε ν Μεηαμάο φηη «έρεη ρσξηζηηθάο ηάζεηο ηα νπνίαο 

ραξαθηεξίδεη σο αληεζληθάο»
315

. 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

Καηά ηνπ Ννκάξρε Παιάληδα θαη ησλ πνιηηεπηψλ πνπ ζπλαζπίζηεθαλ κε ηνλ 

πλδπαζκφ ησλ πληεξεηηθψλ Φηιειεχζεξσλ  ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ 

Κνδάλεο ζα επηηεζεί ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη  « όηη 

απηνί είλαη νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ζε εθόξησζαλ ιαέ ζην ζβέξθν ζνπ... θαη ζπ νύηε 

ελέθξηλεο νύηε ηνπο αλαγλσξίδεηο»
316

, ελψ γηα ηνλ Ννκάξρε γξάθεη πσο « εηέζεζαλ είο 

                                                           
312

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.604. 07.10.1923,ς.1. 
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 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.605. 15.10.1923,ς.2. 
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 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.611. 23.12.1923,ς.1. 
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«Επίκαιρα» Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.605. 15.10.1923,ς.2. 
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θίλεζελ όπσο εθβηαζζεί ν πξνζθπγηθόο θόζκνο θαη ςεθίζεη ηνπο αλζξώπνπο ηεο 

αξεζθείαο ηνπ θ. Ννκάξρνπ θαη ία»
317

. 

                                                                                                                                                                             

3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Ηδενινγηθέο ζέζεηο 

Ζ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο αθνχ ππαξίζκεζε ηα ζθάικαηα πνπ δηέπξαμε ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, παξαθηλεί κέζα απφ ην άξζξν ηεο «Σν θαζήθνλ ηνπ θόκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ»
318

 ηνπο πνιίηεο θαη ππνγξακκίδεη φηη δελ έρεη θάηη λέν λα δψζεη ην 

παιαηφ θφκκα, θαη πσο κφλε ειπίδα είλαη νη λένη Γεκνθξαηηθνί Φηιειεχζεξνη 

ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη « ππό κηα λέαλ ζεκαίαλ ζα εθπιεξσζνπλ ην θαζήθνλ ηνπο, ζα 

αλαλεώζνπλ ηνπο παιίνπο αγλνύο αγώλαο, ζα ζπληειέζνπλ λα εμαζθαιίζεη ν ιαόο ηαο 

ειεπζεξίαο ηνπο θαη ηελ εζπρία ηνπο, ζα ζεκειηώζνπλ κηα ιατθήλ Γεκνθξαηίαλ, ζα 

ζπληξίςνπλ ηειεησηηθά ηνλ πξνζσπηθό θνκκαηηζκό». 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ «Ο Γεκνθξαηηθόο ζπλδπαζκόο»
319

, ζε αηνκηθέο δειψζεηο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ή φρη ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαζψο επίζεο θαη ζε ζεηξά δεηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη ζηελ εζσθνκκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρεκαηηζκψλ,«Ζ πξνζερήο 

Κπξηαθή νξίζηεθε ε εκέξα ησλ πξνθξηκαηηθώλ εθινγώλ ησλ Φηιειεπζέξσλ»
320

. 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Μνλαδηθή γηα ηηο 

εθινγέο ηνπ 1923 πνιηηηθνχ ζηειέρνπο ή αξρεγνχ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο 
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 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.611. 23.12.1923,ς.2. 
318

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.607. 19.11.1923,ς.1. 
319

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»φ.607. 19.11.1923,ς.2. 
320

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ605. 15.10.1923,ς.2 και «Υχετικά με τθν απόφαςθ να 
ακολουκθκει θ Μεντρικι αρχι για τθν ανάδειξθ των υποψθφίων ςτισ επαρχίεσ» «Θχϊ τθσ 
Μακεδονίασ» φ604. 07.10.1923,ς.2. 
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απνηέιεζε ε πεξηνδεία ηνπ Ν. Πιαζηήξα «ζα πεξηνδεύζεη αλά ηαο επαξρίαο ν αξρεγόο 

ηεο Δπαλαζηάζεσο»
321

. 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο ζπλδπαζκνί, 

επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ « Δπραξηζηήξηνλ Μ.Σδώλε»
322

 ή εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ. 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ νη αξζξνγξάθνη ησλ 

ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ πνιηηηθέο απφςεηο πνπ 

απνηππψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Σα πνιηηηθά ζρφιηα απηά 

κπνξεί  λα είλαη θνιαθεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ πνιηηηθή θαη ην έξγν ελφο θνκκαηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ «Ζ Φηιειεύζεξα δεκνθξαηηθή ζεκαία ζα αλπςώζεη ηα πγηεηή θαη 

αληδηνηειή ζηνηρεία γηα λα πάξεη ηνλ δξόκνλ ηεο ε Διιάο είο νςόκεζα θύξηνη είο ηαο 

θάιπαο»
323

 είηε κπνξεί λα είλαη ε εκθαλέζηαηε ζηήξημε ππνςεθίσλ ζπγθεθξηκέλεο 

παξάηαμεο, είηε κπνξεί λα πκλείηαη κέζα απφ έλα πνίεκα ε κηα ηζηνξία «Ήηαλ θαξδία 

καο κεγαιύηεξνο αθόκα θαη από ηνπο ήξσεο θαη ηνπ ζνξένο» 324 
. 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

    ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηα 

άξζξα κε ηίηινπο «Ζ Γεκνθξαηηθήλ θίλεζηο ελ Κνδάλε»
325

 πνπ αλαθέξνληαλ ζε 

νκηιίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζέαηξν Καξαδήκνπ κπξνζηά ζε πνιχ θφζκν 

απφ ηνπο πνιηηεπηέο, η. Παπαθσλζηαληίλνπ, θαη Δπ. Γηάθα. Δπηπξνζζέησο 

εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία θαη δειψζεηο πξνζψπσλ εζληθήο εκβέιεηαο φπσο ηνπ 

Βεληδέινπ «Γειώζεηο θ.Βεληδέινπ»
326

. 
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6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

Παξαηεξνχκε αξθεηά δεκνζηεχκαηα ηεο Ζρνχο φπνπ εηξσλεχεηαη ηνπο 

πληεξεηηθνχο Φηιειεχζεξνπο θαη ηνπο πνιηηεπηέο ηνπ « ηδνύ ηηλέο νη άλζξσπνη» 

νλνκαηίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο ππνςήθηνπο «δήζελ αξρεγόο 

θ.Σζηκελαθεο»
327

 ή ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν κε ηίηιν «Ζ θσκσδία εηειείσζε 

ρεηξνθξνηήζαηε»
328

.Δπίζεο ζε αξθεηά δεκνζηεχκαηα επηηίζεηαη ζηνλ Ννκάξρε 

Παιάληδα πνπ ηνλ ζεσξεί ππεχζπλν θαη ζχκβνιν ηνπ παιαηνθνκκαηηζκνχ θαη πνιιέο 

θνξέο παξνπζηάδνληαη εηξσληθά ζρφιηα  πξνο απηφλ, «θαη ύζηεξα από όια απηά 

επξίζθνληαη άλζξσπνη λα ηζρπξίδνληαη όηη απηό ην θξάηνο δελ έρεη αλζξώπνπο γηα λα 

δηνηθεζεί»
329

.  

7
ε
 Θεκαηηθή -Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο- θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

  ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα φπνηα παξέκεηλαλ νπδέηεξα δίρσο λα ηαπηίδνληαη κε θάπνηνλ 

ηδενινγηθφ ρψξν. Κάπνηα απφ απηά είραλ θαζαξά ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα, 

πιεξνθνξψληαο πφζνη ςήθηζαλ «Πόζνη ςήθηζαλ» 
330

 ε δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ «Ζκέξα ελέξγεηαο πξνζερώλ εθινγώλ 

Δζλνζπλέιεπζεο σξίζζε 2
α
 

 
Γεθεκβξίνπ »

331
, άιια θείκελα ζπλήζσο θαηφπηλ ησλ 

εθινγψλ κηινχζαλ γηα θαηάπαπζε ησλ παζψλ θαη ζπλεξγαζία γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ. 

9
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία – Πνιηηεηαθό δήηεκα 

 

     ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ κεζνπνιέκνπ κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη 

αληηβεληδειηθψλ. Σν έηνο 1923 ε ηδέα ηεο αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο παξνπζηάζηεθε 

πην έληνλα απφ πφηε θαζψο ζεσξήζεθε ν ζεζκφο ηεο βαζηιείαο θαηαζηξεπηηθφο γηα 

ηελ Διιάδα απφ κεξίδα βεληδειηθσλ. Έηζη παξαηεξνχκε ζηελ Ζρώ ή νπνία είρε 

μεθάζαξε ζέζε θαηά ηνπ ζεζκνχ ηεο βαζηιείαο, άξζξα κε ηίηινπο φπσο «Γεκνθξαηία 

θαη Λαόο»
332

 φπνπ ηφληδε ην δεκνζίεπκα ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη φηη νη εθινγέο 
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είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αζθαιηζηεί ε Πξνεδξεπφκελε Γεκνθξαηία, θαη 

«Δζηία εζληθνύ κνιύζκαηνο θαη απαίζηαο ζαπίιαο απεδείρζεη ην παιάηη»
333

, θαη «Πώο 

ζέινπκελ ηελ Γεκνθξαηίαλ»
334

. 
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3.5. Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 7ησ Νοεμβρι ου 1926 

 3.5.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

 

Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

   Έπεηηα απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1923, ε θπβεξλεηηθή αζηάζεηα ζηελ Διιάδα 

ζπλερίδνληαλ, σζηφζν ε πληαθηηθή Δζλνζπλέιεπζε πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε 

δπζκελέζηεξε γηα ην ζεζκφ ηεο βαζηιείαο
335

 (απνρή ησλ αληηβεληδειηθψλ) θαζψο 

ηέζεθε δήηεκα γηα ην πνιηηεηαθφ, θαη άξρηζαλ ακέζσο νη πξνεξγαζίεο. Ζ πληαθηηθή 

Δζλνζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ θαη ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ ν Βεληδέινο 

ζρεκαηίδεη θπβέξλεζε, ιίγν αξγφηεξα ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ ζα παξαηηεζεί απφ ηελ 

πξνεδξία ηεο θπβέξλεζεο επηθαινχκελνο ιφγνπο πγείαο θαη ηε ζέζε ηνπ ζα πάξεη ν 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο
336

. 

   Τπήξρε κηα δηάζηαζε απφςεσλ ζηηο ηάμεηο ησλ βεληδειηθψλ σο πξνο ηελ κεζφδεπζε 

πνπ ζα αθνινπζνχζαλ γηα ηελ ιχζε ηνπ θαζεζησηηθνχ δεηήκαηνο. Ζ κεξίδα ησλ 

αδηάιιαθησλ κε ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ επηθεθαιή, ππνζηήξημε  φηη έπξεπε 

λα αλαθεξπρζεί ε Γεκνθξαηία κε ςήθηζκα απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε, ελψ νη 

κεηξηνπαζείο ππφ ηελ ζθέπε ηνπ Βεληδέινπ ππνζηήξηδαλ φηη ζα έπξεπε λα απνθαζίζεη 

ν ιαφο κε δεκνςήθηζκα. Σειηθά επηθξάηεζε ν ηάζε ηνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη αθνχ 

παξαηηήζεθε ε θπβέξλεζε ηνπ Καθαληάξε αλαθεξχζζεηαη λένο θπβεξλεηηθφο 

ζρεκαηηζκφο ππφ ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ  ζηηο 24 Μαξηίνπ, επηπξνζζέησο 

κία κέξα κεηά ε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε θήξπμε  ηελ έθπησζε ηεο βαζηιηθήο δπλαζηείαο (    

ησλ Γιπμβνύξγσλ) θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο Αβαζίιεπηήο Γεκνθξαηίαο.
337

 

    Ζ θπβέξλεζε Παπαλαζηαζίνπ δελ ζα αληέμεη θαη ζα αθνινπζήζνπλ άιιεο δχν ηνπ 

Θ. νθνχιε θαη απηή ηνπ Α. Μηραιαθφπνπινπ γηα λα έξζεη πξαμηθνπεκαηηθά ν 

«δεκνθξαηηθφο» ζηξαηεγφο Θ. Πάγθαινο θαη κε ηηο επινγίεο αξρηθά ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο λα αλαηξέςεη  ηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εγθαζηδξχζεη 

δηθηαηνξία ζηηο 25  Ηνπλίνπ ηνπ 1925 ζπλερίδνληαο ηελ βαζεηά θξίζε θαη ηελ πνιηηηθή 

αλσκαιία πνπ είρε πεξηέιζεη ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. 
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    ε φηη αθνξά ην εζσηεξηθφ, κία απφ ηηο πξψηεο θηλήζεηο ηνπ Πάγθαινπ ήηαλ ε 

κεζνδηθή δίσμε ηνπ θνκκνπληζκνχ, ζπγθεθξηκέλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1925 

θαηαδηθάζζεθε ζε θπιαθή ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ θαζψο επίζεο απαγνξεχηεθε ε έθδνζε 

ηνπ Ρηδνζπάζηε πνχ απνηεινχζε βαζηθφ φξγαλν ηνπ θφκκαηνο. Δπηπξνζζέησο ε 

θάθηζηε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ δηθηάηνξα κε δνζνιεςίεο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, 

δηφγθσζαλ ην πξφβιεκα θαη ήηαλ επηηαθηηθή ε επηβνιή αλαγθαζηηθνχ δαλείνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ δηρνηφκεζε ηνπ λνκίζκαηνο πνπ νδήγεζε ζε κείσζε θαηά 25% ηεο 

αξρηθήο ηνπ αμίαο.
338

ια ηα παξαπάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ λφκν γηα ηελ άξζε ηεο 

κνληκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ηεο απνγνήηεπζεο ζην ζηξαηφ  

θιηκάθσζαλ ην αξλεηηθφ θιίκα θαηά ηνπ Πάγθαινπ. Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ πηψζε 

ηνπ, αλέζεζε ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο ζηνλ βαζηιφθξνλα πνιηηηθφ Αζαλάζην 

Δπηαμία. 

   ΄Δπεηηα απφ απηήλ ηελ θίλεζε είρε ζεκάλεη ε αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηνλ δηθηάηνξα, 

κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ βεληδεινγελνχο ρψξνπ  Καθαληάξε, Μηραιαθφπνπιν, 

Παπαλδξένπ φπνπ ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπ. Δγθαηαιειεηκκέλνο απφ ηνπο πάληεο 

αλαηξάπεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1926 κε ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα απφ ηνλ Γ. 

Κνλδχιε.
339

Ακέζσο κεηά ην θίλεκα,  επαλέθεξε ηνλ Κνπληνπξίσηε ζηελ ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη πξνθήξπμε ηελ δηεμαγσγή εθινγψλ αξρηθά ζηηο 26 

Οθησβξίνπ, αιιά ελ ηέιεη έιαβαλ ρψξα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ ιφγσ δηαθσληψλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζπλεξγαηψλ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ Κνλδχιε ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο. 
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Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 1926 

 

Γξάθεκα 10. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 1926 

 

 

     Οη εθινγέο ηεο 7
εο

  Ννεκβξίνπ ηνπ 1926, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κφιηο δχν 

κήλεο κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Πάγθαινπ, απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ 

πξψηε πξαγκαηηθή θαηαγξαθή ησλ εθινγηθψλ δπλάκεσλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. 

     Καλέλα θφκκα δελ θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε, ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζε απηφ ζπλέβαιιε ε ζέζπηζε ηεο απιήο αλαινγηθήο πνπ απηφ έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο φισλ ησλ πνιηηηθψλ ηάζεσλ ζηε βνπιή, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Γξεγφξηνο Γαθλήο «Ο ειιεληθόο ιαόο δηά ηεο ςήθνπ ηνπ 

απεδείθλπε όηη ήζειε λα εμέιζεη από ην ηέικα ηνπ Γηραζκνύ θαη ηεο πνιώζεσο θαη 

31,63% 

6,48% 

1,82% 

1,02% 0,78% 

20,27% 

4,37% 1,44% 

0,51% 

1,47% 

15,76% 

2,95% 

1,32% 

0,89% 

Έλσζε Φηιειεπζέξσλ Κόκκα Αγξνηηθόλ Δξγαηηθόλ 

Κόκκα Αλεμαξηήησλ & Πξνζθύγσλ Δπαξρηαθό Κόκκα 

Κόκκα Γεκνθξαηηθώλ Φηιειεπζέξσλ Λατθν Κόκκα 

Δληαίν Δθινγηθό Μέησπν ( ΔΑΜ) Φηιειεύζεξν Πξνζθπγηθό Κόκκα 

Κόκκα Δζληθνθξόλσλ Λατθώλ ύλδεζκνο Ζλσκέλσλ Αληηβεληδειηθώλ 

Κόκκα Διεπζεξνθξόλσλ Αγξνηηθό Κόκκα Διιάδνο 

ύκπξαμηο πληεξεηηθώλ πλεξγαηηθό Αγξνηηθό Κόκκα 
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θαινύζε ηα αζηηθά θόκκαηα λα ζπλεξγαζηνύλ».
340

Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

εθινγψλ ζα νδεγήζνπλ ηελ ρψξα ζε λέα πνιηηηθή αζηάζεηα. 

     Αλαιπηηθά ηα  εθινγηθά απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο, απφ ηνπο 1.567.378 

εγγεγξακκέλνπο πνιίηεο άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα νη 962.304, ελψ 

βξέζεθαλ 958.392 έγθπξα ςεθνδέιηηα. πγθεθξηκέλα ζηηο 40 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

ηεο επηθξάηεηαο ε Έλσζε Φηιειεπζέξσλ έιαβε 303.140 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 31,63%, 

ην Λατθφ Κφκκα απφ ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε έιαβε 194.243 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 20,27%, ην Κφκκα Διεπζεξνθξφλσλ έιαβε 151.044 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

15,76%, ην Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφ
341

 έιαβε 62.086 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 6,48%, 

ην Δληαίν Μέησπν έιαβε 41.982 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,37%, ην Αγξνηηθφ Κφκκα 

Διιάδνο 28.318 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,95%. Σν Κφκκα Αλεμαξηήησλ θαη 

Πξνζθχγσλ έιαβε 13.798 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,44%, ε χκπξαμηο πληεξεηηθψλ 

έιαβε 12.661 θαη ην πνζνζηφ 1,32%, ην Δπαξρηαθφ Κφκκα  έιαβε 9.728 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 1,01% , ην Κφκκα Δζληθνθξφλσλ Λατθψλ έιαβε 4.888 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

0,51%, ην πλεξγαηηθφ Αγξνηηθφ Κφκκα έιαβε 5.530 θαη πνζνζηφ 0,89%, ε Δβξατθή 

Πνιηηηθή Έλσζηο έιαβε 5.846 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,61%, ην Κφκκα ησλ 

Γεκνθξαηηθψλ Φηιειεπζέξσλ έιαβε 7.475 θαη πνζνζηφ 0,78%, ν χλδεζκνο 

Ζλσκέλσλ Αληηβεληδειηθψλ έιαβε 14.088 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,47%. Χζηφζν 

ππήξραλ θαη κηθξφηεξνη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ ζε φιεο 

ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο φπσο  ν χλδεζκνο Μεηξηνπαζψλ Γεκνθξαηηθψλ πνπ 

έιαβε 5.463 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,57%, ν χλδεζκνο Αλεμάξηεησλ Αληηδεληδειηθψλ 

πνπ έιαβε 5.367 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,36%, ν Αγξνηηθφ Πξνζθπγηθφο χλδεζκνο 

πνπ έιαβε 5.079 ςήθνπο φζνπο αθξηβψο θαη ν χλδεζκνο Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α.. θαη 

πνζνζηφ 0,53%, ν χλδεζκνο Λατθνειεπζεξνθξφλσλ πνπ έιαβε 3.450 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 0,36%,ν χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ Βεληδεινδεκνθξαηηθψλ πνπ έιαβε 5.942 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,62% θαη ηέινο ν χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ Φηιειεπζέξσλ πνπ 

έιαβε 5.846 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,61%. 

   Με έλαλ πην ιεπηνκεξή ζρνιηαζκφ, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε Έλσζε Φηιειεπζέξσλ 

ζα ζπγθεληξψζεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά  ηεο ζηνπο λνκνχο Καβάιαο ( 60,58%), 

Πεηξαηά (55,75%) Ζξαθιείνπ ( 55,01%), Ρεζχκλνπ (52,60%) , θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ ηέσο Γήκνπ Αζελψλ πνπ ζα ιάβεη 37.366 θαη πνζνζηφ ( 

                                                           
340

 Γ. Δάφνθσ, Φα ελλθνικά πολιτικά κόμματα 1821 – 1961, Γαλαξίασ, Ακινα, 1961. 
341

 Από τισ εκλογζσ του 1926 και εξισ, ο επίςθμοσ τίτλοσ τθσ Δθμοκρατικισ Ζνωςθσ ιταν «Μόμμα 
Αγροτικόν Εργατικόν». 
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47,33%). Απν ηελ άιιε πιεπξά ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηεο ζα ιάβεη ε Έλσζηο 

Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο  Αξθαδίαο  κε 3.717 ςήθνπο  θαη πνζνζηφ( 

12,78%), Κέξθπξαο (14,06%), Υίνπ ( 15,65%) Λαθσλίαο ( 17,18%), Σξηθάισλ ( 

17,43%), Μεζζελίαο (17,56%) θαη Φζηψηηδα θαη Φσθίδαο ( 20,58%). Σν Λατθφ 

Κφκκα ζα ζπγθεληξψζεη πνζνζηά θαηά πνιχ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν ηνπ (20,27) ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Κέξθπξαο φπνπ ζα ιάβεη 10.351 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ ( 59,73%), Κπθιάδσλ κε 11.908 ςήθνπο θαη πνζνζηφ ( 47,59%) 

θαη Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο ( 43,68%). Αληίζεηα ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηνπ ζα 

παξνπζηάζεη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Γξάκαο φπνπ ζα ιάβεη κφιηο 101 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ  0,63%, Λαζηζίνπ (1,73%), Φιψξηλαο κε 610 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

3,66% θαζψο επίζεο θαη Θεζζαινλίθεο ( 4,52%). Σν Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 

ηνπ Ησάλλε Μεηαμά επί ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθξαηείαο ζπγθέληξσζε ην 15,76% ησλ 

ςήθσλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ ηνπο βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ησλ εθινγψλ, ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ θαηέιαβε φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζην ηφπν θαηαγσγήο ηνπ 

ηδξπηή θαη αξρεγνχ ηνπ, ζηελ Κεθαινληά φπνπ έιαβε 7.388 ςήθνπο  θαη πνζνζηφ 

56,66% θαη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Εαθχλζνπ ( 56,58%), άκνπ  ( 47,33%) θαη 

Πξέβεδαο θαη Άξηαο  ( 40,76%). Αληηζέησο ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηνπ θαηέγξαςε 

ζηηο πεξηθέξεηεο  ηεο Καβάιαο φπνπ έιαβε κφιηο 493 ςήθνπο  θαη πνζνζηφ 2,86%, 

Έβξνπ ( 4,75%), Πεηξαηά ( 4,86%) θαη Ησάλληλα ( 5,38%). Σν Κφκκα Αγξνηηθφλ 

Δξγαηηθφλ ( πξψελ Γεκνθξαηηθή Έλσζε ) απέζπαζε ην 6,48%  επί ηνπ ζπλφινπ θαη 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ήηαλ ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Ρνδφπεο φπνπ έιαβε 

10.132 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 35,19%, Έβξνπ ( 19,88%), Γξάκαο ( 18,50%) θαη 

Αξθαδίαο ( 18,30%). Σν Δληαίν Δθινγηθφ Μέησπν Δξγαηψλ, Αγξνηψλ θαη 

Πξνζθχγσλ κε ζπγθεληξσηηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 4,37% ην θαζηζηνχζε ην πέκπην 

κεγαιχηεξν θφκκα ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ηνπ 1926, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ 

ηα ζπγθέληξσζε ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Έβξνπ φπνπ θαηέιαβε 3.369 ςήθνπο  θαη 

πνζνζηφ 16,01% , Καβάιαο ( 14,90%), Λάξηζαο ( 14,86%) θαη Ρνδφπεο ( 13,50%).Σν 

Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδνο πνπ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο απέζπαζε  ην 2,95%, ηα 

πνζνζηά ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα  απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν ηνπ ζηηο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Πξέβεδαο θαη Άξηαο φπνπ ζα ιάβεη 3.902 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

19,30%, Ησαλλίλσλ ( 11,59%) θαζψο επίζεο  Δχβνηαο (10,93%). Δπηπξνζζέησο 

κεγάιεο εθπιήμεηο απνηέιεζαλ ηα  πνζνζηά  ηνπ Κφκκαηνο ησλ Αλεμαξηήησλ θαη 

Πξνζθχγσλ ζηα Υαληά φπνπ έιαβαλ 7.439 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 41,02%, ηνπ 

Δπαξρηαθνχ Κφκκαηνο ζην Λαζίζη φπνπ έιαβε 4.403 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 34,48%, 
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ηνπ Φηιειεχζεξνπ Πξνζθπγηθνχ Κφκκαηνο ζηε άκν  πνπ έιαβε 6.122 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 49,50%, ηνπ ζπλδπαζκνχ αλεμάξηεησλ ( βεληδειηθψλ- δεκνθξαηηθνί) ζηε 

Υίν πνπ  έιαβε 5.930 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 64,08%, θαζψο επίζεο θαη ε πκπξαμήο 

πληεξεηηθψλ ζηελ Αξθαδία πνπ έιαβε 4.717 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 16,23%.
342
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 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ ( ΕΝΥΦΑΦ), Στατιςτικι των βουλευτικϊν εκλογϊν 
τθσ 7θσ Νοεμβρίου 1926 
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14308593&p_derive=bo
ok&p_topic=14308576 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14308593&p_derive=book&p_topic=14308576
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14308593&p_derive=book&p_topic=14308576
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Γξάθεκα 11. Καηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ 

 

 

 

Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ  βνπιεπηηθψλ εδξψλ κεηά ηελ  εθινγηθή αλακέηξεζε έρεη 

σο εμήο: Ζ Έλσζηο Φηιειεπζέξσλ ζπγθέληξσζε 108 έδξεο, ην Λατθφ Κφκκα 60, ην 

Κφκκα Διεπζεξνθξφλσλ 52, ην Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφλ 17, ην Δληαίν Δθινγηθφ 

Μέησπν 10, ην Αγξνηηθφ Κφκκα 4, θαζψο επίζεο θαη ην Φηιειεχζεξν Πξνζθπγηθφ 

Κφκκα  θαη ν χλδεζκνο Ζλσκέλσλ Αληηβεληδειηθψλ απφ 4 έδξεο ην θάζε θφκκα. 

Απφ 3 έδξεο έιαβαλ ην πλεξγαηηθφ Αγξνηηθφ Κφκκα, ε χκπξαμηο πληεξεηηθψλ, ν 

χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ Βεληδεινδεκνθξαηηθψλ θαη ην Κφκκα Γεκνθξαηηθψλ 

108 

17 

2 2 

3 60 

10 

1% 
4 

4 

52 

4 3 3 3 3 2 1 

1 

1 1 1 1 

Ζνωςθ Φιλελευκζρων Κόμμα Αγροτικόν Εργατικόν 

Κόμμα Ανεξαρτιτων & Προςφφγων Επαρχιακό Κόμμα 

Κόμμα Δθμοκρατικϊν Φιλελευκζρων Λαϊκο Κόμμα 

Ενιαίο Εκλογικό Μζτωπο ( ΕΑΜ) Φιλελεφκερο Προςφυγικό Κόμμα 

Κόμμα Εκνικοφρόνων Λαϊκϊν φνδεςμοσ Ηνωμζνων Αντιβενιηελικϊν 

Κόμμα Ελευκεροφρόνων Αγροτικό Κόμμα Ελλάδοσ 

φμπραξισ υντθρθτικϊν υνεργατικό Αγροτικό Κόμμα 

φνδεςμοσ Ανεξάρτθτων Βενιηελοδθμοκρατικϊν Εβραϊκι Πολιτικι Ζνωςισ 

φνδεςμοσ Μακεδονικι Ο.Μ.Α.. φνδεςμοσ μετριοπακϊν Δθμοκρατικϊν 

φνδεςμοσ Ανεξαρτιτων Αντιβενιηελικϊν φνδεςμοσ Ανεξαρτιτων 

Αγροτικόσ Προςφυγικόσ φνδεςμοσ φνδεςμοσ Λαϊκοελευκεροφρόνων 

φνδεςμοσ Ανεξαρτιτων Φιλελευκζρων 
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Φηιειεπζέξσλ. Απφ δχν έδξεο απέζπαζαλ ην Δπαξρηαθφ Κφκκα, ε Δβξατθή Πνιηηηθή 

Έλσζηο, ην  Κφκκα Αλεμαξηήησλ θαη Πξνζθχγσλ θαζψο επίζεο θαη ν χλδεζκνο 

Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α.. Σέινο απφ έλαλ αληηπξφζσπν εμέιεμαλ ν χλδεζκνο 

κεηξηνπαζψλ Γεκνθξαηηθψλ, ν χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ, ν Αγξνηηθφο Πξνζθπγηθφο 

χλδεζκνο, ν χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ Αληηβεληδειηθψλ, ν χλδεζκνο 

Λατθνειεπζεξνθξφλσλ, ν χλδεζκνο Αλεμαξηήησλ Φηιειεπζέξσλ, θαη ην Κφκκα 

Δζληθνθξφλσλ Λατθψλ. 

    πκπεξαζκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ πην απινπνηεκέλα, ηα 

βεληδεινγελή θφκκαηα ( δηάθνξεο ζπληζηψζεο) έιαβαλ 143 έδξεο  ζε ζχλνιν 286 θαη 

ην πνζνζηφ ηνπ 46,8%, ελψ ηα αληηβεληδειηθά θφκκαηα ( δηάθνξεο ζπληζηψζεο) 

έιαβαλ 127 έδξεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ 41,6%.πλεπψο θαλέλα θφκκα δελ θαηάθεξε 

λα ζπγθεληξψζεη πιεηνςεθία ηθαλή λα θπβεξλήζεη κφλν ηνπ, έηζη ινηπφλ γηα λα 

ππάξμεη βηψζηκε θπβέξλεζε βεληδειηθνί θαη αληηβεληδειηθνί ήξζαλ κεηά απφ πνιχ 

θαηξφ  ζε ζπλελλνήζεηο θαη  ζρεκάηηζαλ  έπεηηα απφ πνιπήκεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1926 ηελ «νηθνπκεληθή» θπβέξλεζε δειαδή κηα θπβέξλεζε 

επξπηάηεο ζπλεξγαζίαο (Έλσζηο Φηιειεπζέξσλ, Λατθφ Κφκκα, Κφκκα 

Διεπζεξνθξφλσλ, Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφλ) κε πξφεδξν ηνλ 

εμσθνηλνβνπιεπηηθφ Αιέμαλδξν Εαΐκε
343

.Να ζεκεησζεί φηη δελ ζπκκεηείραλ φια ηα 

θφκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ βνπιή γηα παξάδεηγκα ην ΚΚΔ κε 4,37 είρε εθιέμεη 

10 βνπιεπηέο. 

 

Οη εθινγέο ζηελ Κνδάλε 

 

Καηά ηηο εθινγέο ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο  ππάγνληαλ 

θαη ε επαξρία ησλ Γξεβελψλ κε ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

λα αλέξρεηαη ζε 188.637 θαηνίθνπο. Χζηφζν νη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο δελ μεπεξλνχζαλ ηνπο 76.215, απφ ηνπο νπνίνπο ζηα 73 εθινγηθά 

ηκήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα νη 24.618 θαη 

βξέζεθαλ 24.487 έγθπξα ςεθνδέιηηα. Δπηπξνζζέησο  ην εθινγηθφ κέηξν γηα ηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλε είρε νξηζηεί γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο  

ζηνπο 2.448 ςήθνπο, ελψ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα αληηζηνηρνχζαλ 9 

θνηλνβνπιεπηηθέο έδξεο. 

                                                           
343

 Χριςτοσ Χατηθιωςιφ,«Μοινοβοφλιο και δικτατορία» ς. 77. 
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Γξάθεκα 12. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο. 

 

 

 

ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1926 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο ζπλδπαζκνχο θαηήξηηζαλ ε Έλσζηο Φηιειεπζέξσλ, ην Κφκκα 

ησλ Διεπζεξνθξφλσλ, ην Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφλ ( πξψελ Γεκνθξαηηθή 

Έλσζε), ελψ ζα ππάξμνπλ θαη ζπλδπαζκνί αλεμαξηήησλ φπσο ν Αγξνηηθφο 

πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο θαζψο επίζεο θαη ε Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α.., ηέινο ζα 

ππάξμνπλ θαη θάπνηνη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη. Να ζεκεησζεί φηη ην Λατθφ Κφκκα 

δελ ζα παξνπζηάζεη θαλέλαλ ππνςήθην ζε απηέο ηηο εθινγέο ζηελ Κνδάλε. πλεπψο 

απφ ηα 24.487 ε Έλσζηο Φηιειεπζέξσλ ζα ζπγθεληξψζεη 9.487 ςήθνπο  θαη πνζνζηφ 

38,74%, ν πλδπαζκφο ηεο Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α., ζα ιάβεη 5.017 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 20,49%, ν Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο ζα ζπγθεληξψζεη 4.699 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 19,19%, ην Κφκκα Διεπζεξνθξφλσλ ζα ζπγθεληξψζεη 2.853 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 11,65%, ελψ ην Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφλ ζα ζπγθεληξψζεη 

1.689 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 6,90%. πσο αλαθέξζεθε ππήξραλ θαη θάπνηνη 

κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη φπσο ν Λενληαξήο Φσηφπνπινο κε 486 ςήθνπο, ν 

Δπζηάζηνο Υξηζηνδνχινπ κε 215 ςήθνπο θαη ν Αιέμαλδξνο Γατλάο κε 44 κφιηο 

ςήθνπο. 

      Πην αλαιπηηθά γηα ηελ Έλσζε Φηιειεπζέξσλ 4.584 ςήθνπο πξνηίκεζεο έιαβε ν 

Νηθφιανο Κνππαξνχζνο, ν νπνίνο εθιέρηεθε βνπιεπηήο, θαη αθνινχζεζαλ ν 

Γεψξγηνο Καθνπιίδεο κε 3.861 ςήθνπο , ν νπνίνο επίζεο εθιέρηεθε βνπιεπηήο, ζηελ 

38,74% 

6,90% 
11,65% 

19,19% 

20,49% 

3,03% 

Ζνωςισ Φιλελευκζρων Κόμμα Αγροτικόν Εργατικόν 

Κόμμα Ελευκεροφρόνων Αγροτικόσ προςφυγικόσ ςυνδυαςμόσ 

Μακεδονικι Ο.Μ.Α.. Ανεξάρτθτοι μεμονωμζνοι υποψ 
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ζπλέρεηα ηξίηνο ήξζε ζε ςήθνπο ν Ζιίαο Παπαδφπνπινο αθνχ έιαβε 3.230 ςήθνπο 

θαη εθιέρηεθε θαη απηφο βνπιεπηήο, αθνινχζεζε ν Πέηξνο Εσγξάθνο κε 1.812 

ςήθνπο, ν Υαξίζηνο Λάκπξνο κε 1.589 ςήθνπο, ν Σάθεο Καιαληδφπνπινο κε 1.063 

ςήθνπο, αθνινχζεζε ν Παλαγηψηεο Υαηδεπαλαγηψηνπ κε 919 ςήθνπο θαη ηειεπηαίνο 

ζε ςήθνπο ήηαλ ν Υαξίιανο Μελεμφπνπινο κε 896 ςήθνπο. πλεπψο ε Έλσζε 

Φηιειεπζέξσλ εμέιεμε 3 βνπιεπηέο. 

     Απφ ηνλ πλδπαζκφ Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α.. πξψηνο ζε ςήθνπο πξνηίκεζεο ήξζε ν 

Γεψξγηνο Μπνχζηνο κε 4.621 ( γεγνλφο πνπ ηνλ θαηέηαμε πξψην απφ φινπο ηνπ 

ππνςήθηνπο φισλ ησλ θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα Κνδάλεο) θαη 

εθιέρηεθε βνπιεπηήο, αθνινχζεζαλ νη Αξηζηείδεο Εάρνο κε 1.573 ςήθνπο, ν νπνίνο 

επίζεο εθιέρηεθε , ν Ησάλλεο Ληάθνο πνπ έιαβε 1.489 ςήθνπο, ν Γεψξγηνο Βξέιιαο 

πνπ έιαβε 1.059 ςήθνπο, αθνινχζεζε ν Υαξίζηνο Γθνβεδάξνο κε 597 ςήθνπο, ν 

Γεψξγηνο Καξηηδηάο κε 403 ςήθνπο θαη ηειεπηαίνο ν Θσκάο Γθνξηζνχιεο κε 69 

ςήθνπο. Καηά ζπλέπεηα ν πλδπαζκφο Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α.. εμέιεμε δχν 

βνπιεπηέο. 

   Γηα ηνλ Αγξνηηθφ πξνζθπγηθφ ζπλδπαζκφ πξψηνο ζε ςήθνπο πξνηίκεζεο ήξζε 

Λάδαξνο Αλδξεάδεο κε 2.268 ςήθνπο θαη εμειέγεη βνπιεπηήο, αθνινχζεζαλ νη 

Κνζκάο Πξνθνπίδεο κε 2.196 ςήθνπο, ν Υαξίησλ Πνιαηφγινπ κε 1.503 ςήθνπο, ν 

Γεκήηξηνο Υαηδεγηαρηζίδεο κε 845 ςήθνπο, ν Κσλζηαληίλνο Σαιηαδνχξνο κε 734 

ςήθνπο θαη ηέινο ν άββαο Μαπξφπνπινο κε 651 ςήθνπο. πλεπψο θαηέθηεζε κία 

έδξα ν Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο. 

     Απφ ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ εθιέρηεθε βνπιεπηήο ν Γεψξγηνο 

Βαξβνχηεο πνπ έιαβε 2.547 ςήθνπο, αθνινχζεζαλ νη Φψηηνο Σζηθξίθεο κε 1.007 

ςήθνπο, ν Λάδαξνο Αζβεζηάο κε 439 ςήθνπο, ν Γεκήηξηνο Παπαλαγηψηεο κε 365 

ςήθνπο, ν Γεκνζζέλεο Γφθνο κε 282 ςήθνπο, ν Γεψξγηνο αθειιαξίδεο κε 234 

ςήθνπο, ν Παληειήο Μειαλνθξχδεο κε 228 ςήθνπο θαη ηέινο ν Κσλζηαληίλνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ κε 114 ςήθνπο. Δπνκέλσο 1 έδξα απέζπαζε θαη ην Κφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ. 

     Σν Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφλ δελ εμέιεμε βνπιεπηή, σζηφζν 657 ςήθνπο 

έιαβε ν Κσλζηαληίλνο Παληαδφπνπινο θαη αθνινχζεζαλ νη Νηθφιανο Υαηδεδάθεο 

κε 485 ςήθνπο, ν Νηθφιανο Εακθηλφο 453 ςήθνπο, ν ηέθαλνο Μηρ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ 312 ςήθνπο, ν Γεκήηξηνο Γάγαινο 161 ςήθνπο, ν Παξαζθεπάο 

Παηζηιηάο 125 ςήθνπο, ν Βαζίιεηνο Γθίκπαο 81 ςήθνπο, θαη ηειεπηαίνο ν Λεσλίδαο 

Υακαιέιεο κε 53 ςήθνπο. 
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   πκπεξαζκαηηθά ε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο εμέιεμε 7 βνπιεπηέο αληί 9 

πνπ αξρηθά ηφζν είρε νξηζηεί ν αξηζκφο ησλ βνπιεπηηθψλ εδξψλ βάζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο.
344

Χζηφζν ιφγσ ηεο β΄ θαη γ΄ θαηαλνκήο ησλ εδξψλ, ε Κνδάλε άλεθε 

ζηε εθινγηθή πεξηθέξεηα εθεηείνπ Λαξίζεο θαη βάζε ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

απιήο αλαινγηθήο νη έδξεο κνηξάζηεθαλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Λαξίζεο θαη 

Σξηθάισλ αληίζηνηρα.
345

 

 

Γξάθεκα 13. ύγθξηζε εζληθώλ θαη ηνπηθώλ απνηειεζκάησλ 

 

 

πγθξίλνληαο ηελ εθινγηθή δχλακε ησλ θπξηφηεξσλ θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε 

εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα  ηνπ 

Ννκνχ Κνδάλεο απμεκέλα πνζνζηά ζα παξνπζηάζνπλ ε Έλσζηο Φηιειεπζέξσλ, ην 

                                                           
344

 Υφμφωνα με το Άρκρο 11 του Διατάγματοσ τθσ 16θ Υεπτεμβρίου 1926 περί εκτελζςεωσ διατάξεων 
του νόμου 3363 « περί εκλογισ βουλευτϊν» (Εφ. Μυβ. Φ. Αϋ φ. 327), του οποίου το κείμενο βλ. 
Ειςαγωγι «Υτατιςτικι των βουλευτικϊν εκλογων 7

θσ
 Οοεμβρίου 1926» οι τζςςερισ ζδρεσ  που 

αφοροφςαν τθν εκλογικι περιφζρεια Ναρίςθσ ( Φρίκαλα , Μοηάνθ) κατανεμικθκαν ϊσ εξισ: Θ μία 
ζδρα του κόμματοσ των Ελευκεροφρόνων δόκθκε ςτον Αδαμάντιο Ζξαρχον υποψιφιοσ του νομοφ 
Φρικάλων, θ μία ζδρα του κόμματοσ τθσ Ενϊςεωσ Φιλελευκζρων δόκθκε ςτον Υωτιριο Χατηθγάκθ 
υποψιφιοσ του νομοφ Φρικάλων, θ μία ζδρα του κόμματοσ Ζνιαίο Εκλογικό μζτωπο εργατϊν 
αγροτϊν και προςφφγων δόκθκε ςτον Μωνςταντίνο Θζου υποψιφιοσ Ναρίςθσ και θ μία ζδρα του 
κόμματοσ Δθμοκρατκικι Ζνωςθ ( Μόμμα Αγροτικόν Εργατικόν) δόκθκε ςτον Ανδρζα Μορακα 
υποψιφιοσ του νομοφ Ναρίςθσ. Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ (ΕΝΥΦΑΦ), 
Στατιςτικι των βουλευτικϊν εκλογϊν τθσ 7θσ Νοεμβρίου 1926, ς. 99. 
345

 Άρκρον 99 
«Αί κατά τθν πρϊτθν κατανομιν μι χρθςιμοποικείςαν ψιφων υπζρ ςυνδυαςμοφ κομμάτων, 
αποτελοφν υπόλοιπον δυνάμεων για να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν δεφτερθ ι τρίτθ κατανομι κατά 
τθσ διατάξεωσ των άρκρων 94 και 98».  
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Κφκκα Αγξνηηθφλ Δξγαηηθφλ, ν Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο θαζψο επίζεο 

θαη ε Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α.. ζε αληίζεζε κε ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πνπ ζα 

ζπγθεληξψζεη ζηελ Κνδάλε  πνζνζηά αξθεηά ρακειφηεξα  απφ ην ζχλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο. Δπηπξνζζέησο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κεγάισλ θνκκαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ησλ Φηιειεπζέξσλ, Διεπζεξνθξφλσλ,  αθνινχζεζαλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Ζ Κνδάλε απνηέιεζε ρψξνο 

εγθαηάζηαζεο πνιιψλ πξνζθχγσλ θαηά ζπλέπεηα ε ςήθνο ηνπο ήηαλ θαζαξά 

βεληδειηθή. Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ε απνπζία ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο φπνπ ζηηο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 1915 θαη 1920 ππήξμε ν αδηαθηινλίθεηνο 

πξσηαγσληζηήο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο .Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη έσο 

θάπνηνπ ζεκείνπ γηα ηνλ ιφγν φηη ε θπξηφηεξε δεμακελή ςήθσλ ησλ Λατθψλ 

απνηεινχζε ε ςήθνο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη έπεηηα απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα. 

     Πην αλαιπηηθά, ε παξνπζία ηνπ Νηθφιανπ Κνππαξνχζνπ ζπλεηέιεζε ζε κία άλεηε 

επηθξάηεζε ηεο Έλσζηο Φηιειεπζέξσλ κε πνζνζηφ 38,74% αξθεηά κεγαιχηεξν 

έλαληη ηνπ 31,63% πνπ απέζπαζε παλειιελίσο. Παξνκνίσο ε παξνπζία ηνπ 

Γεσξγίνπ Μπνχζηνπ ζην ςεθνδέιηην Μαθεδνληθή Ο.Μ.Α. πξνζέδσζε ηδηαίηεξν 

θχξνο ζηνλ ζπλδπαζκφ θαη απέζπαζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο ζε πξνηίκεζε ζε 

νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα Κνδάλεο, θαηαζηψληαο ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ δεχηεξε 

δχλακε κε πνζνζηφ 20,49%, έλαληη ηνπ αζπγθξίησο κηθξφηεξνπ 0,53% ζε εζληθφ 

επίπεδν. Ο Αγξνηηθφο ζπλδπαζκφο είλαη επίζεο κηα πεξίπησζε πνπ απνηέιεζε 

έθπιεμε, θαζψο κε 19,19% απνηέιεζε ηελ ηξίηε δχλακε  ζηελ πεξηθέξεηα, έλαληη ηνπ 

ειαρίζηνπ 0,53% πνπ απέζπαζε ζε παλειιήλην επίπεδν. Σν Κφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ ε εθινγηθή δχλακε ηνπο κεηψζεθε αηζζεηά , δειαδή απφ ην 15,76% 

πνπ είρε ζε εζληθφ επίπεδν είρε απψιεηεο ηεο ηάμεσο 4,11%  δειαδή ζπγθέληξσζε 

11,65% ζηελ πεξηθέξεηα Κνδάλεο, σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ζα ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξε ε δηαθνξά εάλ δελ ζπκκεηείρε ζην ςεθνδέιηην ηνπο ν Γεψξγηνο 

Βαξβνχηεο. 
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Πίλαθαο 51 . Ζ ζηαπξνδνζία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο
346

 

 

 

Δπαξρία Κνδάλεο 

                                                           
346

 Ρι πίνακεσ ςταυροδοςίασ για τα εκλογικά τμιματα ολόκλθρθσ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ του 
Οομοφ Μοηάνθσ παρατίκεται ακριβϊσ όπωσ εντοπίςτθκαν ςτθν Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ 
φ.735. 21.11.1926, ς. 2. 
347

 Δρζπανο. 
348

 Φετράλοφοσ. 
349

 Μαπνοχϊρι. 
350

 Σολφμυλοσ. 
351

 Πθρολίμνθ. 
352

 Βατερό. 
353

 Αιανι. 
354

 Άνω Μϊμθ. 
355

 Βακφλακοσ. 

Δθινγηθά 

ηκήκαηα 

Έλσζε 

Φηιειεπζέξσλ 

Γεκνθξαηηθή 

Έλσζε 

Αγξνηηθόο 

πξνζθπγηθόο 

ζπλδπαζκόο 

Κόκκα 

Διεπζεξνθξόλσλ 

Μαθεδνληθή 

Οκάδα 

Κνδάλεο 1
νλ

 200 8 3 45 193 

Κνδάλεο 2
νλ

 180 6 3 29 126 

Κνδάλεο 3
νλ

 187 3 3 33 119 

Κνδάλεο 4
νλ

 191 7 2 19 130 

Κνδάλεο 5
νλ

 364 1 61 21 124 

Καιαηδηιαξ
347

 216 3 91 7 6 

Νηνξηαιή
348

 233 - 250 - - 

νθνπιάξ
349

 157 - 136 3 1 

Υαληόβνλ
350

 21 1 125 2 3 

ατληάξ
351

 282 8 291 4 4 

Κόηδα Μαηιή
352

 229 - 127 1 4 

Κάιιηαλλεο
353

  149 2 - 44 130 

Άλσ Βαλίηζεο
354

 265 84 4 40 17 

Κεηζηιέξ
355

 320 1 255 - - 

εξβίσλ 224 - 126 9 87 

Γνύιεο 128 14 72 2 6 

Μόθξνπ 59 22 - 4 112 

Σξαλνβάιηνπ 105 97 - 4 86 
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Δπαξρία ηαηίζηεο (Αλαζειίηζεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356

 Γαλατινισ. 
357

 Εράτυρα. 
358

 Άγιοσ Θλίασ. 
359

 Οεαπόλεωσ. 
360

 Βελανιδιάσ. 
361

 Φςουκαλοχϊρι. 

Καζηαληάο 101 28 - 4 61 

Βειβελδνύ 1
νλ

 363 3 - 9 48 

Βειβελδνύ 2
νλ

 217 15 75 1 53 

Καηαθπγίνπ 28 7 1 9 87 

ηαηίζηεο 1
νλ

 61 8 9 39 57 

ηαηίζηεο 2
νλ

 82 9 - 50 16 

ηαηίζηεο 3
νλ

 120 9 17 83 81 

Κνληζηθνύ
356

 48 15 - 34 48 

ηιίζεο
357

 160 14 - 99 62 

Ατιηάο
358

 79 152 - 94 14 

Λεηςίζηεο
359

 156 51 175 164 36 

Σζνηπιίνπ 23 87 169 52 23 

Κξηκηλίνπ 14 41 - 84 13 

αξκπάδσλ
360

 49 25 194 80 25 

θαινρσξίνπ
361

 19 46 - 51 4 
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Δπαξρία Δνξδαταο ( Κατιαξίσλ) 

 

 

 

 

                                                           
362

 Φιλϊτασ. 
363

 Σφργοι. 
364

 Μάτω Γραμματικό. 
365

 Μομνθνά. 
366

 Άγιοσ Χριςτόφοροσ. 
367

 Ερμακιάσ. 
368

 Χαραυγι. 
369

 Μλείτοσ. 
370

 Αςβεςτόπετρα. 
371

 Αναρράχθ. 
372

 Ξαυροδζνδρι. 
373

 Φοφφασ. 
374

 Βλάςτθσ. 

Κατιαξίσλ 1
νλ

 384 13 198 24 24 

Κατιαξίσλ 2
νλ

 370 - 261 35 4 

Καιηδηιάξ
362

 404 - 32 12 1 

Καηξαλίζεο
363

 140 6 143 58 2 

Κάησ Γξακκαηηθόβνπ
364

 10 14 131 58 - 

Οπηζάλσλ
365

 185 - 223 10 - 

Σξεπίζηαο
366

 305 - 53 45 35 

Φξαγθνζίνπ
367

 74 - 4 55 42 

Σδνύκα
368

 249 9 51 9 - 

Υατδαξιή
369

 213 2 103 - - 

Δκπνξίνπ 36 1 55 188 13 

Κνκάλνπ 35 1 88 113 68 

Υαζάλ- θηνη
370

 17 7 210 48 69 

Γόβξεο
371

 66 4 130 79 4 

Καξαγαίμ
372

 183 2 141 2 6 

Παιαηνρσξίνπ
373

 83 1 33 71 26 

Γαιάηεηαο 183 0 8 89 3 

Βιάηζε
374

 49 30 - 177 2 
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Δπαξρία Γξεβελώλ
375

 

 

                                                           
375

 Για όλα τα τοπωνφμια τθσ περιοχισ Μοηάνθσ – Γρεβενϊν βλζπε Ο. Μαλογερόπουλοσ,«Ευρετιριο 
τοπωνυμίων» Κοηάνθ και Γρεβενά ο χϊροσ και οι άνκρωποι,University Studio 
Press,Θεςςαλονίκθ,2004, ς. 541-559. 
376

 Ηιάκασ. 
377

 Αμυγδαλίεσ. 
378

 Άγιοσ Γεϊργιοσ. 
379

 Μιβωτόσ. 
380

 Μνίδθσ. 
381

 Ξζγαρον. 
382

 Μαρπερό. 
383

 Μαλλονι. 
384

 Αιμθλιανόσ. 
385

 Μοκκινιάσ. 
386

 Σεντάλοφοσ. 
387

 Αυγερινόσ. 
388

 Δαμαςκθνιά. 

Γξεβελώλ 71 76 120 2 305 

ακαξίλαο 206 5 2 6 48 

Σίζηαο
376

 131 21 3 23 212 

Κξαληάο 111 10 15 18 202 

Πηθξηβηλίηζαο
377

 41 18 80 10 271 

Σζνπξριίνπ
378

 88 47 18 16 106 

Κξηθηζίνπ
379

 124 139 62 2 24 

αξαθίλαο 66 52 71 1 226 

Κνπξίβαο
380

 9 36 30 - 99 

Ραληνζίληζηαο
381

 92 15 26 27 171 

Γεκελίηζαο
382

 75 77 - - 104 

Λνύληζη
383

 83 6 - 30 84 

Γθξηληάδσλ
384

 60 28 23 33 159 

νπκπίλνπ
385

 30 510 76 4 200 

Ενππαλίνπ 1
νλ386

 59 26 - 10 109 

Ενππαλίνπ 2
νλ

 - 34 - 17 49 

Κσλζηαληζίθνπ
387

 26 99 79 64 29 

Βεδεινπζηίνπ
388

 11 141 39 21 13 

Νεζηηκίνπ 5 14 1 2 64 

Γεζθάηεο 1
νλ

 30 - - 122 216 
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Γξάθεκα14. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Γήκν Κνδάλεο 

 

 

 

      χκθσλα κε ην γξάθεκα 14 παξαηεξνχκε φηη ζηνλ δήκν Κνδάλεο ζε ζχλνιν 

πέληε εθινγηθψλ ηκεκάησλ ην Κφκκα ηεο Έλσζεο Φηιειεπζέξσλ επηθξάηεζε ζε φια 

θαη ζπλεπψο θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνλ δεχηεξν 

ζπλδπαζκφ ηεο Μαθεδνληθή Οκάο ή Μπνπζηαθνί
389

. Αλαιπηηθά νη Φηιειεχζεξνη 

ζπγθέληξσζαλ 1.122 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 54,52%, αθνινχζεζαλ νη Αγξνηηθνί πνπ 

έιαβαλ 692 ςήθνπο θαη πνζνζηφ αξθεηά πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν πνπ 

θαηέθηεζαλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα Κνδάλεο δειαδή 33,62% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δήκνπ. Σξίηε δχλακε απνηέιεζε ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ φπνπ ζπγθέληξσζε 

147 ςήθνπο ή ην 7,14% ηνπ ζπλφινπ 4 κνλάδεο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν πνπ είρε 

ζηνλ Ννκφ 11,65%. O Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο  έιαβε 72 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 3,50% ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα κηθξφ ζε ζχγθξηζε ηνπ 19,19% πνπ 

απέζπαζε ζηνλ Ννκφ, ελψ ηέινο ε Γεκνθξαηηθή Έλσζε (Κφκκα Αγξνηηθφ θαη 

Δξγαηηθφ) έιαβε 25 κφιηο ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,21% επίζεο κηθξφηεξν ηνπ 6,90% 

πνπ ήηαλ ην γεληθφ πνζνζηφ ηνπ. 

 

 

                                                           
389

 Σρόκειται για τον ςυνδυαςμό τθσ Ξακεδονικισ ϋϋΡμάσϋϋ όπου επικεφαλισ του ιταν ο Γεϊργιοσ 
Ξποφςιοσ και λόγω τθσ θγετικισ φυςιογνωμίασ του ο τοπικόσ Φφπόσ αποκαλοφςε με αυτόν τον 
τρόπο τον ςυνδυαςμό του , βλζπε Θχϊ τθσ Μακεδονίασ φ.21.11.1926. 

54,52% 

1,21% 

33,62% 

7,14% 

3,50% 

Ζνωςθ Φιλελευκζρων Δθμοκρατικι Ζνωςθ 

Μακεδονικι Ομάσ Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικόσ προςφυγικόσ ςυνδυαςμόσ 
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Γξάθεκα 15. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Βνΐνπ (Αλαζειίηζεο) 

 

 

 

    Ζ επαξρία ηνπ Βνΐνπ αλήθεη ζηνλ Ησάλλε Μεηαμά θαη ην Κφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ  θαζψο κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνπο Φηιειεπζέξνπο επηθξάηεζε ζε 

ςήθνπο θαη θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε. πγθεθξηκέλα νη Διεπζεξφθξνλεο 

ζπγθέληξσζαλ 830 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 26,98% ππεξδηπιάζην απφ ηνλ κέζν φξν πνπ 

είραλ ζε φιε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα (11,65%). Απν ηελ άιιε πιεπξά νη 

Φηιειεχζεξνη έιαβαλ 791 ςήθνπο θαη απέζπαζαλ ην 25,72% θαη παξνπζίαζαλ κηα 

πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ δεθαηξηψλ κνλάδσλ απφ ην κέζν φξν πνπ έιαβαλ ζε φιν ην 

Ννκφ Κνδάλεο (38,74%).  Ο Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο έιαβε 564 ςήθνπο 

ή ην 18,34% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο επαξρία. ελψ ε Γεκνθξαηηθή Έλσζε αχμεζε ηα 

πνζνζηά ηεο αθνχ ζπγθέληξσζε 457 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 14,86% πνπ απνηέιεζε ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ πήξε ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. Σέινο ε Μαθεδνληθή Οκάο 

έιαβε 434 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 14,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,72% 

26,98% 18,34% 

14,86% 

14,11% 

Ζνωςθ Φιλελευκζρων Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικόσ προςφυγικόσ ςυνδυαςμόσ Δθμοκρατικι Ζνωςθ 

Μακεδονικι Ομάσ 
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Γξάθεκα16. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο ( Κατιαξίσλ) 

 

 

 

 

     Μειεηψληαο ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο απφ ηα 6.158 

έγθπξα ςεθνδέιηηα πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ε Έλσζε 

Φηιειεπζέξσλ έιαβε 2.908 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 47,22% θαη ζπλεπψο θαηέθηεζε ηελ 

πξψηε ζέζε, αθνινχζεζε ν Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο πνπ ζπγθέληξσζε 

1.874 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 30,43%, ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πνπ έιαβε 987 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 16,03%, ε Μαθεδνληθή Οκάο πνπ έιαβε 299 ςήθνπο ή ην 

4,86% ηνπ ζπλφινπ, θαη ηέινο ε Γεκνθξαηηθή Έλσζε πνπ έιαβε κφιηο 90 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 1,46% πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν ηεο πνζνζηφ ζε νιφθιεξν ηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

47,22% 

1,46%% 4,86% 

16,03% 

30,43% 

Ζνωςθ Φιλελευκζρων Δθμοκρατικι Ζνωςθ 

Μακεδονικι Ομάσ Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικόσ προςφυγικόσ ςυνδυαςμόσ 
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Γξάθεκα 17. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Γξεβελώλ 

 

 

 

    χκθσλα κε ην γξάθεκα 17 ε επαξρία ησλ Γξεβελψλ αλήθεη εθινγηθά ζηνλ 

ζπλδπαζκφ Μαθεδνληθή Οκάο φπνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο 2.691 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 41,94%, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην απνηέιεζκα απνηέιεζε ε ππνςεθηφηεηα 

ηνπ επηθεθαιή ηνπ ζπλδπαζκνχ Γεψξγην Μπνχζην
390

 ηνπ νπνίνπ ε θαηαγσγή ήηαλ 

απφ ηα Γξεβελά. Αθνινχζεζαλ νη ζπλδπαζκνί ηεο Γεκνθξαηηθήο Δλψζεσο πνπ 

έιαβαλ 1.354 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 21,10%, ε Έλσζε Φηιειεπζέξσλ πνπ 

ζπγθέληξσζαλ 1.318 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 20,54% ην νπνίν απνηειεί ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ πνπ έιαβαλ ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο, έπεηηα ν 

Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο πνπ έιαβε 645 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 10,05%, 

θαη ηέινο ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πνπ έιαβαλ 408 ςήθνπο ή ην 6,36% επί 

ηνπ ζπλφινπ ηεο επαξρίαο. 

 

 

     

                                                           
390

 «Χπιρξε ιςχυρόσ πολιτικόσ. Νζγεται ότι ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ςτισ εκλογζσ του 1928 , ρϊτθςε το 
βράδυ τθσ Μυριακισ των εκλογϊν αν είχε εκλεγεί ο Ξποφςιοσ, ο πολιτικόσ αντίπαλοσ του. ταν του 
είπαν ότι ο Ξποφςιοσ δεν είχε εκλεγεί, ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ λζγεται πωσ είπε ‘’ τότε πάμε να 
κοιμθκοφμε κερδίςαμε τισ εκλογζσϋϋΞ. Σαπακωνςταντίνου, «Νίγα για τουσ πολιτικοφσ τθσ εποχισ 
ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα» Οίκοσ Μαλογερόπουλοσ, Κοηάνθ και Γρεβενά ο χϊροσ και οι άνκρωποι, 
University Studio  Press, Θεςςαλονίκθ, 2004, ς. 231. 

20,54% 

21,10% 

41,94% 

6,36% 
10,05% 

Ζνωςθ Φιλελευκζρων Δθμοκρατικι Ζνωςθ 

Μακεδονικι Ομάσ Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικόσ προςφυγικόσ ςυνδυαςμόσ 
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Γξάθεκα 18.  Δθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ θνηλνηήησλ ηεο επαξρίαο Κνδάλεο
391

 

 

 

 

    Απφ ηα 5.783 ςεθνδέιηηα πνπ βξέζεθαλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα  ησλ θνηλνηήησλ 

ηεο πεξηθέξεηαο Κνδάλεο, ε Έλσζε Φηιειεπζέξσλ ζπγθέληξσζε 3.097 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 53,55% φπνπ θέξδηζε ζηα 12 απφ ηα 17 εθινγηθά ηκήκαηα ησλ θνηλνηήησλ, 

ελψ ζηνλ Σεηξάινθν, ζηνλ Πνιχκπιν θαη ζηελ Ξεξνιίκλε ππεξηέξεζε ν Αγξνηηθφο 

πξνζθπγηθφο ζπλδπαζκφο, θαζψο επίζεο ε Μαθεδνληθή Οκάο ππεξείρε ζηα ηκήκαηα 

Μφθξνπ (Ληβαδεξνχ) θαη Καηαθπγίνπ. Αλαιπηηθά ν Αγξνηηθφο πξνζθπγηθφο 

ζπλδπαζκφο έιαβε 1.553 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 26,85%, ε Μαθεδνληθή Οκάο 

ζπγθέληξσζε 705 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 12,19%, ε Γεκνθξαηηθή Έλσζεο έιαβε 285 

ςήθνπο ή ην 4,93% επί ηνπ ζπλφινπ, θαη ηέινο ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 

έιαβε 2,47% θαη 143 ςήθνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
391

 Υτισ κοινότθτεσ τθσ επαρχίασ Μοηάνθσ ςυμπεριλιφκθκαν και ολόκλθρθ θ επαρχία Υερβίων ι οποία 
το 1926 άνθκε ςε ξεχωριςτι επαρχία απο αυτι τθσ Μοηάνθσ. 

53,55% 

4,93% 

12,19% 
2,47% 

26,85% 

Ζνωςθ Φιλελευκζρων Δθμοκρατικι Ζνωςθ 

Μακεδονικι Ομάσ Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικόσ προςφυγικόσ ςυνδυαςμόσ 
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3.5.1. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 7
εο

 

Ννεκβξίνπ 1926 

Πίλαθαο 52. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

  Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1926 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο 

θπθινθνξνχζε ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, ζηελ νπνία εληνπίζηεθαλ θαη φια 

ηα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ. 

Πίλαθαο 53. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

   Δπνκέλσο θαη ηα 67 δεκνζηεχκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε 

ηηο εθινγέο ηνπ 1926 παξνπζηάδνπλ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα  έθδνζεο, κηαο θαη ε 

εθεκεξίδα ηνπ Μ. Σδψλε θπθινθνξνχζε πιένλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα ,θάζε 

Κπξηαθή, ρσξίο σζηφζν λα απνπζηάδνπλ πεξηπηψζεηο θπθινθνξίαο Σξίηε ή θαη 

Σεηάξηε. 

    Πίλαθαο 54. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

 

Ζ εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο εληάζζεηαη ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ, έπεηηα απφ ηελ 

κεηαζηξνθή ην 1915 παξέκεηλε επί ρξφληα ζην επξχηεξν ζηξαηφπεδν ηνπ 

βεληδειηζκνχ, αζθψληαο θξηηηθή ζηνπο αληηβεληδειηθνχο εθπξνζψπνπο. 

Σίηινο εθεκεξίδαο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 66 100,0 

ύλνιν 66 100,0 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

Δβδνκαδηαία 66 100,0 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Κέληξν 66 66 

Γεμηά 0 0 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 66 100,0 
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Πίλαθαο 55. Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξνεθινγηθά 53 80,3 

Μεηεθινγηθά 13 19,7 

ύλνιν 66 100,0 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 55, ηα 53 απφ ηα 66 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 80.3% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ κφιηο 13 απφ απηά, δειαδή ην 19,7% 

κεηεθινγηθά. 

Πίλαθαο 56. ειίδα δεκνζηεύκαηνο 

 

ειίδα 

 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

 

% 

1 29 43,9 

2 18 27,3 

3 10 15,2 

4 9 13,6 

ύλνιν 66 100,0 

 

   Απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1926 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, ηα 

29 ( 43,9%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, ηα 18 ( 27,3%) ζηελ 

δεχηεξε,  ηα 10 ( 15,2%) βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε, θαη ηα ππφινηπα 9 δεκνζηεχκαηα 

βξίζθνληαη ζηελ ηέηαξηε ζειίδα. 

Πίλαθαο 57. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 21 31,8 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 4  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 1  

1.2.2 Κ.Α./πλεληεχμεηο 0  

1.2.3 Κ.Α./Γήισζε 0  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

9  
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     Απφ ηα 67 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1926 ηα 21 (31,8%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 31 ( 47,0%) 

είραλ ηε κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 10 (15,2%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, 1 (1,5%) πιεξσκέλε 

θαηαρψξεζε απφ θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ελψ επίζεο εληνπίζηεθε θαη 3 πίλαθεο. 

πγθεθξηκέλα απφ ηα 21 θχξηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1926 ηα 4 ήηαλ ξεπνξηάδ, 1 είρε ηελ κνξθή εηδήζεσλ, 9 άξζξα γλψκεο θαη 7 

άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 31 ξεπνξηάδ ηα 18 είραλ ηελ  κνξθή είδεζεο, ηα 12 

είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν, θαη 1 είρε  ηελ κνξθή δήισζεο. Απφ ηα 10 άξζξα 

γλψκεο, ηα 7 ζρεηίδνληαλ κε άξζξα αλάιπζεο – ηνπ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο, θαη 

ηξία είραλ ηελ κνξθή επηζηνιψλ. 

Πίλαθαο 58.  εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Τςίζηεο 16 24,2 

Μέηξηαο 13 19,7 

Τπνδεέζηεξεο 37 56,1 

ύλνιν 66 100,0 

1.3.1 Κ.Α./Αλάιπζε-

Γλψκε 

7  

2 Ρεπνξηάδ 31 47,0 

2.1 Δηδήζεηο 18  

2.2 Παξαπνιηηηθά 12  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 1  

2.4. Έξεπλεο 0  

3 Άξζξα Γλώκεο 10 15,2 

3.1 Δπηζηνιέο 3  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 7  

3.3 Αθηεξψκαηα 0  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 1 1,5 

5 Πίλαθεο 3 4,5 

6 πλζήκαηα   

 ύλνιν 66 100,0 



179 
 

 

     πσο δηαθξίλνπκε ζηνλ πίλαθα 58, απφ ηα 66 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ ζηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1926 ηα  16 (24,2%)  ηαμηλνκήζεθαλ ζηνλ χςηζην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο ( ηα ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εληχπνπ θαη κάιηζηα ζε θεληξηθή ζέζε), ηα 13 (19,7%) δεκνζηεχκαηα 

θαηαλεκήζεθαλ ζε απηά ηεο κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ( ηα δεκνζηεχκαηα απηά 

βξίζθνληαλ κελ ζηελ πξψηε ζειίδα αιιά ήηαλ κηθξά ή ζε κε πεξίνπηε ζέζε) θαη 37 

δεκνζηεχκαηα (56,1%) απνηεινχλ δεκνζηεχκαηα ππνδεέζηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ( 

δεκνζηεχκαηα εθηφο πξσηνζέιηδνπ). 

 

Πίλαθαο 59. Μέγεζνο ηίηινπ 

 

Μέγεζνο 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Μεγάιν 17 25,8 

Μεζαίν 20 30,3 

Μηθξφ 26 39,4 

Πνιχ Μηθξφ 3 4,5 

ύλνιν 66 100,0 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 59, 17 απφ ηα 66 δεκνζηεχκαηα (25,8%) έθεξαλ ηίηινπο 

κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 20 (30,3%) είραλ κεζαίνπ κεγέζνπο, ηα 26 (39,4%) 

παξνπζηάδνπλ ππφ κηθξνχο ηίηινπο, ελψ ηέινο ηα 3 δεκνζηεχκαηα (4,5%) είραλ πνιχ 

κηθξνχο ηίηινπο. 

 

Πίλαθαο 60. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο 

ρέζε εθεκεξίδαο 

 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

χκθσλε 29 43,9 

Αληίζεηε 0 0 

Οπδέηεξε 37 56,1 

ύλνιν 66 100,0 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 60, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 43,9% ( 29 απφ ηα 66 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ δηάθνξσλ δεκνζηεπκάησλ 

ηεο εθεκεξίδαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν ηνπ εληχπνπ. Γειαδή ηα 
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δεκνζηεχκαηα ηεο Κεληξψαο Ζρνύο αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ πνζνζηφ  

δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ βεληδειηθψλ 

θνκκάησλ Έλσζε Φηιειεπζέξσλ θαη Γεκνθξαηηθή Έλσζε, ελψ γηα ηα ππφινηπα 

θφκκαηα αζθείηαη έληνλε θξηηηθή. Γηαθξίλνπκε επίζεο φηη 37 δεκνζηεχκαηα (56,1%) 

παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε
392

 ηδενινγηθή ρξνηά, ελψ ζηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο δελ 

εληνπίζηεθε δεκνζίεπκα πνπ λα είλαη αληίζεην ζηελ ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηεο 

εθεκεξίδαο. 

 

Πίλαθαο 61. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 61, 51 απφ ηα 66 δεκνζηεχκαηα ( 77,3%) πνπ 

αθνξνχλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1926 παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά 

αλεμάξηεηα κε ην θχξην θείκελν ηνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηίηισλ είλαη  «Οη 

ζπλδπαζκνί ηνπ Ννκνύ καο »
393

 θαη «Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ»
394

. 

       Απφ ηελ άιιε πιεπξά κφιηο ην 13,6% ησλ δεκνζηεπκάησλ εκθαλίδεη ηίηινπο  κε 

ζεηηθφ πξφζεκν ζην λφεκα ηνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηίηινη φπσο:« 

Μάζεκα εζηθήο»
395

 θαη «Τπέξηαην θαζήθνλ ησλ αγλώλ Μαθεδόλσλ»
396

. 

      Σέινο κφιηο ην 9,1% ησλ ηίηισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο είραλ αξλεηηθή ρξνηά. Παξάδεηγκα αλάινγνπ ηίηινπ ήηαλ:«H 

πξνεθινγηθή θσκσδία αξρεγνί θαη ππνςήθηνη»
397

. 

 

                                                           
392

 Θ ουδετερότθτα τθσ εφθμερίδασ  δικαιολογείται εν μζρθ απο το γεγονόσ ότι ο διευκυντισ τθσ Ξ. 
Φηϊνθσ αποφάςιςε να μθν μετζχει οφτε με τθν Ζνωςθ Φιλελευκζρων οφτε και με τθν Δθμοκρατικι 
Ζνωςθ, ζτςι λοιπόν το φφοσ τθσ εφθμζριδασ αλλάηει ςε ουδζτερο αλλά εξακολουκεί να  αςκεί ιπια 
κριτικι ςτα φίλα προςκείμενα κόμματα, και ο λόγοσ τθσ εφθμερίδασ είναι επικριτικόσ και επίςτει τθν 
προςοχι διαρκϊσ των πολιτϊν τθσ Μοηάνθσ για το πϊσ κα ψθφίςουν και ποιό πρζπει να είναι το 
κριτιριο τουσ. Ξε επιςτολι του που δθμοςιεφεται ςτθν Θχϊ τθσ Μακεδονίασ φ.731. 03.11.1926, ς. 
2, εξθγεί τουσ λόγουσ που δεν κα μετζχει με κανζνα ςυνδυαςμό ςτισ εκλογζσ. 
393

 Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ, φ.732. 03.11.1926, ς.2. 
394

 Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ, φ.734. 14.11.1926, ς.1. 
395

 Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ, φ.733. 7.11.1926, ς.3. 
396

 Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ, φ.728. 03.10.1926, ς.1. 
397

 Εφθμερίδα Θχϊ τθσ Μακεδονίασ, φ.729. 10.10.1926, ς.3. 

Καηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 6 9,1 

Θεηηθή 9 13,6 

Οπδέηεξε 51 77,3 

ύλνιν 66 100,0 
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Πίλαθαο 62. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 40 60,6 

Παλειιήληαο 20 30,3 

Μηθηφ 6 9,1 

ύλνιν 66 100,0 

      

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 62, δηαθξίλνπκε φηη γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1926 ζηνλ ηνπηθφ 

Σχπν ηεο Κνδάλεο ην 60,6%  ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή πξφζσπα 

ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο θαη ην 30,3% ζε ζεκαηνινγία πνπ αθνξά 

δεηήκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο, ελψ ηέινο ην 9,1% παξνπζηάδεη κηθηή 

ζεκαηνινγία ηνπηθήο θαη παλειιήληαο. 

 

Πίλαθαο 63. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 63, δηαθξίλνπκε, φηη 37,9% ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ 

ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1926 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 39,9% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 22,7% ζπλδχαδε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Δπηπξνζζέησο απφ ηα 25 

δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζε πξφζσπα, 21 ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα ηνπ 

ηνπηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ ηεο Κνδάλεο π.ρ. ππνςήθηνο βνπιεπηήο Θ. Κσηνχιαο ή 

Μπνχζηνο, θαη 4 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα παλειιελίνπ εκβέιεηαο, 

φπσο αξρεγνί θνκκάησλ π.ρ. Αι.Παπαλαζηαζίνπ θαη Π. Σζαιδάξεο θ.α. 

 

 

 

Έκθαζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

 

Πξόζσπν 25 37,9 

Πξφζσπν ηνπηθήο 

εκβέιεηαο 

21  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

4  

Κόκκα 26 39,9 

Μεηθηό 15 22,7 

ύλνιν 66 100,0 
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Πίλαθαο 64. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 8 12,1 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν 3  

1.2.Οηθνλνκία   

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό   

1.3.3 Μαθεδνληθό 1  

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε 3  

1.5. Γεκφζηα έξγα 1  

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 9 13,6 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  1  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 8  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 0  

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 20 30,3 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 9  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 1  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 1  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 6  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
3  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 0  

6. Μηθξνπνιηηηθή 8 12,1 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 16 24,2 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 1 1,5 

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 1 1,5 

10. Πίλαθεο 3 4,5 



183 
 

Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή  

1.1.3. Άιιν 

Ζ ππνθαηεγνξία ε ζπγθεθξηκέλε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, θαη ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα ζέκαηα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν 

πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπο, ήηαλ θάηη πνπ απαζρφιεζε  ηνλ 

ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν κε ηίηιν «Αη πξνζθπγηθαί 

απνδπκηώζεηο είο πνηόλ λόκηζκα ζα εθδσζνύλ»
398

 ζπγθεθξηκέλα νη πξφζθπγεο 

ηνλίδνπλ φηη εάλ δελ θαηαβιεζεί ε πξνθαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο πνπ 

ππνζρέζεθε ην θξάηνο , δελ ζα ςεθίζνπλ ζηηο πξνζερείο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ. 

1.3.3.   Μαθεδνληθό 

ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία φπνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ην Μαθεδνληθφ δήηεκα. Έλα 

θχξην άξζξν εληνπίζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθή πεξηφδνπ ηνπ 1926 κε 

ηίηιν « Τπέξηαην θαζήθνλ ησλ αγλώλ Μαθεδόλσλ»
399

 φπνπ ππνγξακκίδνληαη φινη νη 

θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη ε Μαθεδνλία απφ ηνπο εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο, θαη αθξηβψο 

γηα ηηο απεηιέο απηέο νη Μαθεδφλεο πνιίηεο νθείινπλ λα ςεθίζνπλ κε ζχλεζε θαη 

θξφλεζε ζηηο εθινγέο. 

 

1.4.  Γεκόζηα δηνίθεζε 

Αξθεηέο αλαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ζρεηηθά κε έλα δήηεκα πνπ 

απαζρφιεζε πξνεθινγηθά ηε ρψξα θαη αθνξνχζε ζηελ ζέζπηζε ηνπ λένπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απηφ ηεο απιήο αλαινγηθήο. Αληηπξνζσπεπηηθά άξζξα απηήο ηεο 

ζεκαηνινγίαο ήηαλ : «Αλαινγηθόλ»
400

 φπνπ ππνγξακκίδνληαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη « Ηδνύ ην εθινγηθόλ 

ζύζηεκα»
401

 φπνπ εθεκεξίδα ηνλίδεη φηη παξάγσγν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ε 

είζνδνο πνιιψλ θνκκάησλ ζηελ βνπιή. 

 

                                                           
398

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.780. 17.10.1926, ς. 2. 
399

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.728. 03.10.1926, ς. 1. 
400

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.724. 05.09.1926, ς. 2. 
401

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.728. 03.10.1926, ς. 2. 
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1.5.    Γεκόζηα έξγα  

       ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα έξγα πνπ απνπεξαηψζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ελφο θφκκαηνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή 

αλακέηξεζε εληνπίζηεθε έλα δεκνζίεπκα κε ηίηιν «Δίο πνηόλ νθείιεηαη»
402

 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο δξφκνπ  ζηελ πεξηνρή ηαηίζηεο 

Βξνγγίζηεο, φπνπ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ επηβνπιεχεηαη ν πξψελ πιεξεμνχζηνο 

Καιαηδφπνπινο, ελψ ε εθεκεξίδα αλαθέξεη  φηη ην έξγν πηζηψλεηαη ζηνλ Μαθεδφλα 

Τπνπξγφ πγθνηλσλίαο θ. Βαιάιαλ. Να ζεκεησζεί φηη εθεκεξίδα αζθνχζε θξηηηθή 

ζηνλ Καιαηδφπνπιν γηα ηελ κε Κνδαλίηηθε θαηαγσγή ηνπ, ν νπνίνο θαηάγνληαλ απφ 

ηελ Σξίπνιε. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμύ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

 

    ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ δειψζεηο ή 

νκηιίεο ή επηζηνιέο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ άζθεζαλ έληνλε θξηηηθή ζε πνιηηηθνχο 

ηνπο αληηπάινπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ 1926 δεκνζηεχηεθε 

ζηελ Ζρώ κηα επηζηνιή «Αλνηρηή Δπηζηνιή»,
403

 ηνπ Θ. Κσηνχια πξνο ηνλ ππνςήθην 

ηεο Μαθεδνληθήο Οκάο Μπνχζην φπνπ ηνπ αζθεί δξηκεία θξηηηθή ζρεηηθά κε ηελ 

ζηάζε πνπ είρε ιάβεη ζηελ Κπβέξλεζε Βεληδέινπ θαη ηνλ αξλεηηζκφ ηνπ γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Ννκφ, θαη ηέινο ηνλ θαηεγφξεζε φηη είρε ζπλεξγαζηεί κε 

ηελ παγθαιηθή δηθηαηνξία. 

 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ Σύπνπ 

 

Καηά  ησλ πνιηηεπηψλ ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη 

φρη κφλν ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, ηεο θεληξψαο θηινβεληδειηθήο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, 

εληνπίζακε αξθεηά δεκνζηεχκαηα. πγθεθξηκέλα αξθεηέο αλαθνξέο
404

 ππήξραλ γηα 

ηνλ ππνςήθην πνιηηεπηή Γεψξγην Μπνχζην φπνπ επηθξίλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη θξίλεη 

ηνπο πάληεο δίρσο λα θάλεη απηνθξηηηθή, αιιά θαη ν αξρεγφο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο 

                                                           
402

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.780. 17.10.1926, ς.  4. 
403

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ,»,φ.728. 03.10.1926, ς. 4. 
404

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.780. 17.10.1926, ς. 4. 
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Π. Σζαιδάξεο δελ μέθπγε απφ ηα ππξά ηεο εθεκεξίδαο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη 

«αζεβώλ πξνο ηελ εηπκπγνξίαλ ηνπ ιανύ»
405

 ζρεηηθά κε ην θαζεζησηηθφ δήηεκα. 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία – Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο πνπ εληνπίζακε ζηνλ ηνπηθφ Σχπν 

ζρεηίδνληαη  κε ηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ 

θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ ζπλδπαζκψλ «Πξνεθινγηθή θίλεζηο – Πξνζθπγηθόο 

ζπλδπαζκόο»
406

, ζε αηνκηθέο δειψζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή «Δλ ην Πξσηνδηθνίσ καο 

ππνβιεζέληεο αηηήζεηο ππνςεθίσλ»
407

 ή φρη ζε ζπλδπαζκνχο ή ζε ζεηξά δεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ γεληθφηεξε εζσθνκκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρεκαηηζκψλ. 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Ζ κνλαδηθή 

επίζθεςε πνιηηηθνχ αξρεγνχ πνπ εληνπίζηεθε γηα ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 

1926 ήηαλ απηή ηνπ Αι. Παπαλαζηαζίνπ ζηελ Κνδάλε. εκεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

«ν Ζγέηεο ηεο Γεκνθξαηηθήο Δλώζεσο Παπαλαηαζίνπ ελ ηε πόιεη καο»... αλαρώξεζελ 

δηα Θεζζαινλίθελ απζεκεξόλ νπόζελ αλαρώξεζε δη’ Αζήλαο»
408

. 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο  επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί «Κόκκαηνο Διεπζεξνθξόλσλ»409
, επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ ή 

εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ. 

 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα φπνπ νη αξζξνγξάθνη 

ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ κέζα απφ ηα θείκελα απνηππψλνπλ ηηο πνιηηηθέο απφςεηο 

θαη ζπλεπψο ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ρξνηά ηνπ εληχπνπ. Σα ζρφιηα πνπ θάλνπλ 

είλαη επαηλεηηθά γηα ηελ πνιηηηθή «Οπδεκία  άιιε πνιηηηθή θπζηνγλσκία εθηόο ηνπ 

                                                           
405

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.728. 03.10.1926.ς. 4. 
406

Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.726. 19.09.1926,ς. 2.  
407

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ731 26.10.1926,ς. 1. 
408

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.727.26.09.1926,ς. 1. 
409

Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.732.03.11.1926,ς. 2. 
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Βεληδέινπ δύλαηαη λα πεξηζώζεη ηελ θαηάζηαζελ»
410

 θαη ην έξγν ελφο πνιηηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, είηε κε ηελ απξνθάιππηε ζηήξημε ππνςεθίσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

παξάηαμεο. 

 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην άξζξν 

«Οκηιίαη»
411

 φπνπ ζηνλ θαθελέ Καξαβά ν αξρεγφο ησλ Μεηαμηθψλ, Βαξβνχηεο 

αλέπηπμε ηηο πξνγξακκαηηθέο γξακκέο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ. 

 

6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

 

ην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ήηαλ θπζηθφ λα κελ ιείπνπλ θαη πεξηζηαηηθά άζθεζεο 

κηθξνπνιηηηθήο κέζα απφ ηηο εθεκεξίδεο. Έηζη ινηπφλ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

δεκνζηεπκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζηήιε νιηγφζηηρα ή θαη απφ ηελ ζηήιε 

ρξνλνγξάθεκα, φπνπ παξαηεξνχκε λα εηξσλεχεηαη κε ζαηπξηθφ ηξφπν ηνπο 

αληηβεληδειηθνχο ππνςήθηνπο Καιαηδφπνπιν, Εσγξάθν, θαη Μπνχζην «Μελνιόγηνλ 

εθινγήο» 
412

, γηα ηνλ ηειεπηαίν δε γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη  κπφζηθνο  θαη 

καραξαγηάο. 

 

7
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία παξέκεηλαλ νπδέηεξα. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα γηα ην πφζεο έδξεο, «Ζ θαηαλνκή ησλ βνπιεπηηθώλ εδξώλ» 

413
 αληηζηνηρνχλ ζηελ Κνδάλε, πψο θαη πνχ ςεθίδνπλ ,ελζσκάησζε λέσλ εθινγηθψλ 

ηκεκάησλ, «Ζ Κιήξσζεο ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ»
414.Δπίζεο αξθεηά θείκελα ηεο 

εθεκεξίδαο είραλ ζπκθηιησηηθφ ραξαθηήξα θαη αλάγθε γηα θαηάπαπζε ησλ παζψλ 

                                                           
410

Εφθμερίδα  «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.724. 05.09.1926,ς.1. 
411

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.733. 07.11.1926,ς.3. 
412

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.733. 07.11.1926.ς.4. 
413

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.724. 05.09.1926,ς.2. 
414

 Εφθμερίδα  «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ,φ.780. 17.10.1926,ς.4. 
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«Υαξίλ ησλ λεθξώλ καο ράξηλ ησλ δώλησλ καο»
415

 θαη ηεο δηρφλνηαο, ηέηνηα 

δεκνζηεχκαηα ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο εληνπίζηεθαλ κεηεθινγηθά. 

 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

   ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο ππνςήθησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, φπνπ φπσο θαη απηή πνπ θαηαγξάςακε 

ηνπ 1920, δελ πεξηέρεη απιά θείκελν φπσο ζπλεζίδνληαλ κέρξη ηφηε, αιιά 

ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθία ηνπ «ππνςήθηνπ βνπιεπηή ηνπ Αγξνηηθνύ πξνζθπγηθνύ 

ζπλδπαζκνύ Υαξίησλ Πνιάηνγινπ.»
416

. 

 

9
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηεηαθό δήηεκα 

    ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ κεζνπνιέκνπ κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη 

αληηβεληδειηθψλ. Σν πνιηηεηαθφ δήηεκα αλ θαη θαηλνκεληθά ιήγεη κε ηελ αλαθήξπμε 

ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κε ην δεκνςήθηζκα πνπ αθνινχζεζε, ηππηθά ην Λατθφ Κφκκα 

εμαθνινπζνχζε λα κελ αλαγλσξίδεη ηελ Γεκνθξαηία δηφηη πνιχ απιά δελ ζα είρε 

ιφγσ χπαξμεο εάλ ηελ απνδέρνληαλ, θαη ζπγθεθξηκέλα δελ ζα δηέθεξε ζε ηίπνηα απφ 

ηνπ Διεπζεξφθξνλεο ηνπ Μεηαμά πνπ είραλ αλαγλσξίζεη ηελ αιιαγή ηνπ 

θαζεζηψηνο. Έηζη ινηπφλ εληνπίζηεθε έλα δεκνζίεπκα κε ηίηιν «Αθξνβάηαη»
417

 φπνπ 

ε εθεκεξίδα Ζρώ θαηεγφξεζε ην Λατθφ Κφκκα γηα ςεπδείο πξνεθινγηθέο δειψζεηο 

πεξί ηνπ θαζεζησηηθνχ δεηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
415

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»φ.733. 07.11.1926,ς.1. 
416

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ780. 17.10.1926,ς.3. 
417

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.737. 01.12.1926,ς.1. 
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3.6.Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 19ησ Αυγου ςτου 1928 

 3.6.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

    Έπεηηα απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο «νηθνπκεληθήο» θπβέξλεζεο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1926 πνπ απνηεινχληαλ απφ δχν βεληδειηθά θαη δχν αληηβεληδειηθά θφκκαηα θαζψο 

επίζεο θαη ηέζζεξηο αξρεγνχο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο είραλ βξεζεί ζε αληίπαια 

πνιηηηθά ζηξαηφπεδα, επλφεην ήηαλ φηη νη εζσηεξηθέο δηαθσλίεο ζα απνηεινχζαλ 

ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γίλνληαλ φιν θαη πην πξνβιεκαηηθή, ζην κεηαμχ ν Δ. 

Βεληδέινο κεηά απφ 7 ρξφληα δηακνλήο ζηελ Γαιιία (κε έλα κηθξφ δηάιιεηκα ελφο 

κήλα ην 1924) επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα θαη δειψλεη φηη δελ ζα επηζηξέςεη ζηελ 

πνιηηηθή, δειψλνληαο παξάιιεια ηελ ζηήξημε ηνπ ζηελ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε. 

     Χζηφζν νη δηαθσλίεο δηνγθψλνληαλ θαη πξνθχπηαλ δηαξθψο λέα δεηήκαηα φπσο, ε 

επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο Αζήλαο κε ηελ αγγιηθή εηαηξία 

«Πάνπεξ», ε απφθαζε γηα ηελ επαλαθνξά ζην ζηξάηεπκα νξηζκέλσλ απνηαρζέλησλ 

αληηβεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ
418

, θαη επίζεο  ηελ αλάζεζε ελφο κεγάινπ παθέηνπ 

έξγσλ νδνπνηίαο απφ ηνλ Μεηαμά ζηνλ Οίθν Μαθξή. Σν γεγνλφο πνπ έθεξε ηελ 

ηειηθή δηάζπαζε πξνήιζε απφ ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν ν νπνίνο κε επηζηνιή ζηηο 27 

Ηνπλίνπ  πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Καθαληάξε εμέθξαζε ηηο δηαθσλίεο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ησλ ζρέζεσλ Δζληθήο Σξάπεδαο θαη Γεκνζίνπ 

έπεηηα απφ ηελ ίδξπζε Δθδνηηθνχ ηδξχκαηνο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν 

ξχζκηζεο ησλ πνιεκηθψλ ρξεψλ αλάκεζα ζε Διιάδα θαη Γαιιία,
419

κέζα ζε φιν απηφ 

ην αξλεηηθφ θιίκα παξνπζηάζηεθε θαη ε ππφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Καθαληάξε 

ελφο δαλείνπ ελλέα εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ κέζσ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. 

   Ζ επέκβαζε πιένλ ηνπ Βεληδέινπ είλαη εκθαλήο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα θαη 

δηαθαίλνληαλ ε δηάζεζε ηνπ γηα πην ελεξγή ζπκκεηνρή, σζηφζν φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Γαθλήο νη αληηβεληδειηθνί κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ 

βεληδειηζκφ αιιά φρη θαη κε ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν
420

.Έπεηηα απφ ην ζθάλδαιν κε ην 

                                                           
418

 Χριςτοσ Χατηθιωςιφ,«Μοινοβοφλιο και δικτατορία» ς. 94. 
419

 Γ.Δαφνισ, Θ Ελλάδα μεταξφ δφο πολζμων, 1923- 1940, αϋ τόμοσ, Ακινα, Μάκτοσ, 1995, ς. 379. 
420

 Υτο ίδιο, ς. 378. 
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δάλεην πνπ ρξεψζεθε πξνζσπηθά ν Καθαληαξεο, αλαγθάζηεθε λα ππνβάιιεη ηελ 

παξαίηεζε ηνπ ζηνλ Εαΐκε. 

     Ο πξφεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο Π. Κνληνπξηψηεο φηαλ αλαθνηλψζεθε φηη δηαιχζεθε 

ν ζρεκαηηζκφο θπβέξλεζεο μεθίλεζε ακέζσο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

ελαπνκείλαληεο πνιηηηθνχο αξρεγνχο, θαη ην πξσί ηεο 3
εο

 Ηνπιίνπ αλέζεζε ηελ εληνιή 

ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζηνλ Βεληδέιν καδί κε ην δηθαίσκα ηαπηφρξνλα λα 

δηαιχζεη ηε Βνπιή θαη λα πξνθεξχμεη εθινγέο ζηηο 19 Απγνχζηνπ 1928.
421

 

      Ζ πξνζσξηλή θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ είρε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

Πξσζππνπξγφο  Δι. Βεληδέινο, Τπ. Δζσηεξηθψλ Κ. Εαβηηζηάλνο, Δμσηεξηθψλ Αι. 

Καξαπάλνο, ηξαηησηηθψλ Θ. νθνχιεο, Οηθνλνκηθψλ Γ. Μαθξήο, Ναπηηθψλ Π. 

Αξγπξφπνπινο, Γηθαηνζχλεο Παλ. Πεηξίδεο, πγθνηλσλίαο Αλη.Υξεζηνκάλνο, 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο Παλ. Βνπξινχκεο, Γεσξγίαο Η. Κάλλαβνο, Κνηλσληθήο πξφλνηαο 

Δκ. Δκκαλνπειίδεο, Παηδείαο Κ. Γφληηθαο, πθππνπξγφο Αληαιιαγήο Αρ. Παπαδάηνο 

Δάλ παξαηεξήζνπκε ηελ ζχλζεζε ηεο θπβέξλεζεο, ν Βεληδέινο επηρεηξεί ηνλ 

ζπγθεξαζκφ πνιιψλ αληηηηζέκελσλ ηάμεσλ θαη ηδενινγηψλ κέζα ζηνπ θφιπνπο ηεο 

θπβέξλεζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα γεθπξψζεη ην ράζκα ηνπ δηραζκνχ, θαη 

λα ζπλεξγαζηεί κε πξφζσπα πνπ είραλ ηάρζεη ζην παξειζφλ αληηκέησπα ηνπ ηφζν 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο φζν θαη κε ηνλ αγψλα ηνπ θαηά ηνπ 

βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. 

    Τπήξρε ε γεληθή αίζζεζε ηεο επαλαζχζηαζεο ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, 

θαη απηφ γηαηί ν Βεληδέινο επηρείξεζε ηελ επαλαπξνζέιθπζε ησλ ζηειερψλ ησλ 

θνκκάησλ πνπ είραλ απνζπαζζεί απφ ηνλ θνξκφ ησλ Φηιειεπζέξσλ απφ ην 1924 θαη 

κεηά, βέβαηα θάηη ηέηνην δελ κπνξνχζε λα ζπκβεί εχθνια πξψηα κε ηνλ Καθαληάξε 

φπνπ  ίδξπζε λέν θφκκα, ην θφκκα ησλ Πξννδεπηηθψλ Φηιειεπζέξσλ  κεηά ηελ ξήμε 

ηνπ κε ηνλ Βεληδέιν αιιά θαη ην Κφκκα ησλ πληεξεηηθψλ Φηιειεπζέξσλ ηνπ 

Αλδξέα Μηθαιαθφπνπινπ, δελ επξφθεηην λα αλαθάκςεη.
422

 

   Πέξα απφ ηελ ζχλζεζε ζε πξφζσπα ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ είρε κεηαηνπηζηεί 

θαη σο πξνο ην ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν. ε ζχγθξηζε κε ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ηνπ 1910 ην κφλν θνηλφ κε απηφ ηνπ 1928 ήηαλ ν αξρεγφο ηνπ, θαζφηη 

ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ν θνηλσληθφο ηνπ ραξαθηήξαο εμαιείθηεθαλ, θαη ην θφκκα 

έγηλε ζαθψο θαη πην ζπληεξεηηθφ. Ζ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ 

θφκκαηνο, δειαδή δελ ππάξρεη ε θηιεξγαηηθή ή θηιαγξνηηθή δηάζεζε πνπ 
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εθδειψζεθε κε θάπνηα πξσηνπφξα θνηλσληθά κέηξα ζηελ δεθαεηία ηνπ 1910. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

Βεληδέινπ αιιά θαη γηα επξχηεξνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο, ζε φηη αθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν γάκνο ηνπ κε ηελ δάκπινπηε Διέλε θπιίηζε, 

άιισζηε είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εξψηεζε ηνπ ηφηε βνπιεπηή ηνπ Πνιπρξφλε 

Πνιπρξνλίδε αλ ν γάκνο απηφο πξνζδηφξηζε θαη ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

επαηζζεζίαο, ν Βεληδέινο απάληεζε «πνιύ ζα ήζεια λα ζνπ απαληήζσ όρη». ε φηη 

αθνξά ηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο ε αιιαγή εληνπίδεηαη ζηελ κε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ 

αζηηζκνχ, θαη ιφγσ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο αιιά θαη ην γεληθφηεξν θιίκα 

ηνπ 1928 είραλ αθαηξέζεη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη επεθηαηηθέο ηεο Μεγάιεο 

ηδέαο θαη απηφ απηνκάησο έθαλε ηελ πνιηηηθή ηνπο ιηγφηεξν γελλαηφδσξε απέλαληη 

ζηελ αζηηθή ηάμε. 

     Ζ θπζηνγλσκία ηνπ θφκκαηνο είρε αιιάμεη, ην πξφγξακκα ηνπ αιπηξσηηζκνχ είρε 

ράζεη ην πεξηερφκελν θαη νη εμνπιηζκνί δελ απνηεινχζαλ πηα πξνηεξαηφηεηα. 

Αληηζέησο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ ρψξα ζηα 

επξσπατθά πξφηππα ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα φζν θαη ζηελ δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο.
423

 

     Λίγν πξηλ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε  ζπγθεθξηκέλα ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1928 αιιάδεη 

ην εθινγηθφ ζχζηεκα απφ απιή αλαινγηθή ζε πιεηνςεθηθφ
424

 φπσο είρε εθαξκνζηεί 

θαη ζηηο εθινγέο ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε ζηελνεπξεία πεξηθέξεηα, φπνπ νη ΄΄ ζηελέο ΄΄ 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζπλνιηθά 69 αληηζηνηρνχζαλ  ζε επαξρίεο θαη νη επξείεο ζε 

πξσηνδηθεία 27 ζηνλ αξηζκφ. Μηα αθφκε αιιαγή πνπ νξίζηεθε απφ  ηνλ εθινγηθφ 

λφκν ήηαλ ε απφζρηζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά, 

ζηελ νπνία ππήξρε κεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα δπλεηηθψλ 

εθινγέσλ ησλ βεληδειηθψλ. 

   ην ηδηφηππν  gerrymandering ηνπ 1928 ζηνρεχζεθε λα θεξκαηηζηεί ε Παιαηά 

Διιάδα ζε κηθξέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ 

αληηβεληδειηθψλ εθινγέσλ, ελψ νη «επξείεο» πεξηθέξεηεο ησλ Νέσλ Υσξψλ έπληγαλ 

ηηο φπνηεο λεζίδεο αληηβεληδειηθήο ππνζηήξημεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζηηο  πεξηθέξεηεο ησλ Νέσλ Υσξψλ δελ εμειέγεη νχηε έλαο αληηβεληδειηθφο 
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ππνςήθηνο ζε αληίζεζε κε ηηο εθινγέο ηνπ 1926. Αληίζεηα ζηηο Νέεο Υψξεο ιφγσ ηεο 

έιεπζεο πνιιψλ πξνζθχγσλ ε  νπνία ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο βεληδειηθνί. 

Βαζηθή επηδίσμε ησλ βεληδειηθψλ ήηαλ κέζσ ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ λα πεξηνξίζνπλ 

ηηο απψιεηεο ηνπο ζηελ Παιαηά Διιάδα θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο 

ζηηο Νέεο Υψξεο. 

   Ζ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ είρε αθφκε κηα ζπλέπεηα, ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζε έδξεο έλαληη ηεο αληηπνιίηεπζεο αλαγθάζηεθαλ ηα 

κηθξφηεξα θφκκαηα ηα ιεγφκελα ζπγγεληθά, φπσο ηνπ Μηθαιαθφπνπινπ, ηνπ 

Παπαλαζηαζίνπ, ηνπ Κνλδχιε θαη ηνπ Εαβηηζηάλνπ
425

 λα επέιζνπλ ζηνπο θφιπνπο 

κηαο εληαίαο θπβεξλεηηθήο παξάηαμεο ζηελ επεξρφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 

1928. Ο κφλνο πνπ δελ δέρηεθε λα ζπλεξγαζηεί ήηαλ ν Καθαληάξεο θαη δηέζπαζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Βεληδέιν ην «Γεκνθξαηηθφ Μέησπν», ν νπνίνο θαηήξηηζε δηθνχο 

ηνπ ζπλδπαζκνχο κε ην θφκκα ησλ Πξννδεπηηθψλ Φηιειεπζέξσλ. ηνπο θφιπνπο ησλ 

αληηβεληδειηθψλ επηθξάηεζε παληθφο θαη ζχγρπζε, ε επηζηξνθή ηνπ Βεληδέινπ, ε 

απνπζία δπλακηθήο εγεζίαο, αιιά θαη ε έιιεηςε νπζηαζηηθψλ εξεηζκάησλ 

θαηέζηεζαλ αλαπφθεπθηε ηελ εθινγηθή ήηηα. Ζ ηειηθή ζχκπξαμε Λατθψλ θαη 

Διεπζεξνθξφλσλ ζε αξθεηέο πεξηθέξεηεο ήηαλ ε κφλε δπλαηφηεηα λα δηαζσζεί ην 

θχξνο ηνπ αληηβεληδειηζκνχ. 
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Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 1928 

 

    Οη εθινγέο ηεο 19
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 1928 νδήγεζαλ ζε κηα ζαξσηηθή λίθε ηεο 

βεληδειηθήο παξάηαμεο θαη ηνπο Δ. Βεληδέινπ πξνζσπηθά  ε νπνία μεπέξαζε ην 60% 

ησλ ςήθσλ θαη ζπγθέληξσζε ηηο 223 απφ ηηο 250 έδξεο ηεο Βνπιήο. Σν απνηέιεζκα 

παξφιν πνπ ζε έλα βαζκφ ήηαλ αλακελφκελν, πξνθάιεζε θαηάπιεμε σο πξνο ηελ 

έθηαζε ηεο λίθεο αθφκε θαη ζηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν. Γχν κφιηο κέξεο κεηά ηηο εθινγέο 

γξάθεη κηα επηζηνιή ζηελ γπλαίθα ηνπ Διέλε θπιίηζε: «Μνινλόηη όιαη αη 

πξνβιέςεηο ήζαλ όηη πεγαίλνκελ πξνο κηαλ κεγάιελ δεκνθξαηηθήλ λίθελ, εγώ, κεηά ηα 

απξνζδόθεηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1920, ήκνπλ πνιύ 

επηθπιαθηηθόο. Γη' απηό θαη ην κεζνλύθηηνλ ηεο Κπξηαθήο (...) ζνπ έιεγα όηη πεξηκέλσ 

λα θεξδίζσ 140 έσο 180 έδξαο επί ζπλόινπ 250. Σν πξσί ηεο Γεπηέξαο ζνπ 

εηειεγξάθεζα όηη πεξηκέλσ λα θεξδίζσ πεξί ηαο 180, ην κεζεκέξη πεξί ηαο 200 θαη ην 

απόγεπκα πεξί ηαο 220 (...). Πξαγκαηηθώο ε λίθε απηή είλαη απαξαδεηγκάηηζηνο δηά ην 

κέγεζνο ηεο (...). Οπζηαζηηθώο ν ειιεληθόο ιαόο κε εγθαηέζηεθε θνηλνβνπιεπηηθόλ 

δηθηάηνξα». 
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Γξάθεκα 19. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα εθινγώλ ηεο 19εο Απγνύζηνπ 1928 

 

 

 

 

    Tα θφκκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο εθινγέο θαη νη ςήθνη παξαηίζεληαη ζην 

γξάθεκα 19, ζχκθσλα κε απηφ παξαηεξνχκε, φηη ην Κφκκα  ησλ Φηιειεπζέξσλ 

επηθξάηεζε κε κεγάιε άλεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ ζπγθεληξψλνληαο 

477.502 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 46,94%. Σα ππφινηπα θφκκαηα πνπ κεηείραλ ζην 

ιεγφκελν «Γεκνθξαηηθφ Μέησπν», ην Κφκκα Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ  έιαβε 68.278 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,71%, αθνινχζεζε ην Δζληθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα πνπ έιαβε 

27.603 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,71%, νη Αλεμάξηεηνη Γεκνθξαηηθνί έιαβαλ 18.069 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,78%, ην πληεξεηηθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ζπγθέληξσζε 

15.852 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,56%, θαη ηέινο ε Πξννδεπηηθή Έλσζε φπνπ φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ δηαρψξηζε ηελ ζέζε ηνπ   έιαβε 13.452 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

1,32%. 

        Απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ αληηβεληδειηθψλ, ην Λατθφ Κφκκα ζπγθέληξσζε 

243.543 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 23,94%, ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πνπ 

ζπγθέληξσζε 53.958 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 5,30%, νη Αλεμάξηεηνη Βαζηιφθξνλεο     

46,94% 

6,71% 

2,71% 
1,56% 

1,32% 

1,78% 

23,94% 

5,30% 

3,79% 2,53% 1,68% 
1,41% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Κόμμα Αγροτικό και Εργατικό 

Εκνικό Δθμοκρατικό Κόμμα υντθρθτικό Δθμοκρατικό Κόμμα 

Προοδευτικι Ζνωςθ Ανεξάρτθτοι Δθμοκρατικοί 

Λαϊκό Κόμμα  Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Ανεξάρτθτοι Βαςιλόφρονεσ Προοδευτικό Κόμμα 

Αγροτικό Κόμμα Ενιαίο Μζτωπο 
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έιαβαλ 38.556 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 3,79% θαη ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα πνπ 

ζπγθέληξσζε 25.729 θα η πνζνζηφ 2,53%.ε φηη αθνξά ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα 

ηεο Αξηζηεξάο, ην Αγξνηηθφ Κφκκα ζα ιάβεη 17.042 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,68% θαη 

ην Δληαίν Μέησπν 14.325 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,41%. 

       χκθσλα κε ηελ έξεπλα ζηα εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ βαζηθφηεξσλ θνκκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ζα 

δηαθξίλνπκε φηη ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα ιάβεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά  ηνπο 

ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Όδξαο κε 851 ςήθνπο επί 1.017 ςήθσλ ζην ζχλνιν θαη 

πνζνζηφ 92,63%, Πξέβεδαο ( 89,54%) Λέζβνπ ( 82,95%), Ρεζχκλνπ ( 82,78%) 

Υαλίσλ ( 81,73%), Λαζηζίνπ ( 80,48%), Ζξαθιείνπ (79,19%), Γσξίδαο (78,51%), 

Γνκνθνχ (77,90%). Σα ρακειφηεξα πνζνζηά παξνπζίαζαλ νη Φηιειεχζεξνη ζηελ 

Εάθπλζν κε κφιηο 89 ςήθνπο επί ζπλφινπ 8.851 έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θαη πνζνζηφ 

1,01%, θαζψο επίζεο ζηελ Αγηά ( 3,63%), Μαληίλεηα ( 4,32%) θαη Πάηξα ( 11,53%). 

ε φηη  αθνξά ηα ππφινηπα θφκκαηα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ, ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά ησλ Αλεμαξηήησλ Γεκνθξαηηθψλ ηα έιαβαλ ζηε Νάμν κε 10.790 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 52,16%, ζηελ Εάθπλζν (43,71%) θαη ζηα Καιάβξπηα ( 40,04%) , επίζεο 

ην Κφκκα Αγξνηηθφλ θαη Δξγαηηθφλ ( πξψελ Γεκνθξαηηθή Έλσζε) ζπγθέληξσζε 

πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν ηεο  ( 6,71%) ζηελ πεξηθέξεηα 

Ρνδφπεο κε 9.466 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 59,06% , Αγία (45,90%), Μαληίλεηα 

(34,70%).Αλαθνξηθά κε ην Αγξνηηθφ Κφκκα ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ηα έιαβε 

απφ ηνλ εθινγηθφ ζχιινγν Μνπζνπικάλσλ Θξάθεο  κε 5.586 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

34,90%, ζηα Φάξζαια (35,75%) θαη ζηα Σξίθαια (22,58%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

απφ ηνπ αληηβεληδειηθνχο ζπλδπαζκνχο, ην Λατθφ Κφκκα ζπγθέληξσζε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ ζηελ Άλδξν κε 1.831 ςήθνπο επί ζπλφινπ 3.012 έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ θαη πνζνζηφ 79%, χξν (56,05%), Σξηρσλίδα ( 55,35%) Άξγνο ( 

48,44%), αληηζέησο ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηνπ παξνπζίαζε ζηελ άκε  κε κφιηο 2 

ςήθνπο επί ζπλφινπ 3.144 έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θαη πνζνζηφ 0,06%, Άξηα θαη 

Σδνπκέξθα (0,56%), Πξέβεδα (1,52%), Έβξν( 2,14%), Υαληά (3,92%), Ρνδφπε 

(5,0%) θαη Καβάια (5,58%). Σν Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ έιαβε ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν ηνπ , ζηηο εθινγηθέ πεξηθέξεηεο 

Κξαλαίαο κε 2.481 ςήθνπο επί ζπλφινπ 5.211 έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ θαη πνζνζηφ 

47,61%, Πάιεο (47,03%) θαη Εαθχλζνπ κε (41,52%), νη Αλεμάξηεηνη Βαζηιφθξνλεο 

ζηελ Κέα έιαβαλ 1.463 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 52,42%, Οίηπιν (50,0%), θαη θφπειν  

(49,31%). Σέινο γηα ηα θφκκαηα πνπ έκεηλαλ εθηφο ησλ  δχν κεγάισλ ζπκκαρηψλ 
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(βεληδειηθψλ – αληηβεληδειηθψλ), άμηα αλαθνξάο είλαη ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ 

Καθαληάξε φπνπ ζηελ Δπξπηαλία απέζπαζε 4.453 ςήθνπο  θαη πνζνζηφ 59,18%, 

ελψ ην Κνκκνπληζηηθφ Δληαίν Μέησπν ζπγθέληξσζε ηα κεγαιχηεξα ηνπ πνζνζηά 

ζηνλ εθινγηθφ χιινγν Ηζξαειηηψλ Θεζζαινλίθεο φπνπ έιαβαλ 1.469 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 15,04%, θαζψο επίζεο θαη ζηελ Καβάια (10,57%). 

        

Γξάθεκα 20. Καηαλνκή θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ 

 

 

 

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 20 ε θαηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ εδξψλ 

απνηππψλνληαη σο εμήο: απφ ηηο 223 έδξεο ηνπ ιεγφκελνπ «Γεκνθξαηηθνχ Μεηψπνπ» 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ δειαδή 61,20%, 178 έδξεο ( 46,94%) έιαβαλ νη Φηιειεχζεξνη, 20 

έδξεο (6,71%) ην Κφκκα Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ ( Γεκνθξαηηθή Έλσζε), 9 έδξεο 

(2,71%) ην Δζληθνδεκνθξαηηθφ Κφκκα ηνπ Κνλδχιε, 6 έδξεο (1,78%) νη αλεμάξηεηνη 

Γεκνθξαηηθνί, 5 έδξεο (1,56%) ην Κφκκα πληεξεηηθψλ Γεκνθξαηηθψλ ηνπ 

Μηραιαθφπνπινπ θαη 5 έδξεο (1,32%) ε Πξννδεπηηθή Έλσζε ηνπ Εαβηηζηάλνπ. 

  Απφ ηελ πιεπξά ησλ αληηβεληδειηθψλ 19 έδξεο (23,94%)  έιαβε ην Λατθφ Κφκκα κε 

εγέηε ηνλ Π.Σζαιδάξε, 4 έδξεο (3,79%) νη αλεμάξηεηνη βαζηιφθξνλεο, 3 έδξεο 

178 

20 

9 
5 5 6 

19 

1 4 3 
0 

0 
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(2,53%) ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα Φηιειεπζέξσλ ηνπ Καθαληάξε θαη 1 έδξα αλ θαη κε 

πνζνζηφ 5,30% αιιά ιφγσ ην εθινγηθνχ πιεηνςεθηθνχ ζπζηήκαηνο ην θφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ. ε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 1926 

,ε αληηβεληδειηθή παξάηαμε είρε εθιέμεη 115 βνπιεπηέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

ζπληξηπηηθή ήηηα ησλ αληηβεληδειηθψλ αιιά θαη ηνπ Γεμηνχ ρψξνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 

1928.
426

 

   Ο λένο εθινγηθφο λφκνο ηνπ πιεηνςεθηθνχ απνηέιεζε θαηαζηξνθή  γηα ηα θφκκαηα 

ηεο Αξηζηεξάο, δηφηη θαλέλαο ππνςήθηνο ηνπ Αγξνηηθνχ θαη ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο δελ θαηάθεξε λα εηζέιζεη ζηελ Βνπιή. πκπεξαζκαηηθά  ν ρψξνο ηνπ 

θέληξνπ θπξηάξρεζε ζε απηέο ηηο εθινγέο θαη ε δεμηά θαη ε αξηζηεξά παξνπζίαζαλ 

κείσζε ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. 

 

Γξάθεκα 21. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ 1926 θαη 1928 ( κε βάζε ηνπο 

θπξηόηεξνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

Μειεηψληαο ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ ηνπ 1926 θαη 

ηνπ 1928 ζε εζληθφ επίπεδν, παξαηεξνχκε ζπγθξίλνληαο ηελ εθινγηθή επηξξνή ησλ 

ηξηψλ βαζηθψλ ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ ζχκθσλα κε ην γξάθεκα 21, φηη ν θεληξψνο 

ρψξνο
427

 (βεληδειηθή παξάηαμε) αχμεζε θαηά πνιχ ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

                                                           
426

 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ ( ΕΝΥΦΑΦ), Στατιςτικι των βουλευτικϊν εκλογϊν 
τθσ 19

θσ
 Αυγοφςτου 1928. 

427
 Υτο ποςοςτό του Μζντρου  για τισ εκλογζσ του 1928 ακροίςτθκαν τα ποςοςτά του Μόμματοσ 

Φιλελευκζρων, του Αγροτικοφ-  Εργατικοφ Μόμματοσ, του Εκνικοφ Δθμοκρατικοφ Μόμματοσ, του 
Σροοδευτικοφ Μόμματοσ, του Υυντθρθτικοφ Δθμοκρατικοφ Μόμματοσ, τθσ Σροοδευτικισ Ζνωςθσ τθσ 
Εκνικισ Ζνωςθσ και των ανεξερτιτων δθμοκρατικϊν υποψθφίων, ενϊ αντίςτοιχα για τισ εκλογζσ του 
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Γεμηά
428

(αληηβεληδειηθή/θηινβαζηιηθή παξάηαμε), φζν θαη κε ηελ 

Αξηζηεξά
429

(θνκκνπληζηέο) πνπ έραζαλ κέξνο ηεο εθινγηθήο ηνπο δχλακεο. Ζ άλνδνο 

ησλ πνζνζηψλ ηνπ θεληξψνπ ρψξνπ απφ 46,82% ζε 61,81% νθείιεηαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ( κεηά ηνλ εξρνκφ 

ηνπ Βεληδέινπ) θαζψο επίζεο θαη φηη νη κηθξφηεξνη βεληδειηθνί θνκκαηηθνί 

ζρεκαηηζκνί δηαηήξεζαλ ηα πνζνζηά πνπ είραλ ην 1926. Απφ ηνλ ρψξν ηεο Γεμηάο  

φια ηα θφκκαηα επιήγεζαλ απφ ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ Βεληδειηζκνχ, ηηο 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο σζηφζν είρε ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πνπ 

ζπγθέληξσζε κφιηο ην 5,30% ζε αληίζεζε κε ηελ αλακέηξεζε ηνπ 1926 (15,78%). 

Σέινο ε Αξηζηεξά, θαη κε ην Αγξνηηθφ Κφκκα θαη κε ην Δληαίν Μέησπν κείσζαλ 

ακθφηεξα ηελ επηξξνή ηνπο κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ ρψξνπ λα 

κεησζεί απφ ην 7,32% ην 1926 ζην 3,09%, ην 1928. 

 

Οη εθινγέο ζηε Κνδάλε 

 

     ηηο εθινγέο ηεο 19
εο

 Απγνχζηνπ 1928 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο 

παξαηεξείηαη κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 1926, ππάξρεη έλαο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ πεξηθέξεηαο Κνδάλεο θαη Γξεβελψλ. Δπηπξνζζέησο ην πνιηηηθφ 

ζθεληθφ ηεο Κνδάλεο ελαξκνλίζηεθε πιήξσο κε απηφ πνπ επηθξάηεζε παλειιελίσο. 

Καηά ηηο εθινγέο ηνπ 1928 ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ήηαλ 112.855 θάηνηθνη απφ 

ηνπο νπνίνπο άζθεζαλ ην εθινγηθφ δηθαίσκα ηνπο 18.692 .Οη βνπιεπηηθέο έδξεο πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ήηαλ 4, ελψ ηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ 

Ννκνχ αλέξρνληαλ ζε 51. ηελ Κνδάλε θαηήιζαλ ηέζζεξηο εθινγηθνί ζπλδπαζκνί 

θαη ηξείο κεκνλσκέλνη  ππνςήθηνη. Πην αλαιπηηθά νη ζπλδπαζκνί ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ησλ δηαθφξσλ ζπκκαρηψλ είραλ θαηαξηηζηεί σο εμήο: ν ζπλδπαζκφο 

ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ απφ ηνπο Κνππαξνχζν Νηθφιαν
430

, Παπαδφπνπιν 

                                                                                                                                                                      
1926 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά τθσ Ζνωςθσ Φιλελευκζρων, του Αγροτικοφ Εργατικοφ κόμματοσ, 
του Φιλελεφκερου Σροςφυγικοφ Μόμματοσ και ανεξάρτθτων δθμοκρατικϊν υποψθφίων. 
428

 Για το ποςοςτό τθσ Δεξιάσ για τισ εκλογζσ του 1928 προςτζκθκαν τα ποςοςτά του Ναϊκοφ 
Μόμματοσ, του Μόμματοσ Ελευκεροφρόνων και των ανεξάρτθτων Βαςιλοφρόνων, ενϊ αντίςτοιχα για 
τισ εκλογζσ του 1926 προςτζκθκαν τα ποςοςτά του Ναϊκοφ Μόμματοσ, του Μόμματοσ των 
Ελευκεροφρόνων και των ανεξαρτιτων υποψθφίων. 
429

 Για το ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ ςτισ εκλογζσ του 1928 προςτζκθκαν τα ποςοςτά του Ενιαίου 
Ξετϊπου και του Αγροτικοφ Μόμματοσ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1926 προςτζκθκαν τα ποςοςτά του 
Ενιαίου Εκλογικοφ Ξετϊπου Εργατϊν, Αγροτϊν και Σροςφφγων και του Αγροτικοφ Μόμματοσ. 
430

 Μουπαροφςοσ Οικόλαοσ. Φρικαλινόσ φαρμακοποιόσ, κάτοικοσ Μοηάνθσ.Ρ αδερφόσ του ιταν 
γιατρόσ και είχε πολυκλινικι ςτον Οομό Μοηάνθσ.Εκλζγονταν βουλευτισ επί ςειρά ετϊν λόγω του 
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Ζιία, Αλδξεάδε Λάδαξν θαη Κνληνδίλαο Κίκσλ, ν ζπλδπαζκφο Βεληδειηθψλ 

(αληάξηεο-αλεμάξηεηνη) πνπ άλεθαλ βέβαηα ζην Γεκνθξαηηθφ Μέησπν θ αιιά 

απνθάζηζαλ λα θαηαξηίζνπλ δηθφ ηνπ ζπλδπαζκφ δηφηη δελ απνδέρηεθαλ ηα ρξίζκαηα 

πνπ νξίζηεθαλ απφ ηελ θεληξηθή αξρή ηνπ θφκκαηνο, ζην νπνίν κεηείραλ νη 

Πξνθνπίδεο Κνζκάο, Πνιάηνγινπ Υαξίησλ ( θαη νη δχν απφ ην Κφκκα Αγξνηηθφ θαη 

Δξγαηηθφ), Πηπηιηάγθαο Υξπζφζηνκνο, Κσηνχιαο Θεφδσξνο (Φηιειεχζεξνη), ν 

ζπλδπαζκφο ησλ Λατθψλ  απφ ηνχο Γθνξηζνχιε ηέθαλν, Υξηζηνδνχινπ Δπζηάζηνο, 

Αλησληάδεο Ησάλλεο, θαη Καηξαλάο Θεφδσξνο, ν ζπλδπαζκφο ηνπ Κφκκαηνο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ απνηεινχληαλ απφ  ηνπο Βαξβνχηεο Γεψξγηνο, Βχδαο Βαζίιεηνο, 

Γθηνπιέθαο Νηθφιανο θαη Βίζθνο Ησάλλεο, ελψ απφ ηνπ κεκνλσκέλνπο 

Παπαληθνιάνπ Βάτνο (Κνπκνπληζηήο), Υαηδεκίρνο ή Σδίκαο Ησάλλεο ( 

Πξννδεπηηθφο) θαη ν Σζαιάθεο Αζαλάζηνο. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
επαγγζλματοσ του και τον διζκρινε μια πολιτικι αςτάκεια( πολιτεφτθκε ςε διαφορετικοφσ πολιτικοφσ 
χϊρουσ, Α. Ανδρζου.,& Υ.Θλιάδου- Φάχου.Εκλογικζσ ςυμπεριφορζσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία (1915-
1936). Σρακτικά του ΜΘ& ΜΘ Σανελλινιου ιςτορικοφ ςυνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Ιςτορικισ Εταιρείασ, 
2009,ς. 464-485. 
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Γξάθεκα 22. Απνηειέζκαηα βνπιεπηηθώλ εθινγώλ 1928 ζηε Κνδάλε 

 

 

 

 

 

    Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ απφιπηε λίθε ηνπ Κφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, θέξδηζε θαη ηηο ηέζζεξηο έδξεο ηνπ Ννκνχ ζπγθεληξψλνληαο έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 47,49% θαη νη ζηαπξνί πξνηηκήζεσο απνηππψζεθαλ σο εμήο, 

Κνππαξνχζνο Νηθφιανο 9.119 ςήθνπο, Παπαδφπνπινο Ζιίαο 8.974 ςήθνπο, 

Αλδξεάδεο Λάδαξνο  8.742 ςήθνπο θαη Κνληνδίλαο Κίκσλ 8.483, θαηά ζπλέπεηα 

φινη νη παξαπάλσ εθιέρηεθαλ βνπιεπηέο. Αθνινχζεζε ν ζπλδπαζκφο ησλ 

Βεληδειηθψλ (αληαξηψλ) κε πνζνζηφ 24,40% θαη πξψην ζε ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο 

ηνλ Πξνθνπίδε Κνζκά πνπ έιαβε 5.580 ςήθνπο, ηξίην ζε εθινγηθή δχλακε ήξζε ην 

Κφκκα ησλ Λατθψλ κε πνζνζηφ 18,41% θαη πξψην ζε ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ηνλ 

Γθνξηζνχιε ηέθαλν κε 3.692 ςήθνπο, ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζέζε θαηέιαβε ην 

Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ηνπ Η. Μεηαμά κε πνζνζηφ 6,34% θαη πξψην ζε 

ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ηνλ Βαξβνχηε Γεψξγην κε 2.048 ςήθνπο. Απφ ηνπο 

κεκνλσκέλνπο άμην αλαθνξάο απνηέιεζε ν Κνκκνπληζηήο Παπαληθνιάνπ Βάτνο πνπ 

έιαβε 362 ςήθνπο. 
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Γξάθεκα 23.ύγθξηζε εζληθώλ θαη ηνπηθώλ απνηειεζκάησλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 

 

 

 

 

 

     πγθξίλνληαο ηα εζληθά κε ηα ηνπηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο 

παξαηεξνχκε, φηη ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ δηαηήξεζε ζηα ίδηα ζρεδφλ επίπεδα 

ηα πνζνζηά ηνπ έρνληαο κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηεο κηζήο πνζνζηηαίαο 

κνλάδαο,( 46,94% ην εζληθφ πνζνζηφ θαη 47,49% ζηελ Κνδάλε). Σν Λατθφ Κφκκα 

παξνπζίαζε πηψζε πεξίπνπ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ( 23,94% εζληθφ 18,41% ζηελ 

Κνδάλε), Σν Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ παξνπζηάζεη κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε 

ην πνζνζηφ πνπ θαηέιαβε ζε εζληθφ επίπεδν δειαδή 6,34% έλαληη 5,30 πνπ έιαβε 

παλειιελίσο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ζπλδπαζκφο ησλ  Βεληδειηθψλ (Αληάξηεο) 

Κνδάλεο ζπγθέληξσζαλ ην 24,40% ζην απνηέιεζκα απηφ ζπλέβαιε θαη νη δχν 

εθπξφζσπνη ηνπ  Πξνθνπίδεο Κνζκάο θαη Πνιάηνγινπ Υαξίησλ (πξνέξρνληαλ θαη νη 

δχν απν ηελ Γεκθνθξαηηθή Έλσζε νη νπνίνη σζηφζν θαηήιζαλ κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

Βεληδειηθψλ. Καη ηέινο ν κνλαδηθφο εθπξφζσπνο ηεο Αξηζηεξάο Παπαληθνιάνπ 

Βατνο πνπ ζπγθέληξσζε 1,95% επί ηνπ ζπλφινπ ιίγν κεγαιχηεξν απν ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν ηνπ θφκκαηνο ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 δειαδή 1,41% (Δληαίν Μέησπν) 

     Οη εθινγέο ηνπ 1928 δηεμήρζεζαλ ζε κηα Κνδάλε φπνπ ππήξρε εζληθή 

νκνηoγέλεηα, δειαδή ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν ζηελ πεξηνρή είρε εθιείςεη ,σζηφζν 
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ππήξρε ν δηαρσξηζκφο γεγελή θαη πξφζθπγα, θαη ε πνιηηηθή ησλ εθάζηνηε 

ππνςεθίσλ πξνζαξκφδνληαλ ζηα θνηλσληθά ζέκαηα ηνπ πιεζπζκνχ (απνθαηάζηαζε 

πξνζθχγσλ, πξνζηξηβέο κεηαμχ λέσλ θαη παιαηψλ θαηνίθσλ, θαη ην θαηλφκελν ησλ 

παξάλνκσλ δηθαηνπξαμηψλ
431

).ην λνκφ Κνδάλεο ην 1928, αλακθηζβήηεηα ν 

πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο επεξέαζε ην απνηέιεζκα ππέξ ηνπ Βεληδέινπ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ λα αλαιάβεη πάιη ηελ εγεζία ππήξραλ 

ζθέςεηο λα θαηαξηηζηνχλ  ακηγψο πξνζθπγηθνί ζπλδπαζκνί γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

ην κέγεζνο ηεο αθνζίσζεο ηνπο ζε απηφλ.
432

ηελ Κνδάλε, ην πνζνζηφ ηεο 

βεληδειηθήο παξάηαμεο απμήζεθε θαη μεπέξαζε ην 91% ζε ρσξία ηα νπνία 

θαηνηθνχζαλ απνθιεηζηηθά πξφζθπγεο, ελψ παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ζε αξθεηά 

εθινγηθά     ηκήκαηα λα κελ ςεθίδνληαη  θαζφινπ νη αληηθπβεξλεηηθνί ελψ ζε άιια 

λα ιακβάλνπλ αθφκε θαη ην 99% ησλ ςήθσλ νη βεληδειηθνί.
433
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 Σελαγίδθσ,Ε.  Άγνωςτεσ πτυχζσ για το πρόβλθμα τθσ ανταλλάξιμθσ μουςουλμανικισπεριουςίασ. Θ 
περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Ξακεδονίασ. Υτο Β. ΘϋΣανελλινιο Ιςτορικό Υυνζδριο (Ξάιοσ 1988), Ξάιοσ 
1988 (225-233). Θεςςαλονίκθ: Ελλθνικι Ιςτορικι Εταιρεία, 1988, 
Ξε τθν ανταλλαγι που όριηε θ Υυνκικθ τθσ Νωηάνθσ, ο μουςουλανικόσ πλθκυςμόσ υποχρεϊκθκε να 
εγκαταλείψει τθν χϊρα Ωςτόςο, επειδι δεν ζφυγαν διωκόμενοι, όπωσ οι Ζλλθνεσ του Σόντου, 
ποφλθςαν καλλιεργιςιμεσ γαίεσ και ςπίτια ςτουσ γθγενείσ ςε τιμζσ ςυμφζρουςεσ και ςτισ δφο 
πλευρζσ, παρά τισ υποδείξεισ του ελλθνικοφ κράτουσ.  Θ μουςουλμανικι ιδιοκτθςία ζπρεπε να 
περάςει ςτα χζρια των προςφφγων, για να χτίςουν εκ νζου τθ ηωι τουσ. Ρι δικαιοπραξίεσ αυτζσ, που 
όριηαν τισ αγοραπωλθςίεσ μουςουλμανικϊν ακινιτων, ονομάςτθκαν «παράνομεσ ι ανϊμαλεσ» 
δικαιοπραξίεσ. 
432

 Γιϊτα, Ξ. Θ πολιτικι ζνταξθ των προςφφγων του 1922 ςτθν Ελλάδα του 
μεςοπολζμου: 1922-1940, 2005, ς. 248-251. 
433

 Α. Ανδρζου.,& Υ.Θλιάδου- Φάχου. Εκλογικζσ ςυμπεριφορζσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία (1915-1936). 
Σρακτικά του ΜΘ& ΜΘ Σανελλινιου ιςτορικοφ ςυνεδρίου τθσ Ελλθνικισ Ιςτορικισ Εταιρείασ, 2009, ς 
464-485. 
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Γξάθεκα 24. ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνύ 

Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1926 θαη ηνπ 1928 ( κε βάζε ηνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

      

   Μειεηψληαο ην γξάθεκα 24 θαη ζπγθξίλνληαο ηηο απμνκεηψζεηο ηεο εθινγηθήο 

επηξξνήο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ηδενινγηθψλ ρψξσλ ζηελ Κνδάλε, κεηαμχ ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ ηνπ 1926 θαη ηνπ 1928 παξαηεξνχκε φηη ε 

Γεμηά
434

παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πνζνζηψλ ην ίδην ζπλέβε κε 

ηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο
435

, ελψ αληίζεηα ν ρψξνο ηνπ Κέληξνπ αχμεζε ζρεδφλ ζην 

δηπιάζην ηα πνζνζηά ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη ε δεμηά ην 1928 

ζπγθέληξσζε 24,75% ησλ ςήθσλ , έλαληη ηνπ 32,14% πνπ ζπγθέληξσζε ην 1926 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο απψιεηεο ηνπ Κφκκαηνο ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ θαη ιηγφηεξν ζην Λατθφ Κφκκα. Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

πνζνζηψλ ηνπ Κέληξνπ πεξίπνπ 30 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ νθείιεηαη ζρεδφλ εμ‟ 

νινθιήξνπ ζηελ ηξνκεξή αχμεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ησλ Φηιειεπζέξσλ απφ 

38,74% ηνπ 1926 ζην 47,49% ην 1928, αιιά αζθαιψο θαη ζηνλ εθινγηθφ ζπλδπαζκφ 

ησλ Βεληδειηθψλ πνπ είρε ηδηαηηέξσο κεγάια πνζνζηά 24,40%. Σέινο ν ρψξνο ηεο 

                                                           
434

 Υτο ποςοςτό τθσ Δεξιάσ για τισ εκλογζσ του 1926 ςτθν Μοηάνθ, ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του 
Μόμματοσ των Ελευκεροφρόνων κακϊσ επίςθσ και του ςυνδυαςμοφ Ξακεδονικι Ρ.Ξ.Α.Υ, ενϊ για 
τισ εκλογζσ του 1928  τα ποςοςτά του Ναϊκοφ Μόμματοσ και του Μόμματοσ των Ελευκεροφρόνων. 
435

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ για τισ εκλογζσ του 1926 υπολογλιςτθκε το άκροιςμα των ποςοςτϊν 
του Αγροτικοφ προςφυγικοφ ςυνδυαςμοφ και μόνο. 
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Αξηζηεξάο παξνπζηάδεη θαηαθφξπθε πηψζε απφ ην 19,19% ην 1926 ζην κφιηο 1,95% 

θαζφηη ε αληηπξνζψπεπζε ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 ήηαλ ειάρηζηε. 

 

 

Πίλαθαο 65. Ζ ζηαπξνδνζία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο 

                                                           
436

 Νειβαδερό. 

Δθινγηθά   

Σκήκαηα 

 

 

 

Φηιειεύζεξνη πλδπαζκόο  

Βεληδειηθώλ 

Λατθνί Διεπζεξόθξνλεο Μεκνλσκέλνη 

Κνδάλεο  1
νλ

 876 100 1.004 158 18 

Κνδάλε  2
νλ

  753 57 792 84 23 

Κνδάλεο 3
νλ

  706 36 623 66 20 

Κνδάλεο 4
νλ

  793 63 773 78 11 

Κνδάλεο 5
νλ

  1.282 679 637 144 21 

Γξεπάλνπ 847 382 1 2 6 

Νηνξηαιή 1.080 720 10 2 - 

νθνπιάξ 837 319 16 - - 

Πνιπκχινπ 251 345 - - - 

Ξεξνιίκλεο 845 1.084 31 35 2 

Βαηεξo 566 661 15 6 1 

Αηαλήο 816 280 389 16 3 

Άλσ Κψκεο 909 96 465 246 - 

Κηηζηιέξ 1.166 835 3 4 - 

εξβίσλ 1.570 284 345 38 16 

Γνπιψλ 612 385 5 9 - 

Μφθξνπ
436

 822 47 151 40 - 

Σξαλνβάιηνπ 539 78 485 22 - 
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 Υιάτιςτα. 
438

 Εράτυρα. 

Καζηαλίαο 843 52 166 - - 

Βειβεληνχ 

1
νλ

  

964 - 914 4 5 

Βειβεληνχ 

2
νλ

  

978 121 534 23 1 

Καηαθπγίνπ  543 - 586 20 - 

ηαλίζηεο 

1
νλ437

 

317 23 377 31 6 

ηαλίζηεο 2
νλ

 462 26 531 8 16 

ηαλίζηεο 3
νλ

 757 26 555 60 13 

Γαιαηηλήο 961 141 742 91 6 

ειίηζεο
438

 931 141 742 91 6 

Πειεθάλνπ 384 1.095 373 119 1 

Λεηςίζηαο 1.554 304 552 189 13 

Σζνηπιίνπ 772 379 171 145 4 

Κξηκηλίνπ 286 - 141 156 1 
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Πίλαθαο 66. πλέρεηα ηεο ζηαπξνδνζίαο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ ηνπ Ννκνύ 

Κνδάλεο 

 

 

 

 

 

        

 

     

 

 

Δθινγηθά   

Σκήκαηα 

 

 

 

Φηιειεύζεξνη πλδπαζκόο  

Βεληδειηθώλ 

Λατθνί Διεπζεξόθξνλεο Μεκνλσκέλνη 

Βειαληδίαο 605 492 153 72 7 

θαινρσξίνπ 284 10 116 62 1 

Πηνιεκατδνο 

1νλ  
1.722 592 225 32 22 

Πηνιεκατδνο 

2νλ  
1.012 1.111 96 14 40 

Φηιψηα 1.106 864 - 22 7 

Πχξγνπ 41 1.036 285 57 - 

Πεξαίαο 451 87 2 1 - 

Κνκλελνχ 193 1.429 - - - 

Αγίνπ 

Υξηζηνθφξνπ 
1.101 529 97 31 13 

Δξκάθηαο 85 245 23 58 5 

Σδνχκαο 840 311 2 9 - 

Κιείηνπ 529 454 - 1 - 

Πνληνθψκεο 502 658 6 13 25 

Κφκαλνπ 261 234 101 753 8 

Αζβεζηφπεηξαο 413 400 226 87 52 

Αλαξξάρεο 306 346 34 342 - 

Δκπνξίνπ 182 244 49 558 8 

Παιαηνρσξίνπ 220 224 137 337 4 

Γαιάηεηαο 700 40 303 160 1 

Βιάηζεο 112 256 23 204 5 
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 Γξάθεκα 25. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζην Γήκν Κνδάλεο 

 

 

 

 

    πσο παξαηεξνχκε  απφ ην γξάθεκα 25  ζηα  εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Κνδάλεο ( ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θνηλφηεηεο) ν ζπλδπαζκφο ησλ Φηιειεπζέξσλ 

επηθξάηεζε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ κε πνζνζηφ 54,24%, ζα 

αθνινπζήζεη ην Λατθφ Κφκκα κε 23,17%, έπεηηα ηξίην ζα έξζεη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

Βεληδειηθψλ, ηέηαξην ζα έξζεη ν ζπλδπαζκφο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κε πνζνζηφ   

2,91% θαη ηέινο νη κεκνλσκέλνη κε 0,37%..Υαξαθηεξηζηηθφ ζηελ Κνδάλε ππήξμαλ 

ρσξία πνπ δελ πήξαλ νχηε κία ςήθν νη αληηβεληδειηθνί π.ρ. Γξέπαλν, Ξεξνιίκλε θ.α. 
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Γξάθεκα 26. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Βνΐνπ ( Αλαζειίηζεο) 

 

 

 

 

      Σα πνζνζηά ζηελ επαξρία Βντνπ ζα  δηαηεξεζνχλ ζηα ίδηα επίπεδα θαη εδψ, 

ζπγθεθξηκέλα ν ζπλδπαζκφο Φηιειεπζέξσλ ζα ιάβεη ην 47,18%, ζα αθνινπζήζεη ην 

Λατθφ Κφκκα κε πνζνζηφ 28,73%, ηξίηνο ζα αλαδεηρζεί ν ζπλδπαζκφο ησλ 

Βεληδειηθψλ κε 17,01%, ηέηαξηνο ν ζπλδπαζκφο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κε 6,61% θαη 

ηειεπηαίνο νη κεκνλσκέλνη κε 0,48%.Υαξαθηεξηζηφ ζε απηήλ ηελ επαξρία απνηειεί 

ην εθινγηθφ ηκήκα  ησλ Κνκλελψλ φπνπ ππεξςήθηζαλ ηνλ Βεληδέιν 99%, επίζεο 

άμην αλαθνξάο απνηειεί θαη ην Κξίκλην φπνπ ήηαλ ην κνλαδηθφ εθινγηθφ ηκήκα πνπ 

ππεξείραλ νη αληηθπβεξλεηηθνί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,18% 
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28,73% 

6,61% 0,48% υνδυαςμόσ 
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Γξάθεκα 27. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο ( Κατιαξίσλ) 

 

 

 

     Σα απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο αθνινχζεζαλ ζρεδφλ ηηο ηάζεηο πνπ 

επηθξάηεζαλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα Κνδάλεο. πγθεθξηκέλα πξψηνο αλαδείρζεθε θαη 

εδψ ν ζπλδπαζκφο ησλ Φηιειεπζέξσλ κε πνζνζηφ 41,97%, δεχηεξνο ν ζπλδπαζκφο 

ησλ Βεληδειηθψλ κε 38,90%, θαη ηξίηνο ν ζπλδπαζκφο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κε 

11,50% φπνπ παίξλεη αξθεηνχο ςήθνπο απφ ην Λατθφ Κφκκα πνπ θαηαιακβάλεη ηελ 

ηέηαξηε ζέζε  κε 6,91% θαη ηέινο νη κεκνλσκέλνη κε 0,72%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

41,97% 

38,90% 

6,91% 11,50% 

0,72% υνδυαςμόσ 
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υνδυαςμόσ Βενιηελικϊν 

υνδυαςμόσ Λαϊκϊν 

υνδυαςμόσ 
Ελευκεροφρόνων 
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3.6.1. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 19
εο

 

Απγνύζηνπ ηνπ 1928 

 

Πίλαθαο 67. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1928 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο 

θπθινθνξνχζαλ νη εθεκεξίδεο Βόξεηνο Διιάο θαη Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο. ηελ 

εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο εληνπίζηεθαλ  62 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε, ελψ ζηελ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο 55 δεκνζηεχκαηα. 

 

Πίλαθαο 68. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

Καη νη δχν κειεηψκελεο εθεκεξίδεο, εθδίδνληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε ζπλήζσο θάζε 

Κπξηαθή κε θάπνηεο εμαηξέζεηο, κε απνηέιεζκα ίδηα ζπρλφηεηα έθδνζεο λα 

παξνπζηάδνπλ θαη ηα 117 δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 

Πίλαθαο 69. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

     

Σίηινο εθεκεξίδαο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

 

Βφξεηνο Διιάο 62 53,0 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 55 47,0 

ύλνιν 117 100,0 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα 

 

 

% 

Δβδνκαδηαία 117 100,0 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Κέληξν 113 96,6 

Γεμηά 4 3,4 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 117 100,0 
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Σα 113 (96,6%) απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα αλήθαλ ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ θαζψο φια 

ηα δεκνζηεχκαηα ηεο Ζρνύο ηεο Μαθεδνλίαο εληάζζνληαλ ζην Κέληξν – 

θηινβεληδειηθή εθεκεξίδα θαζψο επίζεο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο 

Βνξείνπ Διιάο πνπ σζηφζν ζηελ αξρή ηεο πξνεθινγηθή πεξηφδνπ δήισλε νπδέηεξε 

θαη αρξσκάηηζηε θαη ηελ πεξίνδν εθείλε εληνπίζηεθαλ 4 (3,4%) δεκνζηεχκαηα 

δεμηψλ ηδενινγηθψλ θαηαβνιψλ, βέβαηα αξγφηεξα πήξε ζαθή ζέζε ππέξ ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ.
439

 

Πίλαθαο 70. Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

 

  χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 70, ηα 91 απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 77,8% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ 26 απφ απηά , δειαδή ην 22,2% 

κεηεθινγηθά. 

Πίλαθαο 71. ειίδα δεκνζηεύκαηνο 

    

Απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1928 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, ηα 

43 (36,8%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, ηα 7 (6,0%) ζηελ δεχηεξε, ηα 

13 (11,1%) ζηελ ηξίηε, ελψ ηα 54 δεκνζηεχκαηα (46,2%) βξίζθνληαη ζηελ ηέηαξηε 

ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο. 

                                                           
439

 Θ εφθμερίδα Βόρειοσ Ελλάσ παίρνει ςαφι κζςθ υπζρ των Φιλελευκζρων και ςυνιςτά ςτο 
αναγνωςτικό κοινό τθσ να ψθφίςει το Μόμμα των Φιλελευκζρων « διότι αυτό υπαγορεφει το 
ςυμφζρον του Ζκνουσ και τθσ Δ. Μακεδονίασ, και όχι του Λαϊκοφσ, διότι ςκζπτονται τθν επάνοδον 
του βαςιλζωσ και αυτό είναι εκνικιν καταςτροφιν, και επίςθσ δεν ςυνιςτοφν τουσ Ανεξάρτθτουσ 
Βενιηελικοφσ διότι αποτελοφν ανταρςία ενϊ ζχουμεν ανάγκθ προπαντόσ πεικαρχίασ»Εφθμερίδα 
«Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.65. 12.08.1928, ς. 1. 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξνεθινγηθά 91 77,8 

Μεηεθινγηθά 26 22,2 

ύλνιν 117 100,0 

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

1 43 36,8 

2 7 6,0 

3 13 11,1 

4 54 46,2 

ύλνιν 117 100,0 
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Πίλαθαο 72. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 

    Απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1928 ηα 33 (28,2%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 59 (50,4%) 

είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 14 (12,0%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, 4 (3,4%) απνηέιεζαλ 

πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο, 6 (5,1%) βξέζεθαλ πίλαθεο θαη έλα (0,9%) είρε ηελ 

κνξθή ζπλζήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, απφ ηα 33 θχξηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1928 ηα 5 ήηαλ ξεπνξηάδ, ηα 5 είραλ ηελ κνξθή 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 33 28,2 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 5  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 5  

1.2.2 Κ.Α./πλεληεχμεηο 0  

1.2.3 Κ.Α./Γήισζε 5  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

3  

1.3.1 Κ.Α./Αλάιπζε-

Γλψκε 

15  

2 Ρεπνξηάδ 59 50,4 

2.1 Δηδήζεηο 30  

2.2 Παξαπνιηηηθά 19  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 10  

2.4. Έξεπλεο 0  

3 Άξζξα Γλώκεο 14 12,0 

3.1 Δπηζηνιέο 5  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 9  

3.3 Αθηεξψκαηα 0  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 4 3,4 

5 Πίλαθεο 6 5,1 

6 πλζήκαηα 1 0,9 

 ύλνιν 117 100,0 



212 
 

εηδήζεσλ, ηα 5 ηελ κνξθή δειψζεσλ ή νκηιηψλ, ηα 3 άξζξα γλψκεο, ελψ 15 

απνηέιεζαλ άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 59 ξεπνξηάδ, 30 είραλ ηελ κνξθή 

εηδήζεσλ, 19 είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν, θαη 10 ηελ κνξθή δειψζεσλ ε 

νκηιηψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ είραλ θχξηα ζέζε ζηελ πξψηε ζειίδα. Απφ ηα 

14 άξζξα γλψκεο , ηα 5 ήηαλ επηζηνιέο ελψ ηα ππφινηπα 9 απνηέιεζαλ άξζξα 

αλάιπζεο γλψκεο.  

Πίλαθαο 73.  εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 73, απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1928, 18 (15,4%) ηνπνζεηήζεθαλ ζην χςηζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο( ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ θαη 

κάιηζηα ζε θεληξηθή ζέζε), ηα 25 (21,4%) δεκνζηεχκαηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε απηά ηεο 

κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο (ηα δεκνζηεχκαηα απηά βξίζθνληαλ κελ ζηελ πξψηε ζειίδα 

αιιά ήηαλ κηθξά ή ζε κε πεξίνπηε ζέζε), θαη ηα 74 (63,2%) απφ ηα δεκνζηεχκαηα 

απνηεινχλ δεκνζηεχκαηα ππνδεέζηεξεο ζεκαληηθφηεηαο (δεκνζηεχκαηα εθηφο 

πξσηνζέιηδνπ). 

 

Πίλαθαο 74. Μέγεζνο ηίηινπ 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 74, ηα 36 (30,8%)  απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα  

ηηηινθνξνχληαλ κε ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 47 (40,2%) είραλ κεζαίνπ  

 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο 

 

 

Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Τςίζηεο 18 15,4 

Μέηξηαο 25 21,4 

Τπνδεέζηεξεο 74 63,2 

ύλνιν 117 100,0 

 

Μέγεζνο 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ 

 

% 

Μεγάιν 36 30,8 

Μεζαίν 47 40,2 

Μηθξφ 30 25,6 

Πνιχ Μηθξφ 4 3,4 

ύλνιν 117 100,0 
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κεγέζνπο, ηα 30 (25,6%) είραλ κηθξνχ κεγέζνπο θαη 4 (3,4%) δεκνζηεχκαηα πνιχ 

κηθξνχο ηίηινπο. 

 

  Πίλαθαο 75. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηδενινγηθή ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο 

 

ρέζε εθεκεξίδαο 

 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

χκθσλε 73 62,4 

Αληίζεηε 6 5,1 

Οπδέηεξε 38 32,5 

ύλνιν 117 100,0 

 

      χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 75, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 62,4% ε ηδενινγηθή 

θαηεχζπλζε ησλ δηάθνξσλ δεκνζηεπκάησλ ησλ εθεκεξίδσλ ζπκπίπηεη κε ηνλ 

ηδενινγηθφ ρψξν ηνπ εληχπνπ. Γειαδή ηα δεκνζηεχκαηα ηεο βεληδειηθήο Ζρνύο ηεο 

Μαθεδνλίαο ζε απφιπην ζρεδφλ αξηζκφ θηινμελνχζε ζηηο ζηήιεο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εηδήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ , ελψ νη αλαθνξέο ζηα 

ππφινηπα θφκκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηα αληηβεληδειηθά έρνπλ αξλεηηθή ρξνηά. Ζ 

εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο ,φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ήηαλ νπδέηεξε θαη έηζη 

πνιιά δεκνζηεχκαηα ηεο παξνπζίαζαλ νπδέηεξν πνιηηηθφ ιφγν, ην πνζνζηφ γεληθά 

θαη ησλ δχν εθεκεξίδσλ νπδέηεξσλ ζρνιίσλ ήηαλ 32,5% δειαδή ηα 38 απφ ηα 117, 

ελψ ηέινο εληνπίζηεθαλ θαη 6 δεκνζηεχκαηα (5,1%)  κε αληίζεηε ηδενινγηθή 

θαηεχζπλζε απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο. 
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Πίλαθαο 76. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

 

      πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 76, 77 απφ ηα 117 δεκνζηεχκαηα 

(65,8%) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1928 

παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν 

πνπ έρνπλ ζην θχξην θείκελν ηνπο. Σα δεκνζηεχκαηα απηά θέξνπλ ηίηινπο φπσο: « 

Δθινγηθή θίλεζηο»
440

 ή «Τπνςήθηνη βνπιεπηαί Κνδάλεο»
441

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 

22,2% ησλ δεκνζηεπκάησλ παξνπζηάδεη ηίηινπο κε ζαθή ζεηηθή ρξνηά δειψλνληαο 

μεθάζαξα ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ ηίηινη φπσο: «Απνζέσζηο βνπιεπηώλ»
442

 ή «Ζ λίθε ησλ 

Φηιειεύζεξσλ είλαη λίθε ηνπ Λανύ»
443

.Σέινο ην 12,0% ησλ ηίηισλ ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1928 παξνπζίαζαλ ζαθή 

αξλεηηθή ρξνηά. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: «Δίλαη ληξνπή»
444

 θαη 

«Δπηθξαηνύλ νη πνλεξνί δηόηη αδηαθνξνύλ νη θαινί»
445

. 

 

Πίλαθαο 77. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 60 51,3 

Παλειιήληαο 46 39,3 

Μηθηφ 11 9,4 

ύλνιν 117 100,0 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 77, δηαθξίλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο εθινγέο ηεο 19
ε
 Απγνχζηνπ ηνπ 1928 κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ 

                                                           
440

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.825.05.08.1928,ς.4. 
441

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.64. 05.08.1928,ς.4. 
442

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.824. 26.07.1928,ς.4. 
443

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ67. 26.08.1928,ς.1. 
444

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.823. 15.07.1928,ς.4. 
445

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.62.22.07.1928,ς.4. 

Καηεύζπλζε 

 

Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 14 12,0 

Θεηηθή 26 22,2 

Οπδέηεξε 77 65,8 

ύλνιν 117 100,0 
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Σχπν ηεο Κνδάλεο ην 51,3% αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θα 

ελδηαθέξνληνο θαη 39,3% αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο, ελψ 

ηέινο ην 9,4% παξνπζηάδεη κηθηή ζεκαηνινγία ηνπηθήο θαη παλειιήληαο. 

 

Πίλαθαο 78. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

    πσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηνλ πίλαθα 78, ην 56,4% ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ 

ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1928 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 25,6% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ζρεηίδνληαλ κε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 17,9% ζπλδχαδε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απφ ηα 66 δεκνζηεχκαηα πνπ 

αλαθέξνληαλ ζε πξφζσπα, ηα 36  αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ 

βίνπ ηεο Κνδάλεο, π.ρ. Ν.Κνππαξνχζνο, Υ.Πνιαηφγινπ θαη ηα άιια 30  

δεκνζηεχκαηα ην πεξηερφκελν ηνπο αθνξνχζαλ πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο φπσο 

αξρεγνί θνκκάησλ, π.ρ. Η.Μεηαμάο, Π.Σζαιδάξεο, ππνπξγνί θ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθαζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

 

Πξόζσπν 66 56,4 

Πξφζσπν ηνπηθήο 

εκβέιεηαο 

36  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

30  

Κόκκα 30 25,6 

Μεηθηό 21 17,9 

ύλνιν 117 100,0 
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Πίλαθαο 78. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 11 9,4 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν 2  

1.2.Οηθνλνκία 1  

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή 3  

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό   

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε 3  

1.5. Γεκφζηα έξγα 2  

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 17 14,5 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  0  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 17  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 1 0,9 

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 55 47,0 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 18  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 8  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 4  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 16  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
9  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 0 0 

6. Μηθξνπνιηηηθή 11 9,4 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 15 12,8 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 1 0,9 

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 0 0 

10. Πίλαθεο 6 5,1 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.1.3. Άιιν 

Ζ ππνθαηεγνξία ε ζπγθεθξηκέλε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, θαη ζρεηίδεηαη κε δηάθνξα ζέκαηα ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν 

δήηεκα ησλ ιεζηεηψλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ 

απαζρφιεζε ην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα κε 

ηίηιν « Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο»
446

 φπνπ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη « Έλα από 

ζνβαξόηεξα δεηήκαηα ηνπ κεηεθινγηθνύ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ  είλαη θαη ε θαηαζηνιή ηεο 

ιεζηείαο». 

 

1.2. Οηθνλνκία 

Μηα αλαθνξά εληνπίζηεθε ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ζε ζρέζε κε ην δήηεκα πνπ είρε 

πξνθχςεη πξνεθινγηθά θαη αθνξνχζε ηελ Οηθνλνκία. Πξφθεηηαη γηα ην ζθάλδαιν πνπ 

μέζπαζε κε ηνλ πξψελ πξσζππνπξγφ Καθαληάξε θαη ηελ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ 

Βεληδέιν φπνπ ν πξψηνο ρξεψζεθε πξνζσπηθά ηελ ππφζεζε ηνπ δαλείνπ θαη γηα απηφ 

ηνλ ιφγν έγηλε απνδέθηεο επηζέζεσλ. Σν ελ ιφγσ δεκνζίεπκα είρε ηίηιν « Σα 

θαιύκκαηα ηεο Σξαπέδεο»
447

 φπνπ «ν Βεληδέινο απαληώλ εηο ηνλ θ. Καθαληάξελ όπνπ 

ηζρπξίδεηαη θαη πάιηλ όηη δηα ηεο ζηαζεξνπνηήζεσο απνθηεζείζα αμία ησλ θαιπκκάησλ 

ηεο θπθινθνξίαο αλήθεη είο ην Κξάηνο θαη ζπλεπώο ηελ λέαλ Δθδνηηθήλ Σξάπεδαλ ηεο 

Διιάδνο» θαη ζπλεπψο ν Βεληδέινο ελλνεί λα επέιζεη αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο γηα 

ηα θαιχκκαηα. 

 

1.3  Δμσηεξηθή Πνιηηηθή 

Με ην δήηεκα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ ζα αζρνιεζεί  ν ηνπηθφο Σχπνο, 

δεκνζηεχνληαο άξζξα ε αληαπνθξίζεηο ηνπξθηθψλ δεκνζηεπκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξννπηηθή ηεο ελδερφκελεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ ζε φηη αθνξά ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή πνπ ζα αζθήζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα κε ηίηιν « Ζ λίθε ηνπ 

Βεληδέινπ  ζα βνεζήζεη ηελ ιύζηλ ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ»
448

. 

 

 

                                                           
446

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.68.02.09.1928,ς.1. 
447

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.60.08.07.1928,ς.4. 
448

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.66.26.08.1928,ς.4. 
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1.4. Γεκόζηα Γηνίθεζε 

ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ζέκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη δηνηθήζεσο. Έλα 

δήηεκα πνπ απαζρφιεζε πξνεθινγηθά ηνλ ηνπηθφ Σχπν ήηαλ απηφ ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ απιή αλαινγηθή πνπ ίζρπε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1926 ζα άιιαδε 

ζχκθσλα κε λφκν απφ ηελ Κπβέξλεζε Βεληδέινπ  πξνηείλνληαο ην πιεηνςεθηθφ 

εθινγηθφ ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επηζηνιή ηνπ Βεληδέινπ πξνο 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Κνπληνπξηψηε, πνπ δεκνζηεχεηαη θαη γξάθεη 

«ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ηεο απιήο αλαινγηθήο ηνπ λόζνπ ηξόπνπ πνπ ςεθίζηεθε θαη 

ηελ πξόηαζε γηα αιιαγή ζε πιεηνςεθηθό ζύζηεκα»
449

. 

 

1.5.  Γεκόζηα έξγα 

εηξά έξγσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα παξνπζίαζε 

κεηεθινγηθά  ε Βόξεηνο Διιάο, αλαθέξνληαλ κεηαμχ άιισλ « Ζ νδνπνηία ηνπ θξάηνπο 

αη εζληθαί νδνί Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Κνδάλεο –Λαξίζεο, εξβίσλ  είο Σξίθαια , 

Κνδάλεο δηα ηεο Πηνιεκατδνο»
450

θαη επίζεο «Από ηνπο πξνζερνύο εβδνκάδαο άξρεηαη 

ε θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο εξβίσλ, ν θ. Κνληνδίλαο βνπιεπηήο εξβίσλ επηζθεθζείο 

ηνλ θ. Ννκάξρελ πξνθάιεζε ζρεηηθόλ ηειεγξάθεκα είο ην Τπνπξγείνλ πξνο παξνρήλ ηεο 

αλαγθαηνύζεο δαπάλεο»
451

. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή ελόηεηα :Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε  

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

Γξηκεία θξηηηθή θαηά ηνπ ηνπηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ηνπ 

ππνςήθηνπ θαη επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ Κνππαξνχζνπ άζθεζε κεξίδα ηνπ 

ηνπηθνχ Σχπνπ κε ην άξζξν ηεο «Λατθή ςπρνινγία» φπνπ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «όηη 

ν Ννκόο Κνδάλεο δελ είλαη ηζηθιίθη ηνπ Σξηθαιηλνύ Κνππαξνύζνπ»
452

 θαη επίζεο 

αλαθέξεηαη ζε απηφλ «όρη ζηνπο δνζίινγνπο». Δπηπξνζζέησο ν Σχπνο ζηξέθεηαη θαη 

θαηά ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα «Ο Λαόο ζα 

απαγγέιεη ηελ νξηζηηθήλ θαηαδίθελ θαη δηα ηελ ςήθνπ ηνπ ζα επέιζεη ν πνιηηηθόο 

ζάλαηνο»
453

. 

                                                           
449

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.823.15.07.1928,ς.3. 
450

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.60.08.07.1928,ς.2. 
451

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.67. 26.08.1928,ς.2. 
452

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.825.05.08.1928.ς.4. 
453

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.823.15.07.1928,ς.1. 
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3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Ηδενινγηθέο ζέζεηο 

Σηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα παξνπζηάζεη  κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ε Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη πσο:« Ζ 

ηεηξαεηία ηεο πξνζερνύο βνπιεπηηθήο πεξηόδνπ ζα είλαη αξθεηή δηα λα θζάζσκελ εηο ην 

ηέξκαλ ηνύην, θαη όηαλ θηάζσκελ είο απηό θαη ζπγθξίλσκελ ηελ ηόηε Διιάδα πξόο ηελ 

Διιάδα ηελ ζεκεξηλή ζα ηελ εύξσκελ αγλώξηζηνλ»
454

. 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο 

αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ 

θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ ζπλδπαζκψλ «Ζ δήισζηο ησλ πλδπαζκώλ»,
455

 ζε αηνκηθέο 

δειψζεηο γηα ηελ ζπκκεηνρή « Ο Κνληνδίλαο ηάζεηαη είο ην πιεπξόλ ηνπ Βεληδεινπ»
456

 

ή κή ζε θνκκαηηθνχο ζπδπαζκνχο «Γηαηί δελ επνιηηεύζεθελ ν Μ.Σδώλεο»
457

 ή επίζεο 

ζε ζεηξά δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εζσθνκκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρεκαηηζκψλ. 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Υαξαθηεξηζηηθφ 

δεκνζίεπκα απνηειεί απηφ ηεο Βνξείνπ Διιάο γηα ηνλ Βεληδέιν « ήκεξνλ επξίζθεηαη 

είο Θεζζαινλίθελ... ζα νκηιήζεη πξνο ηνλ ιαόλ ηνλ πξώηνλ πξνεθινγηθό ηνπ ιόγν»
458

. 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί, επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ Θ. Κσηνύια»
459

 ή εθιεγκέλσλ 

βνπιεπηψλ « Δπραξηζηήξηνλ Λάδαξνο Αλδξεάδεο -Βνπιεπηήο»
460

. 

 

                                                           
454

 «Ρ εν Θεςςαλονίκθ λόγοσ του κ. Βενιηζλου»Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ 
Μακεδονίασ»φ.825.05.08.1928,ς.4. 
455

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.825.05.08.1928,ς.4. 
456

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.825.05.08.1928,ς.1. 
457

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.825.05.08.2918,ς.4. 
458

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.62.22.07.1928,ς.4. 
459

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.828.02.09.1928,ς.4. 
460

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.67.26.08.1928,ς.1. 
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4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ νη αξζξνγξάθνη ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ πνιηηηθέο απφςεηο νη νπνίεο 

απνηππψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Ζ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ Βεληδέιν « δηόηη κόλνλ απηόο δύλαηαη λα αλαιάβεη 

θαη λα θέξεη πέξαο είο ηελ ςπρηθήλ νηθνλνκηθήλ θαη θξαηηθήλ αλάξξσζηλ ηεο 

Διιάδνο»
461

. ην ίδην κνηίβν ε εθεκεξίδα ηνλίδεη φηη κέζα απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Βεληδέινπ « Ζ Διιάο εδνθίκαζε ηα σξαηόηεξαο ζηηγκάο ηνπ βίνπ ηεο θαη εγλώξηζελ ηελ 

δόμαλ»
462

. 

 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηα 

άξζξα «Οη ππνςήθηνη Πνιαηόγινπ θαη Πξνθνπίδεο ρζεο εγέλεην ελ Πηνιεκατδα»
463

 θαη 

«ηελ εζπέξαλ ηεο Παξαζθεπήο εγέλεην ζπγθέληξσζηο πξνεθινγηθή ησλ Λατθώλ ζηελ 

αίζνπζα ηνπ θ. Καξαβά»
464

. 

 

6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

ην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ήηαλ θπζηθφ λα κελ ιείπνπλ θαη πεξηζηαηηθά άζθεζεο 

κηθξνπνιηηηθήο κέζα απφ ηηο εθεκεξίδεο. Έηζη ινηπφλ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

δεκνζηεπκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζηήιε Μηανπιίζκαηα ηεο Βνξείνπ Διιάο φπνπ 

εηξσλεχεηαη ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε θαη ηα ζηειέρε ηεο  θαη κάιηζηα ηνπο 

νλνκαηίδεη σο « Οη απνηπρεκέλνη, ν Παλαγήο ν Κνξίλζηνο, Μεηαμάο, Μπνύζηνο, 

Αξγπξόο, Ληνύκπεο, Γξαγνύκεο, Βνδίθεο , Γεξκεηδήο, ηξετη θαη άιινη»
465

. 

 

 

     

                                                           
461

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»φ.826.15.08.1928,ς.1. 
462

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.825.05.08.1928,ς.1. 
463

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.824.26.07.1928,ς.4. 
464

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.66.19.08.1928,ς.1. 
465

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.67.26.08.1928,ς.3. 
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7
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία παξέκεηλαλ νπδέηεξα. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα πφζεο έδξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ Κνδάλε «Οη βνπιεπηέο καο 

θαη αη εθινγηθαί πεξηθέξεηαη»
466

 κε πνηφ ηξφπν ζα ςεθίζνπκε «Δηδήζεηο εθινγηθέο»
467

. 

Δπίζεο αξθεηά θείκελα ηεο εθεκεξίδαο είραλ ζπκθηιησηηθφ ραξαθηήξα θαη αλάγθε 

γηα θαηάπαπζε ησλ παζψλ ζπλήζσο θαηφπηλ ησλ εθινγψλ δεκνζηεχνληαλ φπσο « αο 

αθίζσκελ ην παξειζόλ θαη αο αηελίζσκελ εηο ην κέιινλ »
468

. 

 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

   ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο ππνςήθησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε 

εληνπίζηεθε κία πνιηηηθή δηαθήκηζε φπνπ πέξα απφ ηα επαηλεηηθά ζρφιηα ππήξρε θαη 

θσηνγξαθία ηνπ ππνςήθηνπ πνιηηεπηή κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ Βεληδειηθψλ –

Αλεμάξηεησλ Πνιαηφγινπ θαη κάιηζηα ήηαλ ελππφγξαθε «Ο ππν ηεο ιατθήο 

ζειήζεσο ρξηζζείο αξρεγόο ηνπ πξαγκαηηθνύ Βεληδειηθνύ πλδπαζκνύ εθιεθηόο 

ππνςήθηνο Υαξίησλ Πνιαηόγινπ»
469

. 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

                                                           
466

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»φ.61.15.07.1928,ς.4. 
467

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.823.15.07.1928,ς.4. 
468

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.827.30.08.1928,ς.1. 
469

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.826.15.08.1928,ς.3. 
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3.7. Οι κοινοβουλευτικε σ  εκλογε σ τησ 25ησ  Σεπτεμβρι ου 1932 

 3.7.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

 

Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

Ζ ηειεπηαία ηεηξαεηία 1928-1932  πνπ θπβέξλεζε ν Δ. Βεληδέινο ραξαθηεξίζηεθε 

απφ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, θαη απνηέιεζε ηελ κνλαδηθή θπβέξλεζε πνπ 

ζρεκαηίζηεθε ζηνλ Μεζνπφιεκν πνπ εμάληιεζε φιε ηελ ηεηξαεηία πνπ νξίδνληαλ 

απφ ην ζχληαγκα. Χζηφζν απνηειεί θαη  ηαπηφρξνλα ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηνλ 

εγέηε ησλ Φηιειεπζέξσλ. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή δξάζε 

πξάγκαηη ν Βεληδέινο επηρείξεζε λα ππεξβεί ηνλ ξφιν ηνπ σο εγέηε ηνπ βεληδειηζκνχ 

θαη πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ζα είραλ 

μεπεξαζηεί νη παιαηφηεξεο ξήμεηο πνπ είρε επηθέξεη ν Δζληθφο Γηραζκφο. Κάηη ηέηνην 

φκσο δελ κπφξεζε λα ζπκβεί, ην αληίζεην κε ηνλ εξρνκφ ηνπ  αλαδσππξψζεθε ν 

δηραζκφο απφ ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε θαη ηαπηφρξνλα ιφγσ ηνπ πξνζσπνπαγέο 

ραξαθηήξα πνπ έδσζε ζην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ δεκηνπξγήζεθαλ ξήμεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ βεληδειηθνχ ζηξαηνπέδνπ. 

     Δίλαη γεγνλφο  ε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ηνπ Βεληδέινπ ην 1928 έλαληη ησλ 

αληηπάισλ, απηφ επηβεβαηψζεθε θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηηο γεξνπζηαζηηθέο εθινγέο 

ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1929. πγθεθξηκέλα ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

ζπγθέληξσζε ην 54,58% ησλ ςήθσλ, απμάλνληαο ην 46,94% πνπ έιαβε ζηηο εζληθέο 

εθινγέο ηνπ 1928, απφ ηελ άιιε πιεπξά ην Λατθφ Κφκκα έπεζε απφ ην 23,94% ζην 

19,05%.
470

Χζηφζν  ην επλντθφ θιίκα γηα ηνλ Βεληδέιν θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ ζα 

αιιάμεη ξαγδαία, έλα απφ ηα κνηξαία ιάζε πνπ δηέπξαμε είλαη ε επηινγή ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Εαΐκε ζηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο αληί ηνπ Γεσξγίνπ 

Καθαληάξε αξρεγνχ ησλ Πξννδεπηηθψλ Φηιειεπζέξσλ, ν νπνίνο κάιηζηα έραηξε θαη 

ηεο απνδνρήο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ απνηέιεζε 

ηαθφπιαθα θαη ηαπηφρξνλα ε αξρή κηαο επίζεζεο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

βεληδειηθψλ αξρεγψλ ελαληίνλ ηνπ Βεληδέινπ. 

                                                           
470

 Ελλθνικι Δθμοκρατία, Χπουργείον Εκνικισ Ρικονομίασ. Γενικι Υτατιςτικι Χπθρεςία τθσ 
Ελλάδοσ.Υτατιςτικι των γερουςιαςτικϊν εκλογϊν τθσ 25θσ Υεπτεμβριίου 1932 και των μζχρι τζλουσ 
του 1933 αναπλθρωματικϊν τοιοφτων, Ακινα, 1934. 
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     Σαπηφρξνλα ν Σχπνο ζα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζην βαζκφ πνπ ζα είλαη 

θνξέαο αλειέεηεο θξηηηθήο, αιιά θαη ζεηξάο πνιιψλ ζθαλδάισλ γηα ηελ γεληθφηεξε 

πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ. Πξσηαγσληζηέο ζηελ φιε αληηβεληδειηθή εθζηξαηεία 

ήηαλ νη εθεκεξίδεο, Αθξόπνιηο, Ζκεξήζηνο Σύπνο, Παηξίο, Πνιηηεία, θαη Ζκέξα.
471

Ζ 

ππφζεζε ηνπ θηλίλνπ, ην ζθάλδαιν «Εάλλα», ην «ζθάλδαιν Καξαπαλαγηψηε»
472

 

,απνηέιεζαλ ππνζέζεηο πνπ ήξζαλ ζην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο απφ ηνλ Σχπν, θαη 

έθεξαλ ζε ηδηαίηεξα δπζρεξή ζέζε ηελ θπβέξλεζε. Ζ αληίδξαζε ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ 

αθαξηαία, επηρείξεζε λα ινγνθξίλεη θαη λα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σχπνπ  κέζσ 

ηνπ Νφκνπ 5060 ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1931. Ο λφκνο πξνέβιεπε ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο 

εθδίθαζεο αδηθεκάησλ πνπ  ζρεηίδνληαλ κε ηνλ Σχπν θαη είρε σο ζπλέπεηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ζηελ δπλαηφηεηα ησλ εθεκεξίδσλ λα πξνζειθχνπλ αλαγλψζηεο κέζσ 

πξνζθνξψλ. 

     ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ν Βεληδέινο είρε ηελ αηπρία λα ππνζηεί ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ θαη έθηαζε κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη ζηελ Διιάδα. 

Ζ πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ζα απνηχρεη ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε κε ην θξαρ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέα Τφξθεο ην 

1929, ε θξίζε γξήγνξα έπιεμε θαη ηελ Διιάδα θαη ζηακάηεζε ην κεραληζκφ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. ε ζπλάξηεζε κε ην 

πξνζθπγηθφ ε νηθνλνκηθή θξίζε αθαίξεζε ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο γηα εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ, θαη σο απνηέιεζκα ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπφξεζε λα αληέμεη δίρσο 

εμσηεξηθή βνήζεηα, θαη έηζη αλαγθάζηεθε ε θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε ππνηίκεζε 

ηεο δξαρκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πηψρεπζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ηνλ Ματν 

ηνπ 1932.
473

 

    Βέβαηα ε ηεηξάρξνλε δηαθπβέξλεζε ηνπ  Βεληδέινπ  είρε θαη ζεηηθέο ζηηγκέο. ε 

φηη αθνξά ηα ζεηηθά απνηειεί θαη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη  απφ έλα εληζρπκέλν εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ, 

δηαθνξνπνηεκέλν αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ απεπζχλεηαη, ηνλ απμεκέλν 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη απφ έλα δαπαλεξφ πξφγξακκα  θαηαζθεπήο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε κηα επνρή πνπ είραλ νμπλζεί ηα δεκνζηνλνκηθά 

πξνβιήκαηα.
474
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     ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζεσξνχληαλ ε ππνγξαθή ζηελ 

Ρψκε  ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1928 ηνπ ειιελντηαιηθνχ «ζπκθψλνπ θηιίαο, 

ζπλδηαιιαγήο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ» πνπ απέβιεπε ζηελ «ακνηβαία παξνρή 

πνιηηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ππνζηεξίμεσο» κεηαμχ ησλ δχν φκνξσλ θξαηψλ. 

Δπηπξνζζέησο ππνγξάθηεθαλ λσξίηεξα ζηηο 11 Οθησβξίνπ ηνπ 1928 ζην Βειηγξάδη 

δχν πξσηφθνιια πνπ φξηδαλ ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Γηνπγθνζιαβίαο, ζε απηά νξίδνληαλ φηη ε ζεξβηθή ειεχζεξε δψλε ηεο Θεζζαινλίθεο 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα γηα κεηαθνξά πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηελ 

Γηνπγθνζιαβία. Ζ επηηπρία πνπ ζθξάγηζε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ ε 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ θηιίαο κε ηελ Σνπξθία ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο, 

χζηεξα απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο «Μεγάιεο ηδέαο» θξίζεθε ζθφπηκν γηα ην ζπκθέξνλ 

ηεο ρψξαο ε ζχλαςε ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο κε φιεο ηηο ζχλνξεο ρψξεο. 

     Χζηφζν ν Βεληδέινο πξνέβε ζε κηα ζεηξά βαζηθψλ ιαζψλ πνπ πιήγσζαλ 

αλεπαλφξζσηα ηελ πζηεξνθεκία ηνπ  θαη ηελ δεκνθηιία ηνπ. Ζ ειιελνηνπξθηθή 

ζπκθσλία ηνπ 1930 θαη ν ζπκςεθηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνζθχγσλ κε απηέο 

ησλ κνπζνπικάλσλ αληαιιάμηκσλ ζεσξήζεθε απφ πνιινχο πξφζθπγεο ζαλ 

μεπνχιεκα ησλ δηθαίσλ θαη ηαθφπιαθα ζηηο ειπίδεο γηα επηζηξνθή ζηηο παηξίδεο ηνπ. 

Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ν Βεληδέινο ράλεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο ησλ πξνζθχγσλ. ηελ ζπλέρεηα ε θπβέξλεζε ηνπ θαη ν ίδηνο 

αζθαιψο ζα εηζάγεη ηνλ λφκν 4229/1929
475

 ην ιεγφκελν σο «Ηδηψλπκν», 

απνζθνπνχζε λα εμνπδεηεξψζεη ηε καρεηηθφηεξε καδηθή πνιηηηθή έθθξαζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ην ΚΚΔ σο πηζαλφ αληίπαιν ηνπ πνιηηεχκαηνο, σζηφζν είρε ηα 

αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα θαζψο ελδπλάκσζαλ ην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα. 

    πκπεξαζκαηηθά ε ηειεπηαία ηεηξαεηία ηνπ, ν Βεληδέινο θιέξηαξε κε ηνλ 

νινθιεξσηηζκφ αξθεηέο θνξέο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ Σχπνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη ην 1932 επηβεβαηψλνπλ ηηο απφςεηο φζσλ ηνλ θαηεγνξνχζαλ γηα 

δηθηαηνξηθέο ηάζεηο. ηηο 21 Μαΐνπ ηνπ 1932 ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ παξαηηείηαη. 

ηηο 26  Μαΐνπ νξθίδεηαη λέα θπβέξλεζε ππφ ηνλ Παπαλαζηαζίνπ, ην παξάδνμν είλαη 

φηη ηελ θαηαγγέιιεη ν ίδηνο ν Βεληδέινο ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο σο «ηαμηθή». 

Ζ ζηάζε ηνπ Βεληδέινπ εμεγείηαη δηφηη ην Κφκκα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ ζα πξνέβαηλε 

ζε θηινιατθά κέηξα (Νφκνο πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) γεγνλφο πνπ ζα ελίζρπε 

εθινγηθά ην Κφκκα Αγξνηψλ θαη Δξγαηψλ. Σειηθψο ε θπβέξλεζε παξαηηείηαη θαη 
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ζηηο 6 Ηνπλίνπ αλαζρεκαηίδεηαη ε ηειεπηαία θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ δηελέξγεηα 

εθινγψλ ζηελ ρψξα. 

      Οη εθινγέο νξίζηεθαλ γηα ηελ 25
ε
 επηεκβξίνπ. Ο Βεληδέινο αληηιακβαλφκελνο 

φηη ην γεληθφ θιίκα δελ ήηαλ ππέξ ηνπ, θαηάιαβε φηη είλαη πηζαλφλ λα έρεη απψιεηεο 

θαη κάιηζηα απφ ζπγγεληθά θφκκαηα. Έηζη ινηπφλ κεηαηφπηζε νιφθιεξν ην βάξνο 

ζην πνιηηεηαθφ θαη ζηνλ ππνηηζέκελν θίλδπλν αλαηξνπήο ηνπ απφ κία ελδερφκελε 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε. Ο Π. Σζαιδάξεο απφ ηελ κεξηά ηνπ είρε δεζκεπζεί φηη ζα 

αλαγλψξηδε ηελ αβαζίιεπηε δεκνθξαηία έπεηηα απφ ηηο εθινγέο, σζηφζν δίζηαζε λα 

ιάβεη κηα ζαθή ζέζε  γηα λα κελ ηαξάμεη ηελ ζπλνρή ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. 

   Σν εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ νξίζηεθε γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1932 ήηαλ ε επαλαθνξά ηεο 

απιήο αλαινγηθήο πνπ ίζρπζε θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1926, κε κία κηθξή ηξνπνπνίεζε 

ζηνλ ηξφπν παξαρψξεζεο ησλ εδξψλ ζηελ ηξίηε θαηαλνκή
476

. πλνιηθά νη εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο ήηαλ 43 νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ζηελ επηθξάηεηα ελφο λνκνχ θαη 

πεξηέρνληαλ ζε 9 εθεηεηαθέο νη νπνίεο ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ δεχηεξε θαηαλνκή – απφ 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία εμαηξνχληαλ νη δχν μερσξηζηνί εθινγηθνί ζχιινγνη  

Μνπζνπικάλσλ Θξάθεο θαη Ηζξαειηηψλ Θεζζαινλίθεο
477

 θαζψο θαη νη ηξείο 

πξνλνκηαθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ( Όδξα, πέηζεο, Φαξψλ), φπνπ εθεί  ίζρπζε ην 

πιεηνςεθηθφ  ζχζηεκα. 
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 Οικολακόπουλοσ.Θ, ό.π., ς. 72-73. 
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 Υτουσ εκλογικοφσ ςυλλόγουσ Ιςραθλιτϊν Θεςςαλονικισ και Ξουςουλμάνων Θράκθσ ςτισ εκλογζσ 
του 1932 ίςχυςε ζνα ιδιόρυκμο αναλογικό ςφςτθμα το οποίο ονομάηονταν ςφςτθμα του 
αναπροςαρμοηόμενου εκλογικοφ μζτρου και θ ιδιορυκμία του ςυνίςταται ςτο ότι εάν δεν 
κατανζμονται όλεσ οι ζδρεσ ςτθν πρϊτθ κατανομι, τότε αυτζσ οι ζδρεσ δεν υπολογίηονται ςτισ 
μείηονεσ περιφζρειεσ τθσ δεφτερθσ κατανομισ, αλλά «διαιρείται ο ολικόσ αρικμόσ των ψθφοδελτίων 
δια του αρικμοφ των εδρϊν αυξθμζνου κατά δφο και οφτω κακεξισ μζχρι εξαντλιςεωσ των εδρϊν 
των εκλογικϊν ςυλλόγων» Άρκρο 107/4 του Ν. 5493/1932. 
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Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 1932 

 

Ζ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932 θαηέδεημε ηελ πνιπδηάζπαζε ηεο 

βεληδειηθήο παξάηαμεο, ε νπνία αλ θαη δηαηήξεζε νξηαθή πιεηνςεθία ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο (εμαηηίαο ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ θέξδηζαλ ηξείο πεξηζζφηεξεο έδξεο απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο), δελ θπξηαξρνχζε πιένλ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ν Δ. 

Βεληδέιν. Παξελζεηηθά ην θφκκα αληηπξνζψπεπε κφλνλ ην 33% έλαληη 52% γηα ην 

ζχλνιν ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο. Αληίζεηα νη αληηβεληδειηθνί κε πξσηαγσληζηή ην 

Λατθφ Κφκκα θαηάθεξε λα αλαθάκςεη χζηεξα απφ ηελ ζπληξηβή ηνπ 1928 θαη λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηηο εθινγέο θαη ηειηθά ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

θπβέξλεζεο. 

 

Γξάθεκα 28. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 

1932 

 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 28 ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ αλέδεημαλ πξψην ην 

Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε πνζνζηφ 34,04% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ θαη 

έιαβε 398.779 ςήθνπο, κε ειάρηζηε δηαθνξά  απφ ην δεχηεξν πνπ αλαδείρζεθε ην 

34,04% 

33,80% 

5,89% 

3,82% 

4,97% 

1,59% 
6,17% 

8,35% 

0,61% 0,03% 
0,10% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα Εκνικό Ριηοςπαςτικό Κόμμα 

Κομμουνιςτικό Κόμμα Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικό Κόμμα Προοδευτικό Κόμμα 

Κόμμα υντθρθτικϊν Δθμοκρατικϊν Ανεξάρτθτοι Βενιηελικοί 

Ανεξάρτθτοι Αντιβενιηελικοί 
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Λατθφ Κφκκα κε 33,80% θαη απέζπαζε 395.97, αθνινχζεζαλ ην Πξννδεπηηθφ 

Κφκκα κε 8,35% θαη 97.836 ςήθνπο, ην Αγξνηηθφ Κφκκα κε 6,17% θαη 72.311 

ςήθνπο, ην Κφκκα Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ κε 5,89% θαη 69,057 ςήθνπο, ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα κε  4,97% θαη 58,223 ςήθνπο, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ 

Κφκκα κε 3,82% θαη 44.789 ςήθνπο, ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κε 1,59% θαη 

18.591 ςήθνπο, ην Κφκκα ησλ πληεξεηηθψλ Γεκνθξαηηθψλ κε 0,61% θαη 7.145 

ςήθνπο νη Αλεμάξηεηνη Αληηβεληδειηθνί κε 0,10%  θαη 1.221 ςήθνπο θαη νη 

Αλεμάξηεηνη Βεληδειηθνί κε 0,03% θαη 305 ςήθνπο. Οη ππφινηπνη ςήθνη 

κνηξάζηεθαλ ζε δηάθνξα κηθξά θφκκαηα φπσο  ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα , ην 

Πξνζθπγηθφ θ.α. 

    Πην αλαιπηηθά ζε φηη αθνξά ηελ δχλακε ησλ θνκκάησλ θαηά πεξηνρέο νη 

Φηιειεχζεξνη θέξδηζαλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ζηελ Κξήηε,Όδξα, Ρνδφπε, Έβξν 

θαη Γξάκα, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ην Λατθφ θφκκα θέξδηζε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ζε Λαθσλία, Εάθπλζν, Κέξθπξα, Υαιθηδηθή, Αξγνιηδνθνξηλζία θαη 

Κπθιάδεο. 

     Σν Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ Καθαληάξε έρνληαο απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ 

πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ θαηάθεξε λα έρεη απήρεζε θαη ζε κεηξηνπαζείο 

θηιειεχζεξνπο ςεθνθφξνπο. Έηζη ζπγθεθξηκέλα ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ 

ζπγθέληξσζε ζηελ Αηησιναθαξλαλία φπνπ έιαβε 15.297 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

34,5%, ζηελ Κέξθπξα (18,7%), αμηφινγα ήηαλ θαη ηα πνζνζηά πνπ έιαβε ζην Λαζίζη 

κε 3.686 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 26% θαη ζηελ Λαθσλία (20,5%) λα ζεκεησζεί φηη ζηηο 

εθινγέο ηνπ 1928 ηα πνζνζηά ηνπ θφκκαηνο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ήηαλ κνλνςήθηα. 

   Σν Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα   απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγθέληξσζε ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν ηνπ 3,82% , ζηα Υαληά κε 3.996 ςήθνπο, 

ζηελ Υίν (16,5%) θαη ζηα Σξίθαια (16,1%). Σν Κφκκα Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ ζε 

απηέο ηηο εθινγέο θαηέβεθε δίρσο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Φηιειεπζέξνπο, θαη έηζη ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν πνπ είρε παλειιελίσο 5,8%, ζπγθέληξσζε ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηνπ ζε Αξθαδία πνπ έιαβε 7.582 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 21,8%, Ρνδφπε 

(18,7%), Πέιια (15,3%) θαη Κνδάλε (14,1%). 

   Σν Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ζπγθέληξσζε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ φπσο 

ήηαλ θπζηθφ ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ εγέηε ηνπ θφκκαηνο Η. Μεηαμά, ζηελ 

Κεθαινληά φπνπ έιαβε 6.093 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 41,7%, ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά 

απέζπαζε θαη ζηελ Αραΐα (17,44%) θαη Έβξν (11,24%). 
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    Σν ΚΚΔ, ην νπνίν θαηήιζε ζηηο εθινγέο σο Δληαίν Μέησπν Δξγαηψλ Αγξνηψλ, 

παξνπζίαζε ζαθψο θαιχηεξα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ 1928 (1,41%) , φπνπ ζε 

απηέο ηηο εθινγέο ζπγθέληξσζε ζε εζληθφ επίπεδν 58.223 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

4,97%. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ ηα έιαβε ζηελ Καβάια κε 4.775 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 22,56%, ζηελ Λάξηζα (17,8%), θαη Λέζβν (12,89%). Σέινο ην Δληαίν 

Μέησπν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζα ζπγθεληξψζεη ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ησλ 

Δβξαίσλ ( Ηζξαειηηψλ) Θεζζαινλίθεο  κε 21,85%. 

 

Γξάθεκα 29. Καηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ 

 

 

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 29, ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ αλά ηελ επηθξάηεηα ζηηο 

εθινγέο ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932 πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο: ζε ζχλνιν 250 

εδξψλ ζην ζχλνιν ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

έδξεο 98 ζηνλ αξηζκφ  θαη ζπκπεξαζκαηηθά ζα είλαη θαη ην θφκκα πνπ ζα σθειεζεί 

απφ ην  αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο «ζηελνεπξείαο» ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εθινγέο. Οη Λατθνί ζα ιάβνπλ 95 έδξεο, ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ Καθαληάξε 15 

έδξεο, 11 έδξεο ζα ιάβεη ην Αγξνηηθφ Κφκκα, ην ΚΚΔ ζα ιάβεη 10 έδξεο, ην Κφκκα 

Αγξνηηθφ θαη Δξγαηψλ ζα ιάβεη 8 έδξεο, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα 6, ην 

Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 3, θαη απφ δχν έδξεο ζα ιάβνπλ ην Κφκκα ησλ 

πληεξεηηθψλ Γεκνθξαηηθψλ θαη νη Αλεμάξηεηνη Βεληδειηθνί
478

. 
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 Ρι ζδρεσ προζρχονταν από τισ προνομιακζσ εκλογικζσ περιφζρειεσ Ψδρασ και Υπετςϊν. 
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Αγροτικό Κόμμα Προοδευτικό Κόμμα 

Κόμμα υντθρθτικϊν Δθμοκρατικϊν Ανεξάρτθτοι Βενιηελικοί 

Ανεξάρτθτοι Αντιβενιηελικοί 
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Γξάθεκα 30. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ 1928 θαη 1932 (κε βάζε ηνπ 

θπξηόηεξνπο ηδενινγηθνύ ρώξνπο) 

 

 

Κνηηάδνληαο ην γξάθεκα 30, ζα παξαηεξήζνπκε ηηο απμνκεηψζεηο ζηελ εθινγηθή 

επηξξνή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ηδενινγηθψλ ρψξσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζπγθεθξηκέλα ν 

ρψξνο ηεο Γεμηάο
479

 παξέκεηλε ζε ζηαζεξά επίπεδα, ελψ ν ρψξνο ηνπ θέληξνπ
480

 

παξνπζίαζε απψιεηεο πνπ κεηαηνπίζηεθαλ ζε πνζνζηά ζηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο.
481

 

Με κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ν ρψξνο ηεο δεμηάο παξέκεηλε ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα θαη απηφ δηφηη κπνξεί νη Λατθνί λα αχμεζαλ ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε απφ 

23,94% ην 1928 ζε 33,8% 1932, σζηφζν ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ 

παξνπζίαζε κεγάιεο απψιεηεο (1,59% 1932  έλαληη 5,3% ην 1928). Ο ρψξνο ηνπ 

θέληξνπ παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή κείσζε θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο 

εθινγηθή δχλακεο ησλ Φηιειεπζέξσλ απφ 46,94% ην 1928 ζε 34,04% ην 1932. Σέινο 

                                                           
479

 Ωσ ςυνολικό ποςοςτό τθσ Δεξιάσ για τισ εκλογζσ του 1932 υπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του Ναϊκοφ 
Μόμματοσ, του Μόμματοσ των Ελευκεροφρόνων και ανεξαρτιτων δεξιϊν υποψθφίων, ενϊ για τισ 
εκλογζσ του 1928 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά των Ναϊκϊν, Ελευκεροφρόνων  και των 
ανεξάρτθτων Βαςιλοφρόνων. 
480

 Ωσ ςυνολικό ποςοςτό του Μζντρου για τισ εκλογζσ του 1932 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του 
Μόμματοσ των  Φιλελευκζρων, του Μόμματοσ Αγροτικοφ και Εργατικοφ, του Εκνικοφ Τιηοςπαςτικοφ 
Μόμματοσ,του Σροοδευτικοφ Μόμματοσ, του Μόμματοσ Υυντθρθτικϊν Δθμοκρατικϊν, και των 
ανεξαρτιτων κεντρϊϊν υποψθφίων, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1928 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά 
των Φιλελευκζρων, του Εκνικοφ Δθμοκρατικοφ, του Μόμματοσ Αγροτϊν και Εργατϊν, του 
Σροοδευτικοφ Μόμματοσ,του Υυντθρθτικοφ Μόμματοσ, τθσ Σροοδευτικισ Ζνωςθσ, τθσ Εκνικισ 
Ζνωςθσ και των ανεξαρτιτων Δθμοκρατικϊν. 
481

 Ωσ ςυνολικό ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του Ενιαίου Ξετϊπου 
Εργατϊν Αργοτϊν, του Αγροτικοφ Μόμματοσ, του Υοςιαλιςτικοφ Μόμματοσ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 
1928 υπολογίςτθκαν το άκροιςμα των ποςοςτϊν του Ενιαίου Ξετϊπου και αυτό του Αγροτικοφ 
Μόμματοσ. 

35,56% 

61,21% 

3,09% 

35,49% 

52,74% 

11,27% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Δεξιά Κζντρο Αριςτερά 

1928 1932



230 
 

ν ρψξνο ηεο Αξηζηεξάο ζα ιέγακε φηη αλαζπζηάζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην 3,09% (δελ είρε εθιέμεη θαλ βνπιεπηή ) ην 1928 ζε 11,27% ην 1932 κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ Αξηζηεξνχ ρψξνπ Δληαίν κέησπν θαη Αγξνηηθφ Κφκκα λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά ζρεδφλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

 

Οη εθινγέο ζηελ Κνδάλε 

 

ηηο εθινγέο ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ ζηελ Κνδάλε ηα απνηειέζκαηα ζε κεγάιν βαζκφ 

παξνπζίαζαλ κηα ηαχηηζε κε ηα αληίζηνηρα ζε παλειιήλην επίπεδν ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηα δχν κεγαιχηεξα θφκκαηα απηφ ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη απηφ ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Λατθψλ. ηηο εθινγέο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο ν 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο  αλέξρνληαλ ζε 166.523
482

 θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 

άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα νη 28.639. Γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο- 

Γξεβελψλ αληηζηνηρνχζαλ 7 βνπιεπηηθέο έδξεο, ελψ ην εθινγηθφ κέηξν νξίζηεθε 

ζηνπο 3.567 ςήθνπο. Σα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ ςήθεζαλ αλέξρνληαλ ζε 85. 

 

Γξάθεκα 31. Δθινγηθά απνηειέζκαηα εθινγώλ 1932 ζηελ Κνδάλε 

 

 

πσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 31, νη θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη 

θαηήξηηζαλ ζπλδπαζκνχο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο ήηαλ ην Κφκκα ησλ 

                                                           
482

 Υτατιςτικι των βουλευτικϊν εκλογϊν τθσ 25
θσ

 Υεπτεμβρίου 1932, Ακινα, Εκνικό Φυπογραφείο, 
1933. 
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Φηιειεπζέξσλ, ην Κφκκα ησλ Λατθψλ ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα, ην Αγξνηηθφ Κφκκα, 

ην Κφκκα Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ, ην Δληαίν Μέησπν Δξγαηψλ θαη Αγξνηψλ θαη 

ηέινο ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ θφκκα ηνπ Γ.Κνλδχιε, θαζψο επίζεο ππήξμε θαη έλαο 

κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο νλφκαηη Παξηζαιίδεο Γεκήηξηνο πνπ δελ έιαβε ςήθνπο. 

    Πξψην θφκκα ζην Ννκφ Κνδάλε κε ειάρηζηε δηαθνξά απφ ην δεχηεξν ήηαλ ην 

Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ πνπ ζπγθέληξσζε 8.938 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 31,31%. Ο 

ζπλδπαζκφο  ησλ Φηιειεπζέξσλ απαξηίδνληαλ απφ ηνπο Βαξβνχηε Γεψξγην ν νπνίνο 

ήξζε πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ κε 3.480 ςήθνπο, θαη 

εθιέρηεθε βνπιεπηήο, αθνινχζεζε ν Παπαδφπνπινο Ζιίαο κε 1.304 ςήθνπο επίζεο 

εθιέρηεθε βνπιεπηήο,  αθνινχζεζε ν Κιείληαο Κσλζηαληίλνο κε 848 ςήθνπο, ν 

Εσγξάθνπ Πέηξνο, ν Κνληνδίλαο Κίκσλ 338 ςήθνπο θαη ηειεπηαίνο ν Αλδξεάδεο 

Λάδαξνο. Σν θφκκα κπνξεί λα θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε (νξηαθά)  θαη λα εμέιεμε 

δχν βνπιεπηέο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο  αιιά απψιεζε κεγάιν ηκήκα ηεο εθινγηθήο ηνπ 

επηξξνήο 

    Σν Λατθφ Κφκκα θαηέθηεζε ηελ δεχηεξε ζέζε αθνχ έιαβε 8.631 ςήθνπο θαη 

ζπγθέληξσζε ην 30,24% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθηζάλησλ. Αλαιπηηθά ν Πνιπδνχιεο 

Γεψξγηνο ζπγθέληξσζε ηνπ πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο φρη κφλν ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ 

αιιά ζην ζχλνιν φισλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο πεξηθέξεηαο κε 3.941 ςήθνπο θαη 

επνκέλσο εθιέρηεθε βνπιεπηήο, δεχηεξνο ήξζε ν Μπεηφπνπινο Κσλζηαληίλνο κε 

1.729 ςήθνπο θαη επίζεο εθιέρηεθε βνπιεπηήο, αθνινχζεζε ν Βχδαο Βαζίιεηνο κε 

1.456, ν Πνληίθαο Γεψξγηνο κε 769, ηακνχιαο Κπξηαδήο 583, θαη ηειεπηαίνο ν 

Υαηδεγεσξγίνπ Μηιηηάδεο 4 ςήθνπο. πκπεξαζκαηηθά ην Κφκκα ησλ Λατθψλ 

θαηέιαβε 2 έδξεο ζηελ Κνδάλε θαη αχμεζε θαηά πνιχ ηα πνζνζηά ηνπ. 

     Σξίηνο ζηελ εθινγηθή απήρεζε ζηελ πεξηθέξεηα αλαδείρζεθε ν ζπλδπαζκφο ηνπ 

Αγξνηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ θφκκαηνο κε 4.033 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 14,13%. 

πγθεθξηκέλα πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ήξζε ν Πξνθνπίδεο Κνζκάο κε 1.898 

ςήθνπο θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο ζηελ β΄ θαηαλνκή
483

 πνπ έγηλε γηα ηελ πεξηθέξεηα, 

δεχηεξνο ν Παληαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο 709 ςήθνπο, Σαιηαδνχξνο Κσλζηαληίλνο 

552, Εάρνο Κσλζηαληίλνο 396 ςήθνπο, Σξηθαιίδεο Γεψξγηνο 309 ςήθνπο, 
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 Φο εκλογικό ςφςτθμα του 1932 προζβλεπε τρείσ κατανομζσ των βουλευτικϊν εδρϊν.Υτθν Φρίτθ 
κατανομι ωσ εκλογικό μζτρο ορίςτθκε το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ςυνόλου των ψιφων των 
κομμάτων που μετζχουν ςτθν τρίτθν κατανομι ςε όλθ τθν χϊρα, δια του αρικμοφ των εδρϊν που 
δεν ζχουν ακόμα κατανεμθκεί.Ξε το μζτρο αυτό διαιρείται το άκροιςμα των ψιφων κάκε κόμματοσ 
που μετζχει ςτθν τρίτθ κατανομι και αυτό λαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςεσ το εκλογικό μζτρο χωρά ςτο 
άκροιςμα των ψιφων του.Α.Σαντελισ, Τα Ελλθνικά Εκλογικά Συςτιματα και οι Εκλογζσ (1926-1985) 
ςτον Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, Νιβάνθσ, Ακινα , ς. 31. 
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Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο 14, θαη ηειεπηαίνο ν Σνδάθνγινπ Αζαλάζηνο 5 

ςήθνπο. Σν Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ θφκκα (πξψελ Γεκνθξαηηθή Έλσζε) ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ αλ θαη ζε απηέο ηηο εθινγέο δελ θαηήιζαλ ζε εληαίνπο 

ζπλδπαζκνχο κε ηνπο Φηιειεχζεξνπο θαηάθεξαλ απμήζνπλ ηελ εθινγηθή ηνπο 

επηξξνή, θαη λα ιάβνπλ κία έδξα ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο. 

   Σν Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ θφκκα  αθνινχζεζε ζε εθινγηθή δχλακε ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο, ην νπνίν απέζπαζε 3.029 ςήθνπο, δειαδή ην 10,61% επί ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο. Αλαιπηηθά πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ήξζε ν Κνππαξνχζνο 

Νηθφιανο κε 1.426 ςήθνπο θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο ζηελ β΄ θαηαλνκή ησλ 

πεξηθεξεηψλ, αθνινχζεζε ν Πηπηιηάγθαο Υξπζφζηνκνο 717 ςήθνπο, Μελεμφπνπινο 

Υαξίιανο 327 ςήθνπο, Καδαλάο Γεψξγηνο 232 ςήθνπο, Παλαγησηίδεο Γεκήηξηνο 

280 ςήθνπο, θαη ηειεπηαίνο Σξηαληαθπιιίδεο Πεξηθιήο πνπ ζπγθέληξσζε  3 ςήθνπο. 

   ΄Δπεηηα αθνινχζεζε ην Αγξνηηθφ Κφκκα πνπ ζπγθέληξσζε 2.227 ςήθνπο, δειαδή 

ην πνζνζηφ 7.80%. Αλαιπηηθά, Φείδαο Αζαλάζηνο 856 ςήθνπο, Γεσξγηάδεο 

Νηθφιανο 713 ςήθνπο, Δπαγγειφπνπινο Γεκήηξηνο 423 ςήθνπο, Μαηνχζεο 

Νηθφιανο 159 ςήθνπο θαη νπξαγφο ν Παξαζηαηίδεο Αγαζάγγεινο πνπ έιαβε 4 

ςήθνπο. 

  Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο κε ηνλ ζπλδπαζκφ Δληαίνπ Μεηψπνπ Δξγαηψλ 

θαη Αγξνηψλ θαηέιαβε ηελ έθηε ζέζε κε 894 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 3,13%. Ο 

ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο ήηαλ ν 

Παπαδήκαο Γεκήηξηνο κε 894 ςήθνπο. 

      Σέινο γηα ηνλ Ννκφ Κνδάλεο ζπλδπαζκφ θαηήξηηζε θαη ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα ( 

ηξίηε θαηάζηαζε) ζπγθεληξψλνληαο 791 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,77%. ηνλ 

ζπλδπαζκφ κεηείραλ νη Αλαγλψζηνπ Γξεγφξηνο ν νπνίνο έιαβε 304 ςήθνπο, 

Θενδνζηάδεο ηαχξνο 273 ςήθνπο, Θενινγίδεο ηπιηαλφο 188 ςήθνπο, Υξεζηίδεο 

Αξγχξηνο 7 ςήθνπο θαη Βαζηιείνπ ηαχξνο 1 ςήθνο. 
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Γξάθεκα 32. ύγθξηζε εζληθώλ θαη ηνπηθώλ απνηειεζκάησλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

1932 

 

 

    Μειεηψληαο ην γξάθεκα 32, νη ςεθνθφξνη ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο δηαηήξεζαλ ηελ 

εηθφλα ησλ εζληθψλ απνηειεζκάησλ, δειαδή είραλ ακθηιεγφκελν ραξαθηήξα θαη 

ζηελ νπζία είλαη εμηζνξξνπεκέλα. Σν απνηέιεζκα ζε φηη αθνξά ηα δχν πξψηα 

θφκκαηα Φηιειεπζέξσλ – Λατθψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνκέξεηα. πγθεθξηκέλα ην 

Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ παξνπζηάδεη κηα κηθξή πηψζεο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ 

κέζν φξν ζηελ Κνδάλε ηεο ηάμεσο 3,5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ θαη κπνξεί λα 

εξκελεπηεί δηφηη ε δεκνθηιία ηνπ Βεληδέινπ άξρηδε λα πέθηεη ζηνπο θχθινπο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Κνδάλε. Σν Κφκκα ησλ Λατθψλ παξνπζίαζε θαη ζηελ Κνδάλε 

ειάρηζηε πηψζε ζε ζρέζε κε ηα παλειιήληα απνηειέζκαηα ηνπ Κφκκαηνο. Σν 

Πξννδεπηηθφ Κφκκα απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ αθινχζεζε ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ 

είρε παλειιελίσο είρε κηα αξθεηά κεγάιε πηψζε 5 πεξίπνπ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ 

απφ 8,35% ζε 2,77% ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν Αγξνηηθφ Κφκκα παξνπζίαζε κηα κηθξή 

αχμεζε απφ 6,17% ζε εζληθφ επίπεδν ζε 7,80% ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. Σν Κφκκα 

Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ απνηέιεζε κηα έθπιεμε γηα ηελ πεξηνρή ηξηπιαζίαζε ζρεδφλ 

ηα πνζνζηά ηνπ απφ 5,89% πνπ είρε ιάβεη ζε εζληθφ επίπεδν ζε  14,13 ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ν ππνςήθηνο Πξνθνπίδεο Κνζκάο απνηέιεζε βαζηθφο ζπληειεζηήο ζηελ 
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άλνδν απηή. Σν Δληαίν Μέησπν Δξγαηψλ θαη Αγξνηψλ ζηελ Κνδάλε είρε πησηηθή 

πνξεία ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ απφ 4,97% ζε εζληθφ επίπεδν ζε 3,13% ζε 

ηνπηθφ. Σέινο ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα απνηέιεζε επίζεο κηα έθπιεμε ζην 

εθινγηθφ απνηέιεζκα  θαζψο  ήξζε ηέηαξηε δχλακε ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Κνδάλεο θαη ζπγθέληξσζε ην 10,61% πνζνζηφ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ 

φξνπ δειαδή ηνπ 3,82%. 

 

Γξάθεκα 33. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 θαη ηνπ 1932 ( κε βάζε ηνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 33, παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο ε 

Γεμηά
484

 παξνπζίαζε κεηαμχ ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ 1928 θαη 1932 κηα 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξψν
485

 ρψξν νπνχ είρε κηα ζεκαληηθή πηψζε ζηελ 

εθινγηθή ηνπ επηξξνή ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο ελψ αληίζεηα ν ρψξνο 

ηεο Αξηζηεξάο
486

 αχμεζε θαηά πνιχ ηα πνζνζηά ηεο. πγθεθξηκέλα ζην γξάθεκα 

                                                           
484

 Υτο ποςοςτό τθσ Δεξίασ για τισ εκλογζσ του 1932 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Ναϊκοφ Μόμματοσ, 
ενϊ για τισ εκλογζσ του 1928 ακροίςτθκαν τα ποςοςτά του Ναϊκοφ Μόμματοσ, του Μόμματοσ των 
Ελευκεροφρόνων. 
485

 Υτο ποςοςτό του κζντρου για το 1932 ακροίςτθκαν τα ποςοςτά του Μόμματοσ Φιλελευκζρων, του 
Σροοδευτικοφ, του Μόμματοσ Αγροτϊν και Εργατϊν,και του Εκνικοφ Τιηοςπαςτκοφ κόμματοσ,ενϊ για 
τισ εκλογζσ του 1928 ακροίςτθκαν τα ποςοςτά των Φιλελευκζρων κακϊσ επίςθσ του ςυνδυαςμοφ 
Βενιηελικϊν. 
486

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ για τισ εκλογζσ του 1932  ακροίςτθκαν τα ποςοςτά του Αγροτικοφ 
Μόμματοσ και του Ενιαίου Ξετϊπου ενϊ για τισ εκλογζσ του 1928 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του 
μεμονωμζνου υποψθφίου Σαπανικολάου Βαϊοσ. 
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βιέπνπκε φηη ηα πνζνζηά ηεο Γεμηάο απμήζεθαλ απφ 24,75% ην 1928 ζην 30,24% ην 

1932, δηθαηνινγείηαη ζην θιίκα ηεο γεληθφηεξεο αλφδνπ ηνπ θπξηφηεξνπ εθθξαζηή 

ηεο Γεμηάο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. ε φηη αθνξά ην Κέληξν ε κείσζε ηεο εθινγηθήο 

δχλακεο ήηαλ κεγάιε απφ 73,89% ην 1928 ζε 58,82 ην 1932 φια ηα θφκκαηα ηνπ 

θέληξνπ ζηελ Κνδάλε παξνπζίαζαλ πηψζε πιελ ηνπ Κφκκαηνο ησλ Αγξνηψλ θαη 

Δξγαηψλ. Σέινο ηα πνζνζηά ηεο Αξηζηεξάο ππεξηξηπιαζηάζηεθαλ απφ 1,95% ην 

1928 ζε 10,93% ην 1932 ην Αγξνηηθφ θφκκα δηαδξακάηηζε ηνλ θχξην ξφιν ζην 

απνηέιεζκα απηφ. 

 

Πίλαθαο 79. ηαπξνδνζία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηεο επαξρίαο Κνδάλεο ζηηο 

εθινγέο 1932 

Δπαξρία Κνδάλεο 

 

Δθινγηθά 

ηκήκαηα
487

 

Κ.Φ Λ.Κ Α.Κ Α..Δ.Κ Π.Κ. Δ.Ρ.Κ. Δ.Μέησπν 

Κνδάλεο 1
νλ

 156 370 2 9 2 44 18 

Κνδάλεο 2
νλ

 130 301 - 6 - 41 22 

Κνδάλεο 3
νλ

 101 244 2 7 1 39 13 

Κνδάλεο 4
νλ

 133 265 2 7 - 45 14 

Κνδάλεο 5
νλ

 229 279 14 16 4 151 4 

Γξεπάλνπ 173 11 23 65 3 48 4 

Σεηξαιόθνπ 295 14 34 68 - 27 1 

νθνπιάξ 259 9 - 15 - 20 1 

Πνιπκύινπ 45 3 50 29 - 21 2 

Ξεξνιίκλεο 261 49 25 98 1 92 13 

Βαηεξνύ 285 8 3 1 - 25 1 

Αγ. Παξαζθ 121 150 - 59 - 63 3 

Καηζαξγηάο 111 142 7 1 - 20 - 

Αλ. Κώκε 79 251 38 20 - 8 - 

Βαζπιάθνπ 233 9 7 21 3 149 - 

εξβίσλ 248 74 2 166 2 70 130 

                                                           
487

 Ρι πίνακεσ ςταυροδοςίασ των επαρχίων που ανικαν ςτθν εκλογικι περιφζρεια του Οομοφ 
Μοηάνθσ παρατίκενται όπωσ ακριβϊσ εντοπίςτθκαν απο τθν εφθμερίδα Βόρειοσ Ελλάσ φ. 02.10.1932. 
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Πνιπξάρνπ 40 13 - 108 - 39 - 

Γνπιώλ 63 3 11 20 1 34 6 

Ληβαδεξνύ 16 61 - 75 - 37 - 

Σξαλνβάιηνπ 37 32 3 77 - 45 - 

Καζηαληάο 48 10 1 58 1 14 - 

Βειβελδνύ 1
νλ

 183 192 - 60 - 84 3 

Βειβελδνύ 2
νλ

 108 80 17 103 - 49 - 

Καηαθπγίνπ 51 143 - - - 3 - 

 

Δπαξρία Βνΐνπ 

 

ηαηίζηεο 1
νλ

 77 83 - 4 - 3 30 

ηαηίζηεο 2
νλ

 73 128 - 9 2 6 44 

ηαηίζηεο 3
νλ

 124 174 - - - 6 56 

Γαιαηηλήο 83 86 - 8 - - 1 

Δξάηπξαο 118 292 - 44 1 60 2 

Πειεθάλνπ 88 130 - 99 3 1 - 

ηζαλίνπ 46 116 - 12 8 6 - 

Νεαπόιεσο 299 119 - 80 9 19 2 

Πνιπιάθνπ 12 93  16 9 - - 

Σζνηπιίνπ 164 113 4 100 23 16 18 

Κξηκελίνπ 7 44 3 5 75 1 17 

Βειαληδηάο 147 110 6 31 15 13 - 

θαινρσξίνπ 29 54 - 27 3 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

Δπαξρία Δνξδαίαο 

 

Πηνιεκατδνο 1
νλ

 242 39 43 111 27 162 24 

Πηνιεκατδνο 2
νλ

 165 100 55 202 23 191 53 

Φηιώηα 246 20 10 43 3 26 7 

Πύξγσλ 251 82 6 81 17 27 4 

Πεξαίαο 123 6 1 6 7 19 - 

Κνκλελνύ 147 7 79 121 18 34 - 

Αγ. Υξηζηνθ 73 54 82 165 18 94 23 

Δξκαθηάο 22 69 - 47 9 - - 

Ακπγδαιηώλ 123 3 8 67 3 32 42 

Κιήηνπ 167 6 16 91 - 8 1 

Μαπξνδέλδξνπ 115 6 44 84 4 45 102 

Κνκάλνπ 15 156 63 131 29 36 5 

Αξδάζζεο 32 130 25 71 2 19 30 

Αλαξξάρεο 83 92 20 49 5 33 7 

Δκπνξίνπ 30 191 - 22 - 18 1 

Παιαηνρσξίνπ 68 154 - 221 5 18 1 

Γαιαηείαο 57 130 22 17 5 85 5 

Βιάζηεο 29 278 2 9 11 1 39 

Γξακκαηηθνύ 14 49 - 57 - 1 1 
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Δπαξρία Γξεβελώλ 

 

Γξεβελώλ 135 243 147 86 12 31 39 

ακαξίλεο 3 30 124 - - 47 - 

κίμεο 17 105 10 4 4 19 6 

Πεξηβνιίνπ 23 17 7 - - 90 24 

Αβδέιεο 41 5 9 - 13 24 13 

Πνιπλεξίνπ 81 160 1 3 - - 1 

Εηάθα 81 177 173 8 - 6 4 

Κξαληάο 117 92 74 85 7 39 - 

Ακπγδαιηώλ 46 161 88 63 43 14 12 

Αγ. Γεσξγίνπ 64 92 7 17 8 6 - 

Κπδσληώλ 29 127 20 10 62 4 1 

Κνθθηληάο 69 195 25 23 5 4 15 

αξαθίλεο 166 75 24 30 5 7 - 

Κλίδεο 87 121 14 21 - - - 

Μεγάξσλ 18 31 99 10 72 6 - 

Κηβσηνύ 121 14 9 47 7 14 - 

Καξπεξνύ 98 130 62 26 - 25 - 

Μεζνιόγγνπ 41 38 1 26 1 39 - 

Καιινλήο 37 73 32 78 25 24 1 

Πεγαδίηζεο 61 17 181 37 8 2 2 

Μεξζίλεο 86 14 - 45 5 7 - 

Πεληαιόθνπ1
νλ

 16 107 1 12 30 - 9 

Πεληαιόθνπ2
νλ

 38 29 3 4 27 9 6 

Απγεξηλνύ 130 115 2 30 28 19 4 

Γακαζθεληάο 17 77 4 1 8 187 - 

Γεζθάηεο 1
νλ

 63 41 - 152 1 27 20 

Γεζθάηεο 2
νλ

 35 41 99 43 - 4 5 

Κξαληάο,Γεζθ 133 30 72 6 - 55 3 

Πιαηαλνξεύκαηνο 140 40 - 53 - 13 2 
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Γξάθεκα 34: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Γήκν Κνδάλεο 

 

 

 

    Με βάζε ηα πέληε εθινγηθά ηκήκαηα πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζηνλ δήκν Κνδάλεο γηα 

ηηο εθινγέο ηνπ 1932, ζα παξνπζηάζνπκε ηα πνζνζηά πνπ έιαβαλ νη ζπλδπαζκνί ησλ 

θνκκάησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα πνζνζηά θαη ηνπο ςήθνπο  ζηελ επαξρία Βνΐνπ, 

Δνξδαίαο, Γξεβελψλ, θαη ηέινο ζε μερσξηζηφ γξάθεκα απηά ησλ εθινγηθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία ηεο Κνδάλεο. πσο είλαη δηαθξηηφ απφ ην 

γξάθεκα 34 ην Λατθφ Κφκκα απέζπαζε ζηνλ δήκν Κνδάλεο ην 54,62% πνπ 

εξκελεχεηαη ζε ςήθνπο 1.459 θαη κάιηζηα θαη ζηα πέληε εθινγηθά ηκήκαηα ήξζε 

πξψην. Αθνινχζεζε ην Κφκκα Φηιειεπζέξσλ κε 749 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 28,04%, 

ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα κε 320 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 11,98%, ην Δληαίν 

Μέησπν κε 71 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,66%, ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα 45 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,68%, ην Αγξνηηθφ 20 ςήθνπο (0,75%), θαη ηέινο ην 

Πξννδεπηηθφ Κφκκα 7 ςήθνπο (0,26%). 
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Γξάθεκα 35: Eθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Βνΐνπ (Αλαζειίηζεο) 

 

 

 

    χκθσλα  κε ην γξάθεκα 35 ζηελ επαξρία ηνπ Βνΐνπ επηθξάηεζε ην Λατθφ Κφκκα 

έλαληη ησλ άιισλ θνκκάησλ θαη κάιηζηα ζηα 10  απφ ηα 13 εθινγηθά ηκήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επαξρίαο, εμαίξεζε απνηέιεζαλ ηα ηκήκαηα ηνπ Σζνηπιίνπ, 

Βειαληδίαο, θαη Νεαπφιεσο πνπ επηθξάηεζε ν ζπλδπαζκφο ησλ Φηιειεπζέξσλ. 

Αλαιπηηθά ην Κφκκα ηνπ Σζαιδάξε έιαβε 1.542 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 41,54%, ην 

Κφκκα ηνπ Βεληδέινπ ζπγθέληξσζε 1.267 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 34,13%, ην Αγξνηηθφ 

Κφκκα έιαβε 435 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 11,72% αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν 

φξν πνπ απέζπαζε ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. Αθνινχζεζε ην Δληαίν Μέησπν φπνπ 

έιαβε 170 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,58%, ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα έιαβε 148 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 3,99%, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα πνπ έιαβε 137 ςήθνπο θαη 

παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν πνπ είρε ζε φιν ηνλ Ννκφ Κνδάλεο 

(10,61%), ηέινο ην Αγξνηηθφ Κφκκα πνπ έιαβε κφιηο 13 ςήθνπο ή ην 0,35% 

πνζνζηφ πνπ απνηέιεζε ην ρακειφηεξν ηνπ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. 
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Γξάθεκα 36: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο 

 

 

 

 

   ε αληίζεζε κε ηελ επαξρία Βνΐνπ, ζηελ επαξρία Δνξδαίαο, πξψην θφκκα 

αλαδείρζεθε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ην νπνίν έιαβε 2.002 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

28,38%, αθνινχζεζε ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ φπνπ 

έιαβε 1.572 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 22,70% πνπ ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν πνπ απέζπαζε 

ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα, έπεηηα κε κηθξή δηαθνξά αθνινχζεζε ην Λατθφ Κφκκα πνπ 

ζπγθέληξσζε 1.572 ςήθνπο ή ην 22,38% επί ηνπ ζπλφινπ, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ 

Κφκκα ηνπ Κνλδχιε έιαβε ζηα Κατιάξηα 849 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 12,09%, ην 

Αγξνηηθφ Κφκκα 476 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 6,78%, ην Δληαίν Μέησπν έιαβε 345 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,91% ελψ ηέινο ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ Καθαληάξε έιαβε 

186 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,65%. 
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Γξάθεκα 37: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Γξεβελώλ  

 

 

 

 

    Μειεηψληαο ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Γξεβελψλ εληνπίζηεθαλ 

7.858 έγθπξα ςεθνδέιηηα απφ ην ζχλνιν ησλ 29 εθινγηθψλ ηκεκάησλ. Αλαιπηηθά 

ηελ πξψηε ζέζε θαηαθηά ην Λατθφ Κφκκα φπνπ έιαβε 2.397 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

30,50%, αθνινχζεζε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ 1.993 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 25,36% φπνπ θαη παξελζεηηθά ήηαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ πνπ έιαβαλ 

ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο. Σξίηνο αλαδείρζεθε ν ζπλδπαζκφο 

ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο πνπ έιαβε 1.288 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 16,39% φπνπ ήηαλ 

θαη ην πςειφηεξν πνπ έιαβε ζηνλ Νφκν κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηνπ (7.80%), ην 

Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα έιαβε 920 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 11,71%, Δζληθφ 

Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα έιαβε 722 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 9,19%, θαη ηέινο κία απφ ηηο 

ηάζεηο ηεο Αξηζηεξάο απηή ηνπ Δληαίνπ Μεηψπνπ Δξγαηψλ θαη Αγξνηψλ έιαβε 167 

ςήθνπο ή ην 2,13% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο επαξρίαο. 
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Γξάθεκα 38. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζην ζύλνιν ησλ θνηλνηήησλ ηεο επαξρίαο 

ηεο Κνδάλεο 

 

 

 

 

    Σέινο ζην ζχλνιν ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ησλ θνηλνηήησλ ηεο επαξρίαο ηεο 

Κνδάλεο, ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ επηθξάηεζε ζηα 13 απφ ηα 19 εθινγηθά 

ηκήκαηα θαη έιαβε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο πνπ αλέξρνληαλ ζε 2.656 θαη 

πνζνζηφ 42,85% απνηέιεζκα πνπ ελ πνιινίο θαζφξηζε ηελ ηζρλή δηαθνξά πνπ είρε 

απφ ην Λατθφ Κφκκα ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. 

πγθεθξηκέλα ην Κφκκα ηνπ Σζαιδάξε έιαβε 1.254 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 20,23% 

πνπ απνηειεί ην ρακειφηεξν πνπ έιαβε ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν 

φξν ηνπ 30,24%, αθνινχζεζε ην Αγξνηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα πνπ ζπγθέληξσζε 1.044 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 16,84%, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα πνπ έιαβε 848 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 13,68%, ην Αγξνηηθφ Κφκκα πνπ έιαβε 221 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

3,57%, ην Δληαίν Μέησπν πνπ έιαβε  164 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,65%. θαη ηέινο 

νπξαγφο ήηαλ ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα κε κφιηο 11 ςήθνπο ή ην 0,18% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηλνηήησλ ηεο επαξρίαο ηεο Κνδάλεο. 

 

 

 

42,85% 

20,23% 

3,57% 

16,84% 

0,18% 13,68% 

2,65% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Αγροτικό Αγροτικό & Εργατικό Κόμμα 

Προοδευτικό Κόμμα Εκνικό Ριηοςπαςτικό Κόμμα 

Ενιαίο Μζτωπο  Εργατϊν & Αγροτϊν 
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3.7.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 25εο 

επηεκβξίνπ ηνπ 1932 

 

Πίλαθαο 80. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

Σίηινο Δθεκεξίδαο 

 

Γεκνζηεύκαηα 

 

% 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 47 21,9 

Βφξεηνο Διιάο 64 29,8 

Μαθεδνληθφ Βήκα 71 33,0 

Ππξζφο 33 15,3 

ύλνιν 215 100,0 

 

   Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1932 ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο 

θπθινθνξνχζαλ νπ εθεκεξίδεο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο, Βόξεηνο Διιάο, Μαθεδνληθό 

Βήκα, θαη ν Ππξζόο. ηελ εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο εληνπίζηεθαλ 47 

δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1932, 64 ζηελ 

Βόξεηνο Διιάο, 71 ζην Μαθεδνληθό Βήκα, θαη ηέινο 33 δεκνζηεχκαηα ζηελ 

εθεκεξίδα Ππξζόο. 

 

Πίλαθαο 81. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα % 

Δβδνκαδηαία 215 100,0 

 

 

    Καη νη ηέζζεξηο κειεηψκελεο εθεκεξίδεο εθδίδνληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαηά 

ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνπλ ίδηα ζπρλφηεηα έθδνζεο θαη ηα 215 δεκνζηεχκαηα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ. 
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Πίλαθαο 82. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Κέληξν 215 100,0 

Γεμηά 0 0 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 215 100,0 

 

   Αληίζηνηρα θαη νη ηέζζεξηο εθεκεξίδεο ηδενινγηθά αλήθαλ ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ. 

πγθεθξηκέλα ε Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο  απνηεινχζε θαη‟ εμνρήλ βεληδειηθή εθεκεξίδα 

(Φηιειεχζεξν Κφκκα), ε Βόξεηνο Διιάο  αξρηθά αλ θαη δήισλε αρξσκάηηζηε άλεθε 

ζην βεληδειηθφ ρψξν – Φηιειεχζεξε εθεκεξίδα, σζηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ θαη ιφγσ ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπ δηεπζπληή ηεο . 

Θενδνζηάδε ζην ζπλδπαζκφ κε ηνπο Φηιειεχζεξνπο, ππνζηήξημε ην Πξννδεπηηθφ 

Κφκκα ηνπ Καθαληάξε, ην Μαθεδνληθό βήκα κε ηδξπηή ηνλ Ν.Κνππαξνχζν κεηά ηελ 

απνρψξεζε ηνπ απφ ην Φηιειεχζεξν Κφκκα, απνηέιεζε εθεκεξίδα ηνπ Δζληθνχ 

Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Κνλδχιε, φπνπ ζπκκεηείρε εμάιινπ ν δηεπζπληήο ηεο 

εθεκεξίδαο ζηηο εθινγέο, ελψ ηέινο ε εθεκεξίδα Ππξζόο ηάζζνληαλ ππέξ ηνπ 

Αγξνηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Αι. Παπαλαζηαζίνπ. 

 

Πίλαθαο 83.  Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξνεθινγηθά 160 74,4 

Μεηεθινγηθά 55 25,6 

ύλνιν 215 100,0 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 83, ηα 160 απφ ηα 215 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 74,4% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ 55 απφ απηά, δειαδή ην 

25,6% κεηεθινγηθά. 
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Πίλαθαο 84. ειίδα δεκνζηεύκαηνο  

 

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

1 81 37,7 

2 46 21,4 

3 12 5,6 

4 76 35,3 

ύλνιν 215 100,0 

 

    Απφ ηα 215 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1932 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, 

ηα 81 (37,7%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο, ηα 46 (21,4%) ζηελ 

δεχηεξε, κνλάρα 12 (5,6%) ζηελ ηξίηε, ελψ 76 (35,3%) εληνπίζηεθαλ ζηελ ηέηαξηε 

ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 

 

Πίλαθαο 85. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 56 26,0 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 3  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 16  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε 5  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

12  

1.3.1 Κ.Α./ Αλάιπζε-

Γλψκε 

20  

2 Ρεπνξηάδ 106 49,3 

2.1 Δηδήζεηο 59  

2.2 Παξαπνιηηηθά 27  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 20  

3 Άξζξα Γλώκεο 33 15,3 

3.1 Δπηζηνιέο 15  
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    Απφ ηα 215 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηηο εθινγέο ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ 1932 ηα 56 (26,0%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο , ηα 106 (49,3%) 

είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 33(15,3%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, ηα 6 (2,8%) ήηαλ 

πιεξσκέλεο απφ θφκκαηα  ε ππνςήθηνπο θαηαρσξήζεηο, ελψ επίζεο βξέζεθαλ θαη 14 

πίλαθεο ( εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο). πγθεθξηκέλα, απφ ηα 

56 θχξηα άξζξα ηα 3 είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 16 ηελ κνξθή εηδήζεσλ ηα 5 ηελ 

κνξθή δειψζεσλ ή νκηιηψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ηα 12 άξζξα γλψκεο, ελψ ηα 20 

άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 106 ξεπνξηάδ ηα 59 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηα 

27 είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν , ηα 20 είραλ ηελ κνξθή δειψζεσλ ή νκηιηψλ φρη 

ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. Απφ ηα 33  άξζξα γλψκεο ηα 18 αθνξνχζαλ άξζξα 

αλάιπζεο  ηεο γλψκεο ηνπ αξζξνγξάθνπ θαη 14 είραλ ηελ κνξθή επηζηνιψλ. 

 

Πίλαθαο 86. εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

    πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 86, απφ ηα 215 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηηο εθινγέο ηνπ 1932  ηα 42 (19,5%) θαηαηάρζεθαλ ζηνλ χςηζην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο (ηα δεκνζηεχκαηα απηά εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο θαη κάιηζηα βξίζθνληαλ ζε θεληξηθή ζέζε), ηα 48 (22,3%) θαηαηάρζεθαλ 

ζην βαζκφ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ( βξίζθνληαλ λαη κελ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εληχπνπ αιιά είηε ήηαλ κηθξά είηε ζε φρη πεξίνπηε ζέζε), ηέινο ηα 125 (58,1%) 

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 18  

3.3 Αθηεξψκαηα 0  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 6 2,8 

5 Πίλαθεο 14 6,5 

6 πλζήκαηα 0 0 

 ύλνιν 215 100,0 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Τςίζηεο 42 19,5 

Μέηξηαο 48 22,3 

Τπνδεέζηεξεο 125 58,1 

ύλνιν 215 100,0 
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ηνπνζεηήζεθαλ ζην βαζκφ ππνδεέζηεξεο ζεκαζίαο ( ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα 

βξίζθνληαλ εθηφο πξψηεο ζειίδαο). 

     

Πίλαθαο 87. Μέγεζνο ηίηινπ  

Μέγεζνο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Μεγάιν 84 39,1 

Μεζαίν 69 32,1 

Μηθξφ 61 28,4 

Πνιχ Μηθξφ 1 0,5 

ύλνιν 215 100,0 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 87, 84 (39,1%) απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1932  θέξνπλ ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 69 (32,1%) είραλ 

κεζαίνπ κεγέζνπο, ηα 61 (28,4%) παξνπζηάδνληαλ ππφ κηθξνχο ηίηινπο ελψ κφιηο έλα 

(0,5%) είρε πνιχ κηθξφ ηίηιν. 

 

Πίλαθαο 88. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 88, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 51,6% (111 απφ ηα 215 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ δηαθφξσλ δεκνζηεπκάησλ 

ησλ εληχπσλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ γεληθφηεξν ηδενινγηθφ ρψξν ηεο εθάζηνηε 

εθεκεξίδαο. πγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα ηεο βεληδειηθήο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο 

πεξηιακβάλνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 

Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ελψ αληίζηνηρα νη αλαθνξέο ζηα ππφινηπα θφκκαηα έρνπλ 

αξλεηηθή ρξνηά, ην ίδην θαη κε ην Μαθεδνληθό Βήκα φπνπ ε πιεηνλφηεηα  ησλ 

δεκνζηεπκάησλ αθνξά ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα. Μφιηο 7 (3,3%) 

ρέζε εθεκεξίδαο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

χκθσλε 111 51,6 

Αληίζεηε 7 3,3 

Οπδέηεξε 97 45,1 

ύλνιν 215 100,0 



249 
 

δεκνζηεχκαηα αθνξνχλ ζε ηδενινγηθφ ρψξν ή θφκκα αληίζεην κε απηφ πνπ εθθξάδεη 

ε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ελψ 97 δεκνζηεχκαηα (45,1%) παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε 

ηδενινγηθή ρξνηά. 

 

Πίλαθαο 89. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 89, 127 απφ ηα 215 δεκνζηεχκαηα (59,1%) πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1932 παξνπζηάδνπλ 

ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά, αλεμάξηεηα απφ ην θχξην ζψκα ηνπ θείκελν 

ηνπο. Σα δεκνζηεχκαηα απηά θέξνπλ ηίηινπο φπσο «Αη βνπιεπηηθαί έδξαη»
488

,«Πσο ζα 

ςεθίζνπλ νη εθινγείο»
489

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 25,6% ησλ δεκνζηεπκάησλ 

παξνπζηάδεη ηίηινπο κε ζαθή ζεηηθή ρξνηά δειψλνληαο κε εκθαλή ηξφπν ηελ 

ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο εθεκεξίδαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ηαμηλνκήζεθαλ ηίηινη φπσο «Σν Δζληθό Ρηδνζπαζηηθό Κόκκα ελ ην Ννκώ Κνδάλεο 

ζξηακβεύεη»
490

, «Ο Αληάμηνο ηεο Κνδάλεο πνιηηεπηήο» αλαθνξά ζηνλ ππνςήθην 

βνπιεπηή Βαξβνχηε.Γ. Σέινο ην 15,3% ησλ ηίηισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ 

Σχπνπ ηεο Κνδάλεο γηα ηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1932 παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθή ρξνηά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ  ηίηισλ είλαη νη εμήο: «Βξπθόιαθεο ηεο ιατθήο 

ςπρήο»
491

, «άθνο ραξηηνύ θαη αζθόο ςεπδώλ ππνζρέζεσλ»
492

. 

 

 

 

 

 

                                                           
488

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.247. 21.08.1932, ς.4. 
489

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1024. 18.09.1932, ς.2. 
490

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.248. 28.08.1932, ς.4. 
491

 Εφθμερίδα «Πυρςόσ», φ.10. 14.08.1932, ς.1. 
492

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1023. 11.09.1932, ς.2. 

Καηεύζπλζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 33 15,3 

Θεηηθή 55 25,6 

Οπδέηεξε 127 59,1 

ύλνιν 215 100,0 
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Πίλαθαο 90. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 137 63,7 

Παλειιήληαο 64 29,8 

Μηθηφ 14 6,5 

ύλνιν 215 100,0 

 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 90, δηαθξίλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1932 κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν 

ηεο Κνδάλεο ην 63,7% αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη 

ελδηαθέξνληνο θαη ην 29,8%  αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο. 

Σέινο ην 6,5% ησλ δεκνζηεπκάησλ ζπλδπάδνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπο ζεκαηνινγία 

πνπ ζρεηίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζε ζέκαηα ηνπηθήο αιιά θαη παλειιήληαο πνιηηηθήο 

δξάζεο. 

 

Πίλαθαο 91. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

Έκθαζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξόζσπν 104 48,4 

Πξφζσπν ηνπηθήο εκβέιεηαο 64  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

40  

Κόκκα 71 33,0 

Μεηθηό 40 18,6 

ύλνιν 215 100,0 
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χκθσλα κε ην πίλαθα 91, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην 48,4% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1932 αθνξνχζαλ ζε 

πξφζσπα, ην 33,0% ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 

18,6% ζπλδχαδε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απφ ηα 104 

δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα, ηα 64 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα ηνπ 

ηνπηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ ηεο Κνδάλεο, π.ρ. Βαξβνχηεο. Γ, Κνππαξνχζνο. Ν, θαη ηα 

ππφινηπα 40 δεκνζηεχκαηα αζρνινχληαλ κε πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο, φπσο 

αξρεγνί θνκκάησλ πρ. Κνλδχιεο, Σζαιδάξεο, Παπαλαζηαζίνπ, θαη Βεληδέινο. 
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Πίλαθαο 92. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 19 8,8 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.1.1. Δθπαίδεπζε 

    ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθε έλα δεκνζίεπκα απφ ηελ εθεκεξίδα Ζρώ 

ηεο Μαθεδνλίαο πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ θαζ‟φιε ηελ ηεηξαεηία ηεο 

Κπβεξλήζεσο Βεληδέινπ. Σν άξζξν κε ηίηιν « ν απνινγηζκόο ηεο ηεηξαεηίαο» 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Δπί νιόθιεξνλ εθαηνληαεηίαλ έγηλαλ κόλνλ 1.400 ζρνιηθά 

θηίξηα, θαηα ηελ ηειεπηαίαλ ηεηξαεηίαλ 3.174»
493

 θαη παξάιιεια ηνλίδεη φηη ην  έλα 

κεγάιν κέξνο απφ ην δεκφζην ρξήκα δαπαλήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

 

1.1.2. Τγεία 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε δεηήκαηα 

πγείαο θαη ζηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε 

Βεληδέινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο Μαθεδνληθό βήκα κε ηίηιν «Τγηεηλή θ.η.ι.» πνπ αζθεί έληνλε θξηηηθή γηα 

ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ε Κπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ 

αθνινχζεζε ζηα ζέκαηα πγείαο. πγθεθξηκέλα γξάθεη «Δλ ην κεηαμχ ε εινλνζία 

ζεξίδεη ή θπκαηίσζηο θνλεχεη, ηα αθξνδίζηα εθθπιιίδνπλ θαη ηα ρξφληα λνζήκαηα θαη 

αη επηδεκίαη θαηαηνίρνπλ ηνλ Διιεληθφλ ιαφλ»
494

. 

 

1.1.3. Άιιν 

Ζ ππνθαηεγνξία ε ζπγθεθξηκέλε απνηειεί κέξνο ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζηελ 

παξνχζα επηιέρζεθε ε Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαζψο εληνπίζηεθαλ αξθεηέο αλαθνξέο 

απφ δηάθνξεο εθεκεξίδεο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηεο Κνδάλεο. Άιιεο άζθεζαλ έληνλε 

θξηηηθή ζηε πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηα αγξνηηθά δεηήκαηα άιιεο έδηλαλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηνπ εθάζηνηε θφκκαηνο πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ γηα ηα αγξνηηθά ζέκαηα .Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα ηεο 

εθεκεξίδαο Ππξζόο πνπ δεκνζηεχεη ηηο πξνγξακκαηηθέο αξρέο ηνπ Αγξνηηθνχ θαη 

Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή « ην ιατθόλ ηεο πεξηερόκελν 

ξπζκίδεη ηελ αγξνηηθήλ πνιηηηθήλ ηνπ βαζηδόκελνλ είο ηαο αθνινπζώο αξράο...»
495

. 

 

                                                           
493

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ» φ.1023. 11.09.1932,ς.3. 
494

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα» φ.248. 28.08.1932, ς.2. 
495

 Εφθμερίδα «Πυρςόσ», φ.11. 21.08.1932,ς.3. 
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1.2.  Οηθνλνκία 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ πνπ  αλαθέξνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πξνέξρνληαη απφ θίια πξνζθείκελν ζην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ ηνλίδεη ην 

κέγεζνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε Κπβέξλεζε Βεληδέινπ ελ κέζν 

κηαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ κέηξσλ πνπ έιαβε γηα απηήλ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην άξζξν κε ηίηιν « Ζ παγθόζκηνο νηθνλνκηθή θξίζεο θαη ε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή Βεληδέινπ» φπνπ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά « ε Κπβέξλεζε 

Βεληδέινπ αληηκεηώπηζε ηελ νηθνλνκηθήλ θξίζελ θαη ηαο δπζρέξεηαο ππήξμε 

ιεινγηζκέλνο θαη ζρεδόλ αξηζηνηερληθώο»
496

. 

 

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό – Πξνζθπγηθό 

Ζ  θαηεγνξία ε ζπγθεθξηκέλε πεξηιακβάλεη δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνιηηηθή εηδεζενγξαθία ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ζέκαηνο αιιά θαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζήθε αξγφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή απνθαηάζηαζε θαζψο 

επίζεο ζε ζέκαηα ζηέγαζεο θαη ρνξήγεζεο ρξεκαηηθνχ επηδφκαηνο θ.α. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δεκνζίεπκα απνηειεί απηφ ηνπ Μαθεδνληθνύ Βήκαηνο πνπ έδσζε 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο πξφζθπγεο, « Σν πξνζθπγηθό 

πξόβιεκα θαη ε ζέζεο έλαληη απηνύ ηνπ Δζληθνύ Ρηδνζπαζηηθνύ Κόκκαηνο»
497

 ην 

δεκνζίεπκα απνηειεί κηα ελεκέξσζε γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ην 

Δ.Ρ.Κ. εάλ ηνπ δνζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ. 

 

1.4 Γεκόζηα δηνίθεζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα 

πνπ ζα άιιαδε γηα αθφκε κία θνξά ζηηο εθινγέο ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 1932. 

πγθεθξηκέλα  αληηπνιηηεπφκελνο Σχπνο αλαθέξεηαη κεηεθινγηθά ζην ηη ζα γίλνληαλ 

εάλ ηζρχεη ην πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ Βεληδέιν, «ην κε ηζρύνλ ζύζηεκα ηεο 

αλαινγηθήο θαη ε ςεθνθνξία δηεμήγεην σο θαη θαηά ην 1928 δηα ηνπ πιεηνςεθηθνύ ε 

Κπβέξλεζεο δελ ζα ήην δπλαηόλ λα ζπγθεληξώζεη ελ ην ζύλνισ ησλ 15 βνπιεπηώλ»
498

. 

 

 

                                                           
496

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1023. 11.09.1932, ς.1.  
497

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ. 250. 08.09.1932. ς.1. 
498

«Εάν ζμενε το πλειοψθφικόν ο βενιηελιςμόσ κα είχε 15 βουλευτάσ» Εφθμερίδα «Μακεδονικό 
Βιμα», φ.254. 02.10.1932, ς.1.  
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1.5 Γεκόζηα έξγα 

Αλαθνξέο ζηα δεκφζηα έξγα έθαλε πξνεθινγηθά ν θηινβεληδειηθφο Σχπνο κε ζθνπφ 

λα πξνβάιιεη θαη απηή ηελ πιεπξά ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θάλνληαλ ιφγν γηα « ε 

Κπβέξλεζε εμεζθάιηζε ηα ρξήκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο ηδεξνγξακκηθήο γξακκήο θαη 

δηέηαμε ηελ ζπλέρηζε ησλ έξγσλ»
499

. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμύ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

Δληνπίζηεθαλ αξθεηά δεκνζηεχκαηα φπνπ ην πεξηερφκελν ηνπο πεξηιάκβαλε 

δειψζεηο ή νκηιίεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ άζθεζαλ δξηκεία θξηηηθή ζε πνιηηηθνχο 

ηνπο αληηπάινπο. Έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα είλαη ε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε ηνπ 

ππνςήθηνπ βνπιεπηή ησλ Φηιειεπζέξσλ Κνληνδίλα Κ. κε ηνλ ππνςήθην βνπιεπηή 

ηνπ Δ.Ρ.Κ Κνππαξνχζν.Ν « επεηζόδην κέζα ζηελ Βνπιή κεηαμύ ηνπ Κνππαξνύζνπ θαη 

ηνπ Κνληνδίλα... Κνππαξνύζνο:εηο είζζε ν δηθεγόξνο ησλ Λαδαξάδσλ... 

Κνληνδίλαο:Nα αλαθαιέζεη... Κνππαξνύζνο: Γελ αλαθαιώ»
500

 ε αληηπαξάζεζε 

αθνξνχζε γηα έλα αγξνηεκάρην ηνπ ππνς. Πνιηηεπηή εξβίσλ Παπακηραήι.Ξ κε ηνλ 

Κνληνδίλα, ,φπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε δηθεγφξνο θαη ππεξαζπηζηήο ηνπ 

Παπακηρήι ήηαλ ν Κνππαξνχζνο. 

 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

 

Χζηφζν εθηφο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ, ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν  απφ κεξίδα ηνπ πνιηηηθνχ Σχπνπ ήηαλ λα αζθεί 

θξηηηθή ζε πνιηηηθέο θαη ζηειέρε ηεο εθάζηνηε αληίπαιεο πνιηηηθήο παξάηαμεο ή 

αθφκα θαη ζε αληίπαιεο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο πνπ εθπξνζσπνχζαλ θάπνην αληίπαιν 

θφκκα. Έλα αλάινγν παξάδεηγκα είλαη ην δεκνζίεπκα ηεο Ζρνύο ηεο Μαθεδνλίαο πνπ 

επηηίζεηαη ζηελ Καθαληαξηθή εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο θαη ζηελ Κνλδπιηθή 

εθεκεξίδα Μαθεδνληθό Βήκα, ζρεηηθά κε ηελ ιάζπε πνπ πέηαμαλ γηα ην πξφζσπν ηνπ 

ππνςήθηνπ βνπιεπηή Βαξβνχηε. Γξάθεη ινηπφλ « Θα είκεζα όκσο ζθιεξνί εάλ ηνπο 

θαη αινγήζσκελ πιήξε ηνλ εθηξαρειηζκόλ εηο ηνλ νπνίν ε γλσζηή μπλσξίο ησλ δύν 

εθεκεξίδσλ ηεο πόιεσο καο πεξηήιζε πξνεθινγηθώο θαη κεηεθινγηθάο... ηνπ θαηήγνξνπ 

                                                           
499

«Εισ τασ Δθμοκοπίασ , απαντϊμεν δι’ ζργων», Εφθμερίδα « Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1025. 
24.09.1932, ς. 4. 
500

 «Απο τθν βουλιν», Εφθμερίδα «Πυρςόσ»,φ.11. 21.08.1932, ς. 1. 
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γηα δήζελ ηηκεηέο ηεο πνιηηηθήο αξεηήο πνπ ηνικόπλ λα ζπθνθαληνύλ ηνλ θ. Βαξβνύηε 

γηα ηνλ ηξόπν πνπ έιαβε  ηνπο ςήθνπο θαη ηνλ δπζθπκνύλ εκθαλίδνληεο απηόλ 

βνπιεπηήλ ησλ πξνζθύγσλ απνθαινύληεο απηόλ Βαξβνύηνγινπ»
501

. 

 

3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Ηδενινγηθέο ζέζεηο 

 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο γεληθφηεξεο 

ηδενινγηθέο αξρέο ελφο θφκκαηνο θαη ην πξφγξακκα ηνπ, πνπ είρε ζθνπφ λα 

εθαξκφζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην δεκνζίεπκα κε ηίηιν « 

Πξνγξακαηηθαί αξραί πνπ ζα εθαξκόζνπλ νη Πξννδεπηηθνί»
502

 φπνπ αλαθέξνληαη νη 

γεληθφηεξεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην θφκκα θαη παξάιιεια νη ζηφρνη θαη νη θηινδνμίεο 

ηνπ Κφκκαηνο  γηα ηελ επξχηεξε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη  ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ φπσο « όηη θαηά  ηελ ζύζθεςηλ ησλ Φηιειεπζέξσλ ελ Κνδάλε ηεο 

πξνζερώο Κπξηαθήο θαηαξηίδεηαη θαη ν ζπλδπαζκόο σο εμήο...»
503

, ζε αηνκηθέο 

δειψζεηο  γηα ηελ ζπκκεηνρή φπσο «θαηέξρνκαη  εηο ηνλ εθινγηθόλ αγώλα θαη δεηώ 

ηελ ππνζηήξημηλ... Παλαγησηίδεο.Γ ππνςήθηνο ηνπ Δζληθνύ Ρηδνζπαζηηθνύ Κόκκαηνο 

ελ ην Ννκώ Κνδάλεο»
504

 ή φρη ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ή γηα ηελ θίλεζε πνπ 

παξνπζηάδεη πξνεθινγηθά ην εθάζηνηε θφκκα φπσο «Πνιηηηθή θίλεζεο ηεο 

εβδνκάδνο»
505

. 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ  ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Αξθεηά ήηαλ απηά 

ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, πνπ αθνξνχζαλ πεξηνδείεο ησλ 

αξρεγψλ ησλ θφκκαησλ φπσο ηνπ Βεληδέινπ, ηνπ Παπαλαζηαζίνπ, θαη ηνπ Κνλδχιε. 

                                                           
501

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1027. 09.10.1932, ς. 2. 
502

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.280. 24.09.1932, ς. 1. 
503

 Εφθμερίδα «Πυρςόσ» ,φ.9. 24.08.1932, ς. 1. 
504

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.249. 04.09.1932, ς. 2. 
505

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.278. 11.09.1932, ς. 4. 
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Δλδηαθέξνλ παξάδεηγκα απνηειεί ην δεκνζίεπκα απφ ηελ εθεκεξίδα Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Σζαιδάξε « Πξνεξρόκελνο εθ Φισξίλεο ηελ 

παξειζνύζαλ Γεπηέξαλ πεξί ηελ 5. κ.κ αθίθεην ελ ηε πόιεη καο ν αξρεγόο ηνπ Λατθνύ 

Κόκκαηνο θ. Παλαγήο Σζαιδάξεο»
506

. 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί, επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ πνιηηεπηή Γ.Παλαγησηίδεο 

πξνο ηνπο 280 ζπκπαηξηώηαο Αλαζειίηζεο ςεθίζαληεο κεη’ εκπηζηνζύλεο θαηά ηαο 

εθινγάο ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932»
507

 ή εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ, 

Γεώξγηνο Πνιπδνύιεο, Βνπιεπηήο ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο»
508

. 

 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ αξζξνγξάθνη ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα  ηνπο πνιηηηθέο απφςεηο φπνπ 

απνηππψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Οη πνιηηηθέο απηέο 

απφςεηο έρνπλ είηε ηελ κνξθή επαηλεηηθψλ ζρνιίσλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ην έξγν ελφο 

θνκκαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ή πνιηηηθνχ πξνζψπνπ «Έξρεηαη ν Μεγάινο Κπβεξλήηεο, 

έξρεηαη ν αξρεγόο ηεο θπιήο, έξρεηαη ν δεκηνπξγόο ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο, έξρεηαη ν 

κεγαιύηεξνο πνιηηηθόο αλήξ ηεο ζπγρξόλνπ επνρήο»
509

 αλαθέξνληαλ ην δεκνζίεπκα 

ζηνλ Δι.Βεληδέιν. Δπηπξνζζέησο νη απφςεηο απηέο θάπνηεο θνξέο είραλ ηελ κνξθή 

ζπγγξαθήο πνηεκάησλ πνπ εμπκλνχλ ηα θαηνξζψκαηα ηνπ πνιηηηθνχ άλδξα, 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα « Δλ ησ κλεκάησλ ησλ ζηαπξώλ θαη ησλ πησκάησλ κε 

ζξηάκβνπ ηαρή θαη ην Νίθν ηνλ παρύ ν Βαξβνύηεο βξαρληαζκέλνο πνπ εκίιεζε πνιύ, σο 

ηα κπνύληα ζηαπξσκέλνο πξνρσξάεη γηα ηε βνπιή»
510

. 

 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

                                                           
506

 «Ρ κ.Φςαλδάρθσ εν τθ πόλει μασ», Εφθμερίδα «Θχω τθσ Μακεδονίασ», φ.1025. 24.09.1932, ς. 4. 
507

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.257.23.09.1932,ς.1. 
508

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλασ», φ.282, 09.10.1932,ς.4. 
509

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ. 276. 28.08.1932,ς.1.  
510

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1026. 02.10.1932, ς.2. 
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έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αλάινγνπ δεκνζηεχκαηνο « Ο θ. Κνππαξνύζνο  θαη νη ζπλππνςήθηνη ηνπο θ. 

Πηπηιίαγθαο, θ. Μελεμόπνπινο απνζεώλνληαη ελ Πηνιεκατδη επί δύν κέξεο ε 

Πηνιεκαΐδα επαλεγύξηζελ Κνλδπιηθώο»
511

. 

 

6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

Παξαηεξνχκε αξζξνγξάθν ηνπ Μαθεδνληθνύ Βήκαηνο λα επηηίζεηαη κε αξθεηά άξζξα 

θαηά ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνπ ππνςήθηνπ πνιηηεπηή Βαξβνχηε 

κάιηζηα εηξσλεχεηαη ην πνιηηηθφ κεηξψν ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα 

φπνπ ηηηινθνξείηαη σο «Μεγάιελ επηηπρίαλ δηα ηνλ Βεληδειηζκόλ Κνδάλεο ε 

πξόζιεςηο ηνπ θ. Βαξβνύηε » θαη αλαθέξεη ην άξζξν « ην 1915 ζνζηαιηζηήο... ην 1920 

αδηάιιαθηνο βαζηιηθόο... ην 1921 ζπκθηιησηήο... ην 1922 κνλαξρηθόο...ην 1923 

επαλαζηαηηθόο...ην 1925 βαζηιηθόο Γεκνθξαηηθόο...ην 1926 Μεηαμηθόο ληεκηζαηδόλ 

βαζηιηθόο – Γεκνθξαηηθόο...ην 1928 Μεηαμηθόο δεκνθξάηεο»
512

. 

 

7
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία παξέκεηλαλ νπδέηεξα. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα δειαδή πσο ζα ςεθίζνπκε « Πσο ζα ςεθίζεηε εηο ηα 

εθινγάο ηα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκώλ θαη νη ζηαπξνί νδεγίαη ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ 

Δζσηεξηθώλ»
513

 ή πνχ ζα ςεθίζνπκε « Δηο πνηά εθινγηθά ηκήκαηα ζα ςεθίζσκελ»
514

, 

σζηφζν ππήξραλ θαη θείκελα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ ηεξφηεηα ηεο ςήθνπ θαη κε πνηφ 

ηξφπν κπνξνχκε λα γίλνκαη ελεξγνί πνιίηεο ζαλ ηνπο αξραίνπο πξνγνλνχο καο « Ση 

καο δηδάζθεη ε ζνθία ησλ πξνγόλσλ καο λα γίλσκελ πνιίηαη ελεξγνί»
515

. 

 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο ππνςήθησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε 

εληνπίζηεθαλ δχν πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο «ηαύξνο Θενδνζηάδεο , Γηεπζπληήο Βνξείνπ 

                                                           
511

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.248, 28.08.1932, ς.4. 
512

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.250. 08.09.1932,ς.1. 
513

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.250. 08.09.1932,ς.2. 
514

 Εφθμερίδα « Βόρειοσ Ελλάσ», φ.278. 11.09.1932,ς.1. 
515

 Εφθμερίδα « Βόρειοσ Ελλάσ», φ.275. 21.08.1932,ς.1. 
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Διιάδνο ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ Πξννδεπηηθνύ Κόκκαηνο θαη Γξεγόξηνο 

Αλαγλώζηνπ, δηθεγόξνο εθ Γξεβελώλ, ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ Πξννδεπηηθνύ 

Κόκκαηνο»
516

 νη νπνίεο εθηφο ησλ δηζπξακβηθψλ ζρνιίσλ  ζπλνδεχνληαλ θαη νη δχν 

απφ θσηνγξαθία θαη κάιηζηα ελππφγξαθεο. 

 

9
ε 

Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηεηαθό δήηεκα 

Σν πνιηηεηαθφ δήηεκα ήηαλ έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο 

Κνδάλεο. Πξνεθινγηθά άιισζηε απνηέιεζε πνιηηηθή ηαθηηθή ηνπ Βεληδέινπ λα 

πξνβάιεη ηνλ θίλδπλν θαζεζησηηθνχ δεηήκαηνο ζε πεξίπησζε κε επηθξάηεζεο ηνπ 

Κφκκαηνο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Ππξζόο πνπ 

αλαδεκνζηεχεη ηηο δειψζεηο ηνπ Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ην θαζεζησηηθφ δήηεκα «ζνη 

γλσξίδνπλ ην παξειζόλ κνπ, δελ δύλαηαη λα πηζηεύνπλ  όηη επηβνπιεύνκαη ην 

πνιίηεπκα... ην θόκκα ησλ Φηιειεύζεξσλ είλαη ε κεγαιύηεξε εγγύεζηο ησλ ιατθώλ 

ειεπζεξηώλ»
517

.Δπηπξνζζέησο κεηεθινγηθά ην θχξην ζέκα γχξσ απφ ην πνιηηεηαθφ 

δήηεκα απνηέιεζε ε αλαγλψξηζε ηεο Γεκνθξαηίαο απφ κέξνπο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο 

επηζήκσο « Σν ηζηνξηθό γεγνλόο ηεο αλαγλσξίζεσο ηεο δεκνθξαηίαο παξά ηνπ Λατθνύ 

Κόκκαηνο»
518

. 
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 Εφθμερίδα « Βόρειοσ Ελλάσ», φ.279. 18.09.1932, ς.1. 
517

 Εφθμερίδα «Πυρςόσ» φ.8. 12.07.1932,ς.1. 
518

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.255. 09.10.1932,ς.1. 
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3.8. Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 5ησ Μαρτι ου 1933 

  3.8.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

 

Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

Έπεηηα απφ ηηο εθινγέο ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ δελ πξνέθπςε κηα ηζρπξή πιεηνςεθία ε 

νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη έλαλ απηνδχλακν θπβεξλεηηθφ ζρεκαηηζκφ. Σα 

πνζνζηά ησλ δχν θχξησλ αληίπαισλ θνκκάησλ Φηιειεπζέξσλ – Λατθψλ ήηαλ 

πεξίπνπ ηζνδχλακα. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο άξρηζε λα γίλνληαη ζθέςεηο γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε κηαο νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο κε πηζαλφ πξσζππνπξγφ θάπνηνλ εγέηε  

απφ ηα κηθξφηεξα θφκκαηα, ηηο πξνεξγαζίεο γηα απηήλ ηελ ιχζε αλέιαβε ν Πξφεδξνο 

ηεο Γεκνθξαηίαο Αιέμαλδξνο Εαΐκεο. Χζηφζν πέξα απφ ηα ακέηξεηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ, ππήξμε έλα αθαλζψδεο δήηεκα, φπνπ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα 

ζχλαςε νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο ζα ήηαλ αηειέζθνξε, ν Βεληδέινο απαίηεζε απφ ην 

Λατθφ Κφκκα θαη ηνλ Σζαιδάξε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πνιηηεχκαηνο. Σειηθψο 

επεηεχζεη ε αλαγλψξηζε ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο απφ ηνπο Λατθνχο έπεηηα απφ 

8 ρξφληα πνπ είρε δηαθεξπρηεί. 

   Τζηέξα απφ πνιιέο δηαβνπιεχζεηο απνδείρζεθε φηη ν ζρεκαηηζκφο νηθνπκεληθήο 

θπβέξλεζεο θαηαζηεί αδχλαην. ε φηη αθνξά ηνλ Βεληδέιν εάλ πξφζθππηε ζε έλαλ 

ηέηνην θπβεξλεηηθφ ζρεκαηηζκφ ζα ζήκαηλε ηελ απνδνρή ηεο ήηηαο ηνπ θαη βεβαίσο 

ην θφκκα ηνπ δελ ζα ήηαλ ν θχξηνο ξπζκηζηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. 

Δπηπξνζζέησο θαη νη εγέηεο ησλ άιισλ θφκκαησλ ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο 

Καθαληάξεο θαη Παπαλαζηαζίνπ θαηαλφεζαλ φηη ηελ δεδνκέλε ζηηγκή νη δπλάκεηο 

ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα άλνηγκα ζε έλα ηκήκα ηνπ 

αληηβεληδειηθνχ θφζκνπ. Ο Σζαιδάξεο γηα ιφγνπο αξρψλ αξλήζεθε απηή ηελ 

πξννπηηθή, θαζψο επίζεο ππήξρε θαη ε επηζπκία ησλ αληηβεληδειηθψλ λα αλέιζνπλ 

έπεηηα απν κία δεθαεηία ζηελ εμνπζία. 

  Ο Βεληδέινο ηειηθά ππνρψξεζε θαη ζπκθψλεζε ζην  ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο απφ 

ηνλ Σζαιδάξε κε ηελ ςήθν αλνρήο ησλ Φηιειεπζέξσλ. ηελ θπβέξλεζε απηή  πνπ 

νξθίζηεθε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1932 ζπκκεηείραλ θαη άιια θφκκαηα, ην θφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ φπνπ ν Μεηαμάο αλαιακβάλεη ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη ην Δζληθφ 

Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα φπνπ ν Κνλδχιεο αλαιακβάλεη ππνπξγφο  ηξαηησηηθψλ θαη ν 
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Αιέμαλδξνο Υαηδεθπξηάθνο ππνπξγφο Ναπηηθψλ θαη Αεξνπνξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θπβέξλεζε δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δπζθνιίεο ηεο επνρήο (νηθνλνκηθή 

θξίζε, εθαξκνγή θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ), αιιά θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

θπβεξλήζεσο ππήξμε αζπλελλνεζία γηα βαζηθά δεηήκαηα θαζφηη δελ ππήξμε 

νκνηνγέλεηα.
519

Παξάιιεια απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ βεληδειηθψλ  πνιιά ζηειέρε 

πίεδαλ ηελ εγεζία ησλ Φηιειεχζεξσλ γηα ηελ άκεζε αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ηελ δηεμαγσγή εθινγψλ. Έξεηζκα ζε φιε απηήλ ηελ αληίδξαζε απνηέιεζε ε 

ππνπξγνπνίεζε ηνπ Κνλδχιε ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, δηφηη είρε απνθηήζεη 

απμεκέλε επηξξνή ζε αξθεηνχο δεκνθξαηηθνχο αμησκαηηθνχο, ν θφβνο γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε δηθηαηνξίαο ήηαλ νξαηφο. 

   Κάησ ινηπφλ απφ  απηφ ην θιίκα νη Φηιειεχζεξνη αλαδεηνχζαλ κηα κηθξή αθνξκή 

γηα λα απνζχξνπλ ηελ εκπηζηνζχλε  ζηελ θπβέξλεζε, ηειηθψο δφζεθε απηή κε ηελ 

κεηάζεζε ελφο ζπληαγκαηάξρε απφ ηνλ Κνλδχιε, θαη έηζη ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1933 

θαηαςεθίζηεθε ε θπβέξλεζε Σζαιδάξε ( 109  θαηά έλαληη 91 θαη ελφο ιεπθνχ). ηελ 

ζπλέρεηα ν Βεληδέινο πξνρψξεζε ζε δηάιπζε ηεο Βνπιήο θαη ζε ζρεκαηηζκφ 

θπβέξλεζεο  ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ζηεξηδφκελνο απφ φια ηα βεληδειηθά θφκκαηα. Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ ε δηεμαγσγή εθινγψλ πνπ νξίζηεθαλ ζηηο 5 

Μαξηίνπ ηνπ 1933. 

     Έπεηηα απν ηελ αλαθνίλσζε ησλ εθινγψλ ζπλαζπίζηεθαλ ζπκκαρίεο κεηαμχ ησλ 

θνκκάησλ, θαη έηζη ινηπφλ ν βεληδειηθφο ρψξνο ελψζεθε ζε  κηα παξάηαμε απηή ηνπ 

«Δζληθνχ πλαζπηζκνχ» ( Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ 

Κφκκα, ην πληεξεηηθφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα, θαη κία νκάδα ζηειερψλ ηνπ 

Αγξνηηθνχ θφκκαηνο ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αιέμαλδξνπ Μπισλά). Απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αληηβεληδειηθψλ ζρεκαηίζηεθε ε «Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε» ( Λατθφ Κφκκα, 

Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ θαζψο επίζεο θαη ηνπ Δζληθνχ Ρηδνζπαζηηθνχ 

Κφκκαηνο). Σέινο ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα θαη ην Αγξνηηθφ θφκκα θαηέβεθαλ κε 

απηφλνκνπο ζπλδπαζκνχο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο. 
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 Δαφνισ. Γ . Θ Ελλάσ μεταξφ δφο πολζμων ( 1923- 1940), ς. 161-162. 
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Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 1933 

 

Οη εθινγέο ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1933 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα 

ζε ζηελή πεξηθέξεηα φπσο ζηηο εθινγέο ηνπ 1928. Απνηέιεζαλ ηε θξηζηκφηεξε 

δηπνιηθή ζχγθξνπζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζε εθινγηθφ επίπεδν, είρε ζεκεησζεί έλα 

ζεκαληηθφ εθινγηθφ ξεχκα ηφζν ζε επίπεδν εθινγηθνχ ζψκαηνο, φζν θαη ζε κία 

κεηαζηξνθή  πνιηηεπηψλ θαη έηζη νη δχν παξαηάμεηο αλαδείρζεθαλ ζε επίπεδν ςήθσλ 

νπζηαζηηθά ηζνδχλακεο κε 46% πεξίπνπ ε θαζεκία. Χζηφζν ε κεηαγξαθή ησλ ςήθσλ 

ζε έδξεο  ήηαλ επλντθή γηα ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε ηεο «Ζλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζεο» ε νπνία ζπγθέληξσζε  κηα άλεηε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία ιφγσ 

ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εηξσλεία είλαη φηη ε επηθξάηεζε ησλ αληηβεληδειηθψλ 

ην 1933
 

ε νπνία νδήγεζε αξγφηεξα ζηελ παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο εθείλνπ αθξηβψο ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ είρε ζεσξεζεί θαη ήηαλ εμαηξεηηθά επλντθφ γηα ηελ βεληδειηθή 

παξάηαμε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, κηα κηθξή κεηαζηξνθή ςήθσλ ζηελ Αζήλα 

ζηάζεθε αξθεηή ψζηε  λα ράζεη ηηο 20 απφ 21 έδξεο, γεγνλφο πνπ έθξηλε θαη ηελ 

ηειηθή πιεηνςεθία. 

 

Γξάθεκα 39. Δζληθά απνηειέζκαηα εθινγώλ 1933 κε βάζε ηηο εθινγηθέο 

ζπκκαρίεο. 
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Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 39 ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ 

ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 1933
520

 είραλ σο εμήο: 46,32% ζπγθέληξσζε ν Δζληθφο πλαζπηζκφο 

θαη 46,19% ζπγθέληξσζε ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε. Οη κεκνλσκέλνη ζπλδπαζκνί 

ηνπ Δληαίνπ Μεηψπνπ Αγξνηψλ θαη Δξγαηψλ έιαβε ην 4,53% θαη ην Αγξνηηθφ 

Κφκκα ην 2,01%, θαη νη αλεμάξηεηνη 0,95%. 

 

Γξάθεκα 40. πγθεληξσηηθά πνζνζηά γηα θάζε θόκκα ζηηο εθινγέο ηεο 5
εο

 

Μαξηίνπ 1933 

 

 

Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο:  αξρηθά ζε απηέο ηηο εθινγέο ςήθηζαλ 

1.140.881 θάηνηθνη θαη νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ήηαλ 98. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο ζπγθέληξσζε ην Λατθφ 

Κφκκα κε 434.550 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 38,07%, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα 

έιαβε 46.692 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,09%, ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ηνπ Η. 

Μεηαμά 25.758 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,26% θαη ηέινο νη Αγξνηηθνί (Ζλ. Αληηπ) 

έιαβαλ 20.200 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,77%. 

                                                           
520

 Ελλθνικι Δθμοκρατία. Χπουργείον Εκνικισ Ρικονομίασ. Γενικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδοσ, 
Στατιςτικι των Βουλευτικϊν Εκλογϊν τθσ 5

θσ
 Μαρτίου 1933, Ακινα 1933. 
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   Απφ ηελ πιεπξά ησλ βεληδειηθψλ, ζηνλ  Δζληθφ πλαζπηζκφ νη ςήθνη 

θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο: Κφκκα Φηιειεπζέξσλ 379.968 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 33,29% 

δεχηεξν αλαδείρζεθε ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα ηνπ Καθαληάξε πνπ ζπγθέληξσζε 

77.254 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 6,77%, ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα ( πξψελ 

Γεκνθξαηηθή Έλσζε) έιαβε 47.460 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,16%, νη Αγξνηηθνί ηνπ 

Μπισλά ζπγθέληξσζαλ 14.302 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,25%, θαη ηέινο ην Κφκκα ησλ 

πληεξεηηθψλ Γεκνθξαηηθψλ κε 9.672 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,85%. 

   Ο ρψξνο ηεο Αξηζηεξάο κε ηνπο δχν θπξηφηεξνπο θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο 

έιαβαλ, ην Δληαίν Μέησπν Αγξνηψλ θαη Δξγαηψλ 51.656 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,53% 

θαη ην Αγξνηηθφ Κφκκα ππφ ηελ εγεζία ηνπ ηεθαλφπνπινπ 22.985 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 2,01% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθνδειηίσλ. 

 

Γξάθεκα 41. Καηαλνκή ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εδξώλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1933 

 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 41, ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ δηακνξθψζεθε σο εμήο ζε 

επίπεδν πλαζπηζκψλ ππεξείρε ε Ζλσκέλε αληηπνιίηεπζε έλαληη ηνπ Δζληθνχ 

πλαζπηζκνχ (136 έδξεο έλαληη 110), ζην επίπεδν ησλ θνκκάησλ μερσξηζηά, 118 

έδξεο ζπγθέληξσζε ην  Λατθφ Κφκκα φπνπ ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα έπαημε 
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θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην απνηέιεζκα απηφ, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα 11 έδξεο ην 

Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ έιαβε 6 έδξεο θαη ην Αγξνηηθφ 1 έδξα.  

     Απφ ηνλ Δζληθφ πλαζπηζκφ, ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ έιαβε 80 έδξεο, ην 

Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα έιαβε 13 έδξεο, ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα 10, νη 

Αγξνηηθνί (Μπισλάο) 5 έδξεο θαη ηέινο ην Κφκκα ησλ πληεξεηηθψλ Γεκνθξαηηθψλ 

2 έδξεο. Σν Αγξνηηθφ Κφκκα ( νθηαλφπνπινο ) έιαβε 2 έδξεο ελψ ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ( Δληαίν Μέησπν Αγξνηψλ θαη Δξγαηψλ) δελ θαηάθεξε λα 

ιάβεη έδξα , αλ θαη ζπγθέληξσζε ην πνζνζηφ 4,53% ην πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα 

δηαδξακάηηζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζε απηφ. 

 

Γξάθεκα 42. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ 1932 θαη 1933 ( κε βάζε ηνπ 

θπξηόηεξνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα 42, παξαηεξνχκε κηα κεγάιε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ ηεο Γεμηάο
521

 ζε ζρέζε κε ηηο εθινγέο ηνπ 1932, θαζψο θαη κία ζεκαληηθή 

πηψζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θέληξνπ
522

 θαη ηεο Αξηζηεξάο
523

 αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα ζην 

                                                           
521

 Ωσ ποςοςτό τθσ Δεξιάσ για τθν εκλογικι αναμζτρθςθ του 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό τθσ 
Θνωμζνθσ Αντιπολίτευςθσ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1932 ςυνυπολογίςτθκε το άκροιςμα των 
ποςοςτϊν του ΝαΛκοφ Μόμματοσ, των Ελευκεροφρόνων και των ανεξάρτθτων δεξιϊν υποψθφίων. 
522

 Ωσ ποςοςτό του Μζντρου για τισ εκλογζσ του 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Εκνικοφ 
Υυναςπιςμοφ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1932 ςυνυπολογίςτθκε το άκροιςμα του Μόμματοσ των 
Φιλελευκζρων,του Σροοδευτικοφ Μόμματοσ,του Εκνικοφ Τιηοςπαςτικοφ,των Υυντθρθτικϊν 
Δθμοκρατικϊν, του Αγροτικοφ Εργατικοφ Μόμματοσ, κακϊσ επίςθσ και των ανεξαρτιτων υποψθφίων 
που άνθκαν ςτο χϊρο του κζντρου. 
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ρψξν ηεο Γεμηάο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 11 κνλάδσλ απφ ην 35,49% ην 

1932 ζην 46,19% ην 1933. Ζ αηηηνιφγεζε απηήο ηεο αχμεζεο έγθεηηαη ζην γεληθφηεξν 

θιίκα ηεο επαλάθακςεο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνζρψξεζε 

ηνπ Δζληθνχ Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Κνλδχιε ζηεο ηάμεηο ηεο Ζλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ επεξέαζε ζε θάπνην βαζκφ θαη ηελ κεξηθή κείσζε 

ηνπ Κεληξψνπ ρψξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πησηηθή πνξεία πνπ είραλ ηα ππφινηπα 

βεληδεινγελή θφκκαηα ( Πξννδεπηηθφ, Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα), ζπγθεθξηκέλα 

έπεζε απφ ην 52,74% ηνπ 1932 ζην 46,32% ην 1933. Σέινο ζε φηη αθνξά ηελ 

Αξηζηεξά παξαηεξείηαη κεγάιε κείσζε ησλ πνζνζηψλ θαη απηφ εμεγείηαη απφ ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο ζε ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ηξείο 

δηαθνξεηηθνχο ηδενινγηθνχο ρψξνπο, ζε αληίζεζε κε ην Δληαίν Μέησπν Αγξνηψλ θαη 

Δξγαηψλ ( Κνκκνπληζηέο) πνπ έκεηλαλ ζπζπεηξσκέλνη δηαηεξψληαο ηα πνζνζηά ηνπο, 

έηζη ινηπφλ ε πηψζε ηεο Αξηζηεξάο άγγημε ηηο 6 κνλάδεο ζπγθεθξηκέλα απφ ην 

11,27% ην 1932 έπεζε ζην 5,54% ζηηο εθινγέο ηνπ 1933. 

 

Οη εθινγέο ζηελ Κνδάλε 

ηηο εθινγέο ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 1933 ζηνλ λνκφ Κνδάλεο αληηζηνηρνχζαλ 4 

βνπιεπηηθέο έδξεο θαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα άλεθαλ 58 εθινγηθά ηκήκαηα. ηηο 

εθινγέο απηέο ζπγρσλεχζεθε θαη ν λνκφο Γξεβελψλ ζηελ επξχηεξε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ν 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηθέξεηαο αξηζκνχζε 112.401 θαηνίθνπο. 

Δπηπξνζζέησο ζηηο εθινγέο ςήθηζαλ 21.328 θάηνηθνη εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ έγθπξα ηα 

21.245 ςεθνδέιηηα, ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο Κνδάλεο κεηείραλ ηξείο 

ζπλδπαζκνί θαη δχν αλεμάξηεηνη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη. Πξψηε εθινγηθή δχλακε 

ζηελ πεξηνρή αλαδείρηεθε ν Δζληθφο πλαζπηζκφο πνπ εμέιεμε 3 βνπιεπηέο θαη 1 

βνπιεπηή ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
523

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ για τισ εκλογζσ του 1933 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του Ενιαίου 
Ξετϊπου του Αγροτικοφ Μόμματοσ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1932 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του 
Αγροτικοφ Μόμματοσ, του Ενιαίου Ξετϊπου Εργατϊν Αγροτϊν, και του Υοςιαλιςτικοφ Μόμματοσ. 
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Γξάθεκα 43. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηε Κνδάλε κε βάζε ηηο επξύηεξεο 

ζπκκαρίεο 

 

πσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 43, ν Δζληθφο πλαζπηζκφο ζπγθέληξσζε ην 

47,08% ησλ ςήθσλ θαη θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο, αθνινχζεζε 

ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε κε πνζνζηφ 46,05%, ελψ ν πλδπαζκφο ηνπ Δληαίνπ 

κεηψπνπ ζπγθέληξσζε ην 3,99% ησλ ςήθσλ. Οη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη 

Αλησληάδεο Ησάλλεο θαη Παξαζηαηίδεο Αγαζάγγεινο  έιαβαλ ην 7% ησλ ςήθσλ. 

  Αλαιπηηθά ν Δζληθφο πλαζπηζκφο είρε θαηαξηίζεη έλαλ ζπλδπαζκφ φπνπ 

απνηεινχληαλ απφ ην Κφκκα Φηιειεπζέξσλ θαζψο θαη απφ ην Κφκκα Αγξνηψλ θαη 

Δξγαηψλ. Πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο  ήξζε ν Βαξβνχηεο Γεψξγηνο κε 10.495 

ςήθνπο θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο αθνινχζεζε ν Παπαδφπνπινο Ζιίαο κε 10.120 

ςήθνπο θαη επίζεο εθιέρηεθε βνπιεπηήο, θαη ηξίηνο απφ ηνπο Φηιειεπζέξνπο ν 

Κνληνδίλαο Κίκσλ κε 10.057 ςήθνπο. Ο Πξνθνπίδεο Κφζκάο άλεθε ζηνλ επξχηεξν 

ζπλδπαζκφ αιιά πξνέξρνληαλ απφ ην Κφκκα ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ, έηζη έιαβε 

10.261 ςήθνπο θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε ζηελ Κνδάλε απαξηίζηεθε απφ 

ην Λατθφ Κφκκα, ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα θαζψο επίζεο θαη ην Αγξνηηθφ 

Κφκκα. Πξψηνο ζε ςήθνπο αλαδείρζεθε ν Κνππαξνχζνο Νηθφιανο πνπ άλεθε ζην 

Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα κε 10.115 ςήθνπο θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο, 

αθνινχζεζε ν Γεσξγηάδεο Νηθφιανο πνπ άλεθε ζην Αγξνηηθφ Κφκκα κε 9.928 

ςήθνπο, ν Πνιπδνχιεο Γεψξγηνο κε 9.721 ςήθνπο νπνίνο πξνέξρνληαλ απφ ην Λατθφ 

Κφκκα κε 9.721 ςήθνπο φπσο επίζεο απφ ην ίδην θφκκα ήηαλ θαη ν  Βχδαο Βαζίιεηνο 
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κε 9.370 ςήθνπο. Απφ ηνλ πλδπαζκφ ηνπ Δληαίνπ Μεηψπνπ έλαο ήηαλ ν ππνςήθηνο, 

ν Παξηζαιίδεο Γεκήηξηνο κε 847 ςήθνπο. Οη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη Αλησληάδεο 

Ησάλλεο ( Αλεμάξηεηνο Λατθφο) θαη Παξαζηαηίδεο Αγαζάγγεινο (Αγξνηηθφο) έιαβαλ 

1.354 θαη 214 ςήθνπο αληίζηνηρα. 

 

Γξάθεκα 44. ύγθξηζε ησλ εζληθώλ απνηειεζκάησλ κε απηά ηνπ Ννκνύ 

Κνδάλεο 

 

  

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 44 εχθνια θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Ννκφο 

Κνδάλεο αθνινχζεζε πηζηά ηελ γεληθή ηάζε πνπ επηθξαηνχζε ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα, ηα πνζνζηά είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππα. ηελ Κνδάλε ε νπνία κεηά ην 

1923 δηαηεξεί κηα εληζρπκέλε βεληδειηθή ςήθν ζπληεξείηαη κε ειάρηζηεο απψιεηεο ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε κηα κηθξή αχμεζε ζε 

ζρέζε κε ην πνζνζηφ ζε παλειιήλην επίπεδν 46,32% εζληθφο κέζνο φξνο ν Δζληθφο 

πλαζπηζκφο θαηαιακβάλεη ην 47,08% ησλ ςήθσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε δηαηεξεί ηα πνζνζηά ηεο ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά 

πνπ είρε ζπγθέληξσζε ζε εζληθφ επίπεδν, 46,19% παλειιελίσο ζε 46,05% πνπ έιαβε 

ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. Χζηφζν ηα Κφκκαηα ηεο Αξηζηεξάο  ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Κνδάλεο αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία ζε ζρέζε κε ηα εζληθά απνηειέζκαηα, έηζη ην 

Δληαίν Μέησπν απφ 4,53% πνπ έιαβε παλειιελίσο έπεζε ζην 3,99% ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο ην ίδην θαη ην Αγξνηηθφ Κφκκα φπνπ απφ ην 2,02% πνπ έιαβε ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ζε ηνπηθφ επίπεδν έιαβε κφιηο 1,01% ησλ ςήθσλ. 
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Γξάθεκα 45. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 θαη ηνπ 1933 ( κε βάζε ηνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 45, ν ηδενινγηθφο ρψξνο πνπ εληζρχεηαη ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο είλαη απηφο ηεο Γεμηάο
524

, κε ηα θφκκαηα ηεο λα 

θαηέξρνληαη ζε εληαίν ζπλαζπηζκφ (Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε). πγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξηθέξεηα Κνδάλεο ζα απμήζεη ηα πνζνζηά ηεο απφ 30,24% ην 1932 ζην 52,92% ην 

1933. Σν απνηέιεζκα απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα λα ζπξξηθλσζεί αξθεηά ν θεληξψνο
525

 

ρψξνο κε κηα πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ 8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ απφ ην 58,82% ην 1932 

ζην 47,08% ην 1933. Σέινο ν ρψξνο ηεο Αξηζηεξάο
526

 παξνπζίαζε κηα αξθεηά 

κεγάιε πηψζε θαη απηφ δηφηη ην Αγξνηηθφ Κφκκα θαηήιζε ζηηο εθινγέο 

θαηαθεξκαηηζκέλν θαη κνλάρα ην Δληαίν Μέησπν Δξγαηψλ θαη Αγξνηψλ θαηφξζσζε 

λα ζπγθξαηήζεη ηελ κεγαιχηεξε κείσζε, απφ ην 10,93% ηνπ 1932 ζην 5,00% ην 

1933. 

 

                                                           
524

 Υτο ποςοςτό τθσ Δεξιάσ ςτθ Μοηάνθ για το 1933 προςτζκθκαν τα ποςοςτά τθσ Θνωμζνθσ 
Αντιπολίτευςθσ και του ενόσ ανεξάρτθτου υποψθφίου των Ναϊκϊν, ενϊ για τισ εκλογζσ το 1932 
υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Ναϊκοφ Μόμματοσ.  
525

 Υτο ποςοςτό του Μζντρου ςτθ Μοηάνθ για το 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Εκνικοφ 
Υυναςπιςμοφ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1932 ακροίςτθκαν τα ποςοςτά του Μόμματοσ των 
Φιλελευκζρων,του Μόμματοσ του Αγροτικοφ και Εργατικοφ, του Σροοδευτικοφ Μόμματοσ, κακϊσ και 
του Εκνικοφ Τιηοςπαςτικοφ Μόμματοσ (όπου ςτισ εκλογζσ του 1933 προςχϊρθςε ςτθν Θνωμζνθ 
Αντιπολίτευςθ). 
526

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ ςτθ Μοηάνθ για το 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Ενιαίου 
Ξετϊπου  Εργατϊν και Αγροτϊν και του ανεξάρτθτου υποψθφίου των Αγροτικϊν (Σαραςτατίδθσ 
Αγακάγγελοσ), ενϊ για τισ εκλογζσ του 1932 το άκροιςμα των ποςοςτϊν του Αγροτικοφ Μόμματοσ 
κακϊσ και του Ενιαίου Ξετϊπου Εργατϊν και Αγροτϊν. 
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Πίλαθαο 93. Ζ ζηαπξνδνζία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

ηεο Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1933
527

 

 

 

Δθινγηθά ηκήκαηα Δζληθόο 

πλαζπηζκόο 

Ζλσκέλε 

Αληηπνιίηεπζε 

Δληαίν Μέησπν 
Αλησληάδεο 

Ησάλλεο(Αλεμ-

Λατθόο) 

Παξαζηαηίδεο Αγ 

Αγξνηηθόο 

 

Κνδάλεο 1
νλ

  1.729 695 16 8  

Κνδάλεο 2
νλ

  1.423 582 13 7  

Κνδάλεο 3
νλ

  1.202 516 11 14  

Κνδάλεο 4
νλ

 1.286 532 13 11  

Κνδάλεο 5
νλ

  1.457 1.367 16 11  

Γξέπαλν 257 1.031 17 2  

Σεηξαιόθνπ 180 1.563 2   

νθνπιάξ 168 1.136 2 2  

Πνιπκύινπ 159 326 6   

Ξεξνιίκλεο 530 1.714 16 5  

Βαηεξνύ 118 1.330 2   

ΑΓ. Παξαζθεπήο 951 708 1 6  

Αηαλήο 1.053 431 -   

Άλσ Κώκεο 1.341 366 - 8  

Βαζπιάθνπ 623 1.189 - 1  

εξβίσλ  1.096 1.800 102 207 1 

Πνιύξξαρνπ 292 255 - 71  

Λεηβαδεξνύ 408 109 - 57  

Μεηαμά 322 49 - 37  

Σξαλόβαιηνπ  524 428 10 60  

Καζηαλίαο 286 480 5 76 1 

Βειβελδνπ 1
νλ

 1.159 717 5 434  

Βειβελδνύ 2
νλ

 353 577 - 119 1 

                                                           
527

 Θ ςταυροδοςία για όλα τα εκλογικά τμιματα ςτθν εκλογικι περιφζρεια τθσ Μοηάνθσ εντοπίςτθκαν 
ςτθν Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ» φ.12.03.1933, ς. 2. 
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Πιαηαλνξεύκαηνο  395 563 7 57  

θνύιηαξεο 360 156 3 88  

Καηαθπγίνπ 363 182 - 27  

Διάηεο 311 36 - 49  

ηαηίζηεο 1
νλ

 544 254 23   

ηαηίζηεο 2
νλ

 865 277 29   

ηαηίζηεο 3
νλ

 1.187 483 33   

Γαιαηηλήο 986 172 -   

Δξάηπξαο 1.372 750 6   

Πειεθάλνπ 767 641 1   

ηζζαλίνπ 373 119 - 1  

Νεαπόιεσο 853 1.323 1 4  

Πνιπιιάθνπ  617 69 1 1  

Σζνηπιίνπ 831 931 45 4  

Κξηκελίνπ 450 173 25 3  

Βειαληδίαο 816 916 4 11  

θαινρσξίνπ 327 167 3   

Πηνιεκατδαο 1
νλ

 880 1.929 33 2 32 

Πηνιεκατδαο 2
νλ

 1.264 1.944 71 3 35 

Φηιώηαο 287 1.084 6   

Πύξγσλ 460 1.573 34 1 6 

Πεξαίαο 129 559 -  10 

Κνκλελνύ  371 1.239 5  13 

Αγ. Υξηζηνθόξνπ 942 1.146 24 4 27 

Δξκαθίαο 394 169 3  4 

Ακπγδάισλ 68 832 61 1 37 

Κιείηνπ 93 993 - 5 3 

Μαπξνδελδξίνπ 356 806 136 17 26 

Κνκάλνπ 807 504 21 2 13 

Αξδάζεο 825 850 34  5 

Αλαξξάρεο 609 670 1   

Δκπνξίνπ 930 369 -   
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Παιαηνρσξίνπ 758 414 -   

Γαιάηεηαο 745 635 -   

Βιάζηεο 868 154 - 6  

 

Mε κία πξψηε αλάγλσζε απφ ηνλ πίλαθα 93 κε ηελ ζηαπξνδνζία ησλ εθινγψλ ηεο 5
εο

 

Μαξηίνπ 1933 παξαηεξνχκε ηελ κεξηθή ππεξνρή ηνπ Δζληθνχ πλαζπηζκνχ ζην 

Ννκφ Κνδάλεο, θαζψο ε βεληδειηθή παξάηαμε επηθξάηεζε ζηα 33 απφ ηα 58  

εθινγηθά ηκήκαηα κε ηελ επαξρία Δνξδαίαο (Κατιαξίσλ) λα ηελ θεξδίδεη ζρεδφλ ζε 

φια ηα ηκήκαηα ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε. Δπηπξνζζέησο άμην αλαθνξάο είλαη θαη ε 

πνξεία ηνπ Κνκκνπληζηή ππνςεθίνπ Παξηζαιίδεο πνπ αλ θαη ήηαλ κφλνο θαηάθεξε 

λα ιάβεη αξθεηέο ςήθνπο. 
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Γξάθεκα 46. Απνηειέζκαηα εθινγώλ ηνπ 1933 ζην Γήκν Κνδάλεο 

 

 

 

ηα πέληε εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο  δηαθξίλνπκε κηα ζαθέζηαηε 

ππεξνρή ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ  απφ ηνλ Δζληθφ πλαζπηζκφ πνπ 

ζπγθέληξσζε ην 65,48% - 7.097 ςήθνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Ζλσκέλε 

Αληηπνιίηεπζε απέζπαζε ην 33,42% θαη 3.692 ςήθνπο. Αθνινχζεζε ην Δληαίν 

Μέησπν κε ηνλ ππνςήθην ηνπ πνπ ζπγθέληξσζε 69 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,64%. Ο 

αλεμάξηεηνο-Λατθφο Αλησληάδεο Ησάλλεο έιαβε 51 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,47% επί 

ηνπ ζπλφινπ, θαη ηέινο ν Παξαζηαηίδεο Αγαζνθιήο δελ έιαβε ςήθνπο. 
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Γξάθεκα 47. Απνηειέζκαηα εθινγώλ ηνπ 1933 ζηελ επαξρία Βνΐνπ ( Αλαζειίηζεο) 

 

 

 

Καη ζηελ επαξρία Βντνπ ππεξέρεη ν Δζληθφο πλαζπηζκφο ζπγθεθξηκέλα ζηα 10 απφ 

ηα 13 εθινγηθά ηκήκαηα, κφλν ζηελ Νεάπνιε, ζην Σζνηχιη θαη ζηελ Βειαληδία 

ππεξέρεη ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε. Αλαιπηηθά ν Δζληθφο πλαζπηζκφο 

ζπγθέληξσζε 9.988 ςήθνπο θαη ην πνζνζηφ 60,69%. Ζ αληηβεληδειηθή παξάηαμε κε 

ηελ Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε έιαβε 6.275 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 38,13%. Σν Δληαίν 

Μέησπν έιαβε 171 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,04%, ν Αλησληάδεο ησλ αλεμάξηεησλ 

Λατθψλ έιαβε 24 ςήθνπο (0,15%), ελψ ν Παξαζηαηίδεο (Αγξνηηθφο) δελ έιαβε 

ςήθνπο. 
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Γξάθεκα 48. Απνηειέζκαηα εθινγώλ ηνπ 1933 ζηελ επαξρία Δνξδαίαο( 

Κατιαξίσλ) 

 

 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα 48, ε επαξρία Δνξδαίαο αλήθεη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε, ζε ζχλνιν 18 εθινγηθψλ ηκεκάησλ 

ππεξείρε ζηα 12, εθηφο ηεο Δξκαθίαο, Κνκάλνπ, Δκπνξίνπ, Παιαηνρσξίνπ, Γαιάηηαο, 

θαη Βιάζηεο. πγθεθξηκέλα έιαβε 15.870 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 58,05% θαη 

αλαδείρζεθε πξψηε δχλακε εθεί. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δζληθνχ πλαζπηζκνχ ε 

πνξεία ηνπ ζηελ Δνξδαία ήηαλ πησηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθέληξσζε ην 39,46% 

θαη 10.786 ςήθνπο. Σν Δληαίν κέησπν ζε απηή ηελ επαξρία είρε ην πςειφηεξν ηνπ 

πνζνζηφ δειαδή 1,57% θαη 429 ςήθνπο, απφ ηνπ κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο ν 

Παξαζηαηίδεο Αγαζνθιήο θαηάθεξε λα ιάβεη 211 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,77% ελψ ν 

Αλησληάδεο Ησάλλεο έιαβε 41 ςήθνπο. 
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Γξάθεκα 49. Απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ζηηο Κνηλόηεηεο ηεο επαξρίαο Κνδάλεο 

 

 

 

ην επίπεδν ησλ θνηλνηήησλ ζηελ επαξρία Κνδάλεο, δηαθξίλνπκε κηα ζαθήο ππεξνρή 

ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο αθνχ ζπγθέληξσζαλ αζξνηζηηθά νη ππνςήθηνη ηνπ 

15.146 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 54,32%, θνκβηθά εθινγηθά ηκήκαηα γηα ηελ ππεξνρή 

απηή απνηέιεζαλ  ην Γξέπαλν κε 1.031, ν Σεηξάινθνο 1.563 ην νθνπιάξ
528

 1.136, 

ε Ξεξνιίκλε 1.714, ην Βαηεξφ 1.330 θαζψο επίζεο θαη ηα έξβηα κε 1.800 ςήθνπο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δζληθνχ πλαζπηζκνχ ζπγθέληξσζαλ 11.249 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 40,35% επί ηνπ ζπλφινπ. Σελ ηξίηε ζέζε θαηέιαβε ν αλεμάξηεηνο κε ηνπο 

Λατθνχο Αλησληάδεο Ησάλλεο ν νπνίνο έιαβε 1.306 ςήθνπο (4,68%) κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο λα ιακβάλεη ζην εθινγηθφ ηκήκα ηνπ Βαηεξνχ. Αθνινχζεζε 

ην Δληαίν Μέησπν φπνπ ν Παξηζαιίδεο Γεκήηξηνο έιαβε 178 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

0,64%, ηέινο ν Αλεμάξηεηνο κε ην Αγξνηηθφ Κφκκα Παξαζηαηίδεο έιαβε κφιηο ηξείο 

ςήθνπο. 

 

 

 

 

 

                                                           
528

 Μαπνοχϊρι. 

40,35% 

54,32% 

0,64% 

4,68% 

0,01% Εκνικόσ υναςπιςμόσ 

Ηνωμζνθ Αντιπολίτευςθ 

Ενιαίο Μζτωπο Αγροτϊν 
και Εργατϊν 

Αντωνιάδθσ Ιωάννθσ-
Ανεξ Λαϊκόσ 

Παραςτατίδθσ Αγακ- 
Αγροτικόσ 



277 
 

3.8.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 5
εο

 

Μαξηίνπ 1933 

 

Πίλαθαο 94. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

Σίηινο Δθεκεξίδαο 

 

Γεκνζηεύκαηα 

 

% 

Βφξεηνο Διιάο 43 35,2 

Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο 32 26,2 

Μαθεδνληθφ Βήκα 47 38,5 

ύλνιν 122 100,0 

 

     Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 1933 θπθινθνξνχζαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο νη εθεκεξίδεο Βόξεηνο Διιάο, Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο 

θαη Μαθεδνληθό Βήκα. Απφ ηα ζπλνιηθά 122 δεκνζηεχκαηα ηα 43 (35,2%) 

πξνεξρφληνπζαλ απφ ηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο, ηα 32 (26,2%) απφ ηελ 

εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηέινο ηα ππφινηπα 47 (38,5%) απφ ηελ 

εθεκεξίδα Μαθεδνληθό Βήκα. 

 

Πίλαθαο 95. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

    Καη νη ηξείο κειεηψκελεο εθεκεξίδεο, εθδίδνληαλ εβδνκαδηαία βάζε, κε 

απνηέιεζκα ίδηα ζπρλφηεηα έθδνζεο λα παξνπζηάδνπλ θαη ηα 122 δεκνζηεχκαηα πνπ 

ζπιιέρηεθαλ. 

 

Πίλαθαο 96. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Κέληξν 75 61,5 

Γεμηά 47 38,5 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 122 100,0 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα % 

Δβδνκαδηαία 122 100,0 
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    Απφ ηα 122 πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1933 ηα 75 (61,5%) πξνήιζαλ απφ ηηο 

θεληξψεο – θηινβεληδειηθέο εθεκεξίδεο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηε Βόξεηνο Διιάο, 

ελψ ηα 47 (38,5%) πξνήιζαλ απφ ηελ αληηβεληδειηθή εθεκεξίδα, πξνζθείκελε ζηελ 

Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε, Μαθεδνληθό Βήκα. πσο δηαθξίλνπκε απφ ηνλ πίλαθα 96, 

θακία εθεκεξίδα δελ αληηπξνζψπεπε ηνλ αξηζηεξφ ρψξν θαηά ηηο εθινγέο ηνπ 1933 

ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. 

 

Πίλαθαο 97.  Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξνεθινγηθά 98 80,3 

Μεηεθινγηθά 24 19,7 

ύλνιν 122 100,0 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 97, ηα 98 απφ ηα 122 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 80,3% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ 24 απφ απηά, δειαδή ην  19,7% 

κεηεθινγηθά. 

 

Πίλαθαο 98. ειίδα δεκνζηεύκαηνο  

 

     Απφ ηα 122 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1933 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο 

ηα  60 ( 49,2%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, ηα 18 (14,8%) ζηελ 

δεχηεξε, ηα 11 (9,0%) ζηελ ηξίηε, ελψ ηα 33 (27,3%) εληνπίζηεθαλ ζηελ ηέηαξηε 

ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

1 60 49,2 

2 18 14,8 

3 11 9,0 

4 33 27,3 

ύλνιν 122 100,0 
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Πίλαθαο 99. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 

   Απφ ηα 122 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1933 ηα 38 (31,1%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 54 (44,3%) 

είραλ ηε κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 10 (8,2%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, ηα 11 (9,0%) ήηαλ 

πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο απφ δηάθνξνπο θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ελψ επίζεο 

βξέζεθαλ 9 πίλαθεο ( 7,4%). Πην αλαιπηηθά απφ ηα 38 θχξηα άξζξα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 1933 1 ήηαλ ξεπνξηάδ 7 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, ηα 6 

είραλ ηελ κνξθή δειψζεσλ ή νκηιίαο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα, 8 άξζξα 

γλψκεο, θαη 16 άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 54 ξεπνξηάδ ηα 32 είραλ ηελ κνξθή 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 38 31,1 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 1  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 7  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε 6  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

8  

1.3.1 Κ.Α./ Αλάιπζε-

Γλψκε 

16  

2 Ρεπνξηάδ 54 44,3 

2.1 Δηδήζεηο 32  

2.2 Παξαπνιηηηθά 14  

2.3 Έξεπλεο 2  

2.4 Γήισζε/ νκηιία 6  

3 Άξζξα Γλώκεο 10 8,2 

3.1 Δπηζηνιέο 5  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 4  

3.3 Αθηεξψκαηα 1  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 11 9,0 

5 Πίλαθεο 9 7,4 

6 πλζήκαηα 0 0 

 ύλνιν 122 100,0 
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είδεζεο, ηα 14 δεκνζηεχκαηα είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν, ηα 2 ήηαλ έξεπλεο ηεο 

εθεκεξίδεο, θαη ηα 6 αθνξνχζαλ ζε δειψζεηο ή νκηιίεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ εθηφο 

πξψηεο ζειίδαο. Απφ ηα 10 άξζξα γλψκεο ηα 4 αθνξνχζαλ άξζξα αλάιπζεο γλψκεο 

ηνπ ζπληάθηε θαη 5 είραλ ηελ κνξθή επηζηνιψλ θαη ηέινο 1 δεκνζίεπκα είρε ηελ 

κνξθή αθηεξψκαηνο. 

 

Πίλαθαο 100. εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 100, απφ ηα 122 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ  κε ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1933 ηα 23 (18,9%) ηαμηλνκήζεθαλ ζηνλ χςηζην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο (ηα δεκνζηεχκαηα απηά εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο θαη κάιηζηα βξίζθνληαλ ζε θεληξηθή ζέζε), ηα 37 δεκνζηεχκαηα (30,3%) 

θαηαηάρζεθαλ ζην βαζκφ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ( βξίζθνληαλ λαη κελ ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηνπ εληχπνπ αιιά είηε ήηαλ κηθξά είηε ζε φρη πεξίνπηε ζέζε), θαη ηέινο ηα 

ππφινηπα 62 (50,8%) ηνπνζεηήζεθαλ ζην βαζκφ ππνδεέζηεξεο ζεκαζίαο ( ηα ελ 

ιφγσ δεκνζηεχκαηα βξίζθνληαλ εθηφο πξψηεο ζειίδαο). 

 

Πίλαθαο 101. Μέγεζνο ηίηινπ  

Μέγεζνο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Μεγάιν 39 32,0 

Μεζαίν 54 44,3 

Μηθξφ 29 23,8 

Πνιχ Μηθξφ 0 0 

ύλνιν 122 100,0 

 

   χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 101, 39 απφ ηα δεκνζηεχκαηα (32,0%) ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1933 έθεξαλ ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 54 (44,3) είραλ 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Τςίζηεο 23 18,9 

Μέηξηαο 37 30,3 

Τπνδεέζηεξεο 62 50,8 

ύλνιν 122 100,0 
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ηίηινπο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη ηέινο ηα 29 (23,8%) παξνπζηάδνληαλ κε κηθξνχο 

ηίηινπο, ελψ δελ εληνπίζηεθε δεκνζίεπκα κε πνιχ κηθξφ ηίηιν. 

 

Πίλαθαο 102. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηδενινγηθή ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 102, δηαθξίλνπκε φηη ζε πνζνζηφ 76,2% ( 93 απφ ηα 122 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ δηαθφξσλ δεκνζηεπκάησλ 

ησλ εθεκεξίδσλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν ηνπ εληχπνπ. Γειαδή ηα 

δεκνζηεχκαηα ησλ βεληδειηθψλ Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Βόξεηνο Διιάο αθνξνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ έρνπλ θάλνπλ κε ην θφκκα  ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ή ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Δζληθνχ πλαζπηζκνχ, ελψ ε αλαθνξέο ζηα 

ππφινηπα θφκκαηα  (Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε) έρνπλ αξλεηηθή ρξνηά, θαη αληίζηνηρα 

ε πιεηνςεθία ηεο χιεο ηνπ Μαθεδνληθνύ Βήκαηνο αθνξά  ζηελ αληηβεληδειηθή 

ζπκκαρία. Μφιηο 6 δεκνζηεχκαηα (4,9%) αθνξά ζε ηδενινγηθφ ρψξν ή θφκκα 

αληίζεην κ εαπηφ πνπ εθθξάδεη ε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ελψ ηα 23 δεκνζηεχκαηα 

(18,9%) παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά. 

 

Πίλαθαο 103. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

ρέζε εθεκεξίδαο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

χκθσλε 93 76,2 

Αληίζεηε 6 4,9 

Οπδέηεξε 23 18,9 

ύλνιν 122 100,0 

Καηεύζπλζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 14 11,5 

Θεηηθή 30 24,6 

Οπδέηεξε 78 63,9 

ύλνιν 122 100,0 
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   ΄Οπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 103, 78 απφ ηα 122 

δεκνζηεχκαηα (63,9%) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 

1933 παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε, αλεμάξηεηα απφ ην 

θχξην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ ηνπο. Σα δεκνζηεχκαηα απηά θέξνπλ ηίηινπο φπσο «Ζ 

πξνζεζκία ππνςεθηνηήησλ»
529

, «Ζ πνιηηηθή θίλεζηο εηο ηνλ Ννκόλ καο»
530

, «Δθινγηθαί 

εηδήζεηο»
531

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 24,6% ησλ δεκνζηεπκάησλ (30 απφ ηα 122 

δεκνζηεχκαηα) εκθαλίδεη ηίηινπο κε ζαθή ζεηηθή ρξνηά δειψλνληαο μεθάζαξα ηελ 

ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

εληάζζνληαη ηίηινη φπσο «Βέβαηα ε Νίθε»
532

, «Ζ κεγαιεηώδεο ππνδνρή ηεο Θεζ/λίθεο 

είο ηνλ Αξρεγόλ ηνπ Δ.Ρ.Κ. θ. Γεώξγηνλ Κνλδύιελ»
533

, «Ζ ππεξηέξα εζηθή ηνπ Δζληθνύ 

πλαζπηζκνύ»
534

. Σέινο ην 23,8% ησλ ηίηισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

γηα ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ είραλ ζαθή αξλεηηθή ρξνηά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ηίηισλ είλαη νη εμήο: «Έλα λαπάγηνλ»
535

, «Έιιελεο μππλήζηε ε ειεπζεξία ζαο 

θηλδπλεύεη»
536

, «Ηδνύ πνίνο ν θ. Γεσξγηάδεο πξνο ηνπο πξόζθπγεο»
537

 αλαθέξνληαλ ην  

δεκνζίεπκα ζην ππνςήθην πνιηηεπηή ηεο Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο θαη ζηε 

απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ εαπηνχ. 

 

Πίλαθαο 104. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 104 δηαθξίλνπκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1933 κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο 

                                                           
529

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.1035 12.02.1933,ς.2. 
530

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.272 05.02.1933, ς.4. 
531

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.302 26.02.1933,ς.4. 
532

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.1037 26.02.1933, ς.1. 
533

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.273 12.02.1933, ς.4. 
534

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.302 26.02.1933, ς.1. 
535

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ»,φ.1034 05.02.1933 ,ς.1. 
536

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ273 12.02.1933,  ς.1. 
537

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.303  02.03.1933,ς.2. 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 70 57,4 

Παλειιήληαο 49 40,2 

Μηθηφ 3 2,5 

ύλνιν 122 100,0 
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Κνδάλεο ην 57,4% αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη 

ελδηαθέξνληνο θαη ην 40,2% αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο 

ελψ ηέινο ην 2,5% δειαδή κφιηο 3 δεκνζηεχκαηα ζπλδπάδνπλ θαη  ηηο δχν θαηεγνξίεο 

ζην πεξηερφκελν ηνπο (κηθηφ). 

 

Πίλαθαο 105. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

    πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 105, ην 41,0% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1933 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 

40,2% ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 18,9% ζπλδχαδε 

ζην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απφ ηα 50 δεκνζηεχκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα ηα 32 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ 

ηεο Κνδάλεο πρ. Γ.Βαξβνχηεο, Η.Αλησληάδεο θαη ηα 18 αζρνινχληαλ κε πξφζσπα 

παλειιελίνπ εκβέιεηαο, φπσο αξρεγνί θνκκάησλ π.ρ. Γ. Κνλδχιεο, Η. Μεηαμάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθαζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξόζσπν 50 41,0 

Πξφζσπν ηνπηθήο εκβέιεηαο 32  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

18  

Κόκκα 49 40,2 

Μηθηό 23 18,9 

ύλνιν 122 100,0 
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Πίλαθαο 110. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 3 2,5 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν   

1.2.Οηθνλνκία 1  

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό-Πξνζθπγηθό   

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε   

1.5. Γεκφζηα έξγα 2  

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 20 16,4 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  3  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 17  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο   

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 65 53,3 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 21  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 4  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 11  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 18  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
11  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 1 0,8 

6. Μηθξνπνιηηηθή 10 8,2 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 12 9,8 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 2 1,6 

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 0 0 

10. Πίλαθεο 9 7,4 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.2. Οηθνλνκία 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα 

νηθνλνκίαο πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ ηνπηθφ Σχπν πξνεθινγηθά ή θαη κεηεθινγηθά. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε εληνπίζηεθε έλα δεκνζίεπκα ζρεηηθφ κε απηή 

ηελ ζεκαηηθή θαηεγνξία ζηελ εθεκεξίδα Βφξεηνο Διιάο φπνπ ηηηινθνξνχληαλ «Σν 

νηθνλνκηθό πξόγξακκα ησλ θνκκάησλ ηνπ Δζληθνύ πλαζπηζκνύ»
538

, πξφθεηηαη γηα 

ηνλ ιφγν πνπ εθθψλεζε ν Καθαληάξεο πνπ κεηείρε ζην Δζληθφ πλαζπηζκφ, θαη 

αλαθνίλσλε πξνεθινγηθά ην πξφγξακκα  ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθινχζεζε ε Κπβέξλεζε φηαλ ηεο δνζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ. 

 

1.5.  Γεκόζηα έξγα 

Αλαθνξέο ζε δεκφζηα έξγα έθαλε πξνεθινγηθά ν θηινβεληδειηθφο Σχπνο ηεο Κνδάλεο  

κε ζθνπφ λα πξνβάιιεη ην έξγν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί 

γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα «Καηόπηλ ελεξγεηώλ ηνπ 

Γεσξγίνπ Βαξβνύηε Αξρεγνύ ηνπ πλδπαζκνύ ηνπ Δζληθνύ πλαζπηζκνύ, δηαηέζεζαλ 

ηα εμήο πνζά δηα θαηαζθεπάο ησλ νδώλ, 1)Κνδάλεο – Λαξίζζεο 12.000.000, 2) 

εξβίσλ – Καιακπάθαο 5.000.000, 3)Νεαπόιεσο – Σζνηπιίνπ Ενππαλίνπ 8.000.000, 

4) Γξεβελώλ – Καιακπάθαο 12.000.000».
539

 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμύ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

πρλφ θαηλφκελν απνηεινχζε ζηνλ ηνπηθφ Σχπν δειψζεηο ή νκηιίεο πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ άζθεζαλ δξηκεία θξηηηθή ζε πνιηηηθνχο αληηπάινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε νκηιία ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηελ Θεζζαινλίθε, θαηά ηνπ πξψελ 

βνπιεπηή ηνπ Ν. Κνππαξνχζν, θαη δεκνζηεχζεθε κέζα απφ ηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο 

Διιάο «Μόιηο πεξηήιζελ εηο γλώζηλ κνπ όηη ν βνπιεπηήο ησλ Φηιειεπζέξσλ 

(ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΤΠΑΡΟΌΟ) απεθαιύθζεη δεηώλ ΠΟΟΣΑ ηνλ εθάιεζα εηο 

απνινγίαλ θαη ηνπ αλήγγεηια όηη, εληόο 24 σξώλ, νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ην θόκκα 

                                                           
538

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ».φ.302 26.02.1933, ς.1. 
539

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ».φ. 302 26.02.1933, ς.1. 
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ησλ Φηιειεπζέξσλ... απηόο ν απνβιεζείο δηα ιόγνπο εζηθήο ηάμεσο είο ύβξεηο ελαληίνλ 

εκνύ θαη ηη ΑΝΑΗΓΔΗΑ δηα ηνλ εζηθόλ θαζαξκόλ»
540

. 

 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

Ήηαλ ζπλεζηζκέλν απφ κεξίδα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ λα αζθεί έληνλε θξηηηθή  ζε 

πνιηηηθέο ή ζηειέρε ηεο αληίπαιεο πνιηηηθήο παξάηαμεο. Έηζη ε αληηβεληδειηθή 

εθεκεξίδα Μαθεδνληθό Βήκα αζθεί θξηηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο Βεληδέινπ κε έληνλνπο ραξαθηεξηζκνχο « Σελ ιεγνκέλελ θιίθαλ ηνπ 

θ.Βεληδέινπ θαη θαηά θνηλήλ εξκελείαλ ηα Βεληδεινθνπνπιά»
541

. Απν ηελ άιιε πιεπξά 

ε βεληδειηθή Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ζρνιηάδεη ηελ κεηαζηξνθή ηνπ ηέσο Βεληδειηθνχ 

θαη ππέξκαρνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Γ. Κνλδχιε σο εμήο: «O θ. Κνλδύιεο απεδείρζεη 

έλαο θνηλόηαηνο άλεπ ήζνπο θαη άλεπ δπλάκεσο θαηξνζθόπνο ηεο πνιηηηθήο, είο ηελ 

νπνίαλ νπδέπνηε ζα θαηνξζώζεη εκπνξεί ππεξάλσ ησλ δεπηέξσλ»
542

  θαζψο επίζεο ζε 

αξθεηά δεκνζηεχκαηα επηηίζεηαη ζηηο αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο «δηάθνξαη 

εηδήζεηο ησλ αγγξακκάησλ αληαπνθξηηίζθσλ ησλ δηεθδηθνύλησλ ηνλ ηίηινλ ηνπ 

αλζππνδεκνζηνγξάθνπ»
543

. 

 

3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Ηδενινγηθέο ζέζεηο (δελ εληνπίζηεθαλ δεκνζηεύκαηα) 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη  ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ φπσο « Ο Κπβεξλεηηθόο πλδπαζκόο »
544

, ζε αηνκηθέο δειψζεηο  γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ή φρη ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο φπσο «Καηέξρνκαη είο ηνλ επηθείκελνλ 

εθινγηθόλ αγώλα σο ππνςήθηνο ηνπ ηεηηκεκέλνπ Λατθνύ Κόκκαηνο, Αλησληάδεο.Η»
545

, 

ή γηα ηελ θίλεζε πνπ παξνπζηάδεη πξνεθινγηθά ην εθάζηνηε θφκκα « Ζ πνιηηηθή 

θίλεζηο είο ηνλ Ννκόλ καο»
546

. 

                                                           
540

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.303 02.03.1933, ς.1. 
541

 «Θ οικονομικι περιςυλλογι τθσ παροφςθσ Μυβερνιςεωσ »Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.272 
05.02.1933 , ς. 1. 
542

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1034 05.02.1933,ς. 1. 
543

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1038 05.03.1933, ς.3. 
544

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1036 19.02.1933,ς.1. 
545

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.273 12.02.1933,ς.4. 
546

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.272 05.02.1933,ς.4. 
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4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ζε επηζθέςεηο 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ (αξρεγψλ θνκκάησλ), ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δεκνζίεπκα γηα ηνλ θηινβεληδειηθφ Σχπν απνηειεί «Έξρεηαη 

ζήκεξνλ είο Θεζζαινλίθελ ν θ. Βεληδέινο είο πξνεθινγηθήλ πεξηνδείαλ ζα εθθσλήζεη  

βαξπζήκαληνλ πξνεθινγηθόλ ιόγνλ πξνο ηνλ ιαόλ ηεο Μαθεδνλίαο»
547

, ελψ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αληηβεληδειηθνχ Σχπνπ πνπ εθπξνζσπνχζε ηελ Ζλσκέλε αληηπνιίηεπζε « 

ήκεξνλ, ηελ 10 πξστλήλ ώξαλ θζάλεη είο Θεζζαινλίθελ ν ηεηηκεκέλνο αξρεγόο ηνπ 

Δ.Ρ.Κ. θ. Κνλδύιεο»
548

. 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί « πλδπαζκόο Δζληθνύ πλαζπηζκνύ Πξσηνδηθείνπ Κνδάλεο»
549

, 

επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ ηνπ πνιηηεπηή θ.Αλησληάδνπ»
550

 ή 

εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ ησλ θ.Βνπιεπηώλ Κνδάλεο, Γ.Βαξβνύηεο. Κ. 

Πξνθνπίδεο, Ζ.Παπαδόπνπινο, βνπιεπηαί Δζληθνύ πλαζπηζκνύ»
551

. 

 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ αξζξνγξάθνη ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα  ηνπο πνιηηηθέο απφςεηο φπνπ 

απνηππψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Έηζη ν θηινβεληδειηθφο 

Σχπνο πξνηξέπεη ηνλ ιαφ ηεο Κνδάλεο λα ςεθίζεη « Σελ Κπβέξλεζε απηήλ ν ιαόο έρεη 

ηεξάλ ππνρξέσζηλ κεηα θαλαηηζκνύ λα ςεθίζεη»
552

 ή «πεύδνκελ λα δηαδειώζσκελ 

αλεπηθύιαθηνλ ηελ πξνηίκεζελ καο ππέξ ηνπ Δζληθνύ πλαζπηζκνύ θαη λα ζπζηήζσκελ 

είο ηνλ ιαόλ όπσο ζπεύζεη πξνζύκσλ λα ςεθίζεη ηνπο Κπβεξλεηηθνύο πλδπαζκνύο»
553

 

ηελ ίδηα ψξα πνπ ην Μαθεδνληθό Βήκα απεπζχλεηαη ζην πξφζθπγεο θαη αλαθέξεη 

«Ξππλήζηε αδειθνί πξόζθπγεο από ηνλ Βεληδειηθόλ ιήζαξγνλ, γελήηαη Έιιελεο 

ειεύζεξνη πνιίηαη, εμαζθήζαηε ηα ύςηζηα θαζήθνληα ζαο ηελ 5
ελ

 Μαξηίνπ κε θαζαξάλ 

θαη ειεπζέξαλ ζπλείδεζηλ θαη καπξίζαηε αιύπεηα ηνλ επάξαηνλ θαη αλήζηθνλ 

                                                           
547

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.302 26.02.1933, ς.4. 
548

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.273 12.02.1933, ς.4. 
549

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1038 05.03.1933, ς.3. 
550

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.305 12.03.1933, ς.3. 
551

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.306 19.03.1933, ς.1. 
552

 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1036 19.02.1933, ς.1. 
553

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.302 26.02.1933, ς.1. 
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παηξηδνθζόξνλ Βεληδειηζκό...»
554

. Κάπνηεο θνξέο εμπκλνχλ ηηο πξάμεηο  θάπνηνπ 

πνιηηηθνχ πξνζψπνπ κέζα απφ έλα πνίεκα φπσο « Σνλ αξρεγόλ ηνπ Κόκκαηνο ηνπ 

ιατθνύ ΣΑΛΓΑΡΖΝ  ΄΄Οπ’ είλαη αξραίνο ήξσαο θαη ηεο Διιάδνο ην θακάξη»
555

. 

 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ «Υζέο  νη ππνςήθηνη ηνπ  Δζληθνύ ζπλαζπηζκνύ 

κεηέβεζαλ είο ηελ αγνξάλ Σζνηπιίνπ νκηιεζάληεο ελώπηνλ πνιππιεζνύο αθξναηεξίνπ 

νπαδώλ»
556

.Καη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παλειιελίαο εκβέιεηαο πνιηηηθνχ 

πξνζψπνπ «Ο  κλεκεηώδεο πξνεθινγηθόο ιόγνο ηνπ θ. Κνλδύιε είο Θεζζαινλίθελ ηελ 

παξειζνύζηλ Κπξηαθήλ» 
557

. 

 

5
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Αληηθνκκνπληζκόο 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα κε 

αληηθνκκνπληζηηθφ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ δησγκνχ ζην 

θνκκνπληζηηθφ ζηνηρείν ζηελ Διιάδα. Καηά ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ πνπ 

εξεπλνχκε ηέηνηνπ είδνπο δεκνζηεχκαηα δηέπνληαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ έλαλ 

αθξαίν αληηθνκκνπληζκφ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα κε ηίηιν « Σν απνηέιεζκα 

ηεο Μεγάιεο δνθηκήο ηνπ θνκκνπληζκνύ πνηά είλαη ε αιεζηλή θαηάζηαζεο ζηε 

Ρσζία»
558

, φπνπ ην άξζξν θάλεη ιφγν γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Ρσζία 

έπεηηα απφ 15 ρξφληα πνπ δηνηθνχλ νη Μπνιζεβίθνη. 

 

6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

ην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελα άζθεζεο κηθξνπνιηηηθήο 

κέζσ ησλ  εθεκεξίδσλ πνπ είραλ ηελ ζέζε άξζξνπ ή ηελ κνξθή ρξνλνγξαθήκαηνο ή 

ζπγθεθξηκέλεο ζηήιεο φπσο απηή ηνπ Μαθεδνληθνύ  Βήκαηνο πνπ νλνκάδνληαλ 

                                                           
554

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.274 19.02.1933, ς.1. 
555

 «Ελλάσ Ανζςτθ», Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.279 26.03.1933, ς.3. 
556

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.302 26.02.1933, ς.4. 
557

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.274 19.02.1933, ς.2. 
558

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.272 05.02.1933, ς.2. 
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Πελληέο φπνπ ην πεξηερφκελν ηεο είρε έκκεηξα ζρφιηα φπσο «Απέιζεηε ,νη 

εξεκάμαληεο ηνλ ηόπνλ ςεπδνθηιειεύζεξνη είο ηελ καπξίιαλ ηελ εηνηκαζκέλελ ησ 

κεγάισ Γηάβνισ θαη ηνηο ζπλεξγαδνκέλνηο κεη’ απηνύ» ή απν ηελ ζηήιε Οιηγφζηηρα 

ηεο Ζρνύο ηεο Μαθεδνλίαο πνπ έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά « Μαδί κε ηα θαξλαβάιηα 

θέηνο έρνπκε θαη ηα εθινγάο. Έηζη ζέιεζε ν θπξ Παλαγήο λα θαξλαβαινπνηήζεη ν 

Κνηλνβνπιεπηηζκόο»
559

. 

 

7
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία παξέκεηλαλ νπδέηεξα. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα φπσο πψο ζα ςεθίζεη ν θφζκνο « πσο ζα ςεθίζσκελ θαηα ηα 

εθινγάο»
560

 ή γηα ηα ςεθνδέιηηα « Οδεγίαη ηνπ Τπνπξγείνπ δηα ηα ςεθνδέιηηα»
561

 ή 

γηα ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο έδξεο « Πσο θαηαλέκνληαη αη θαηά πεξηθέξεηαλ έδξαη»
562

. 

Δλψ ηέινο  άιια δεκνζηεχκαηα αλαθέξνληαλ ζηελ ηεξφηεηα ηεο ςήθνπ 
563

. 

 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο ππνςήθησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε 

ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δηαθεκίζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ 

αληηβεληδειηθφ Σχπν, ζπγθεθξηκέλα απφ ην Μαθεδνληθό Βήκα φπνπ δεκνζίεπζε δχν 

θσηνγξαθίεο ελππφγξαθεο ησλ ππνςήθησλ πνιηηεπηψλ κε ηελ Ζλσκέλε 

αληηπνιίηεπζε ηνπ Νηθφιανπ Κνππαξνχζνπ θαη ηνπ Γεσξγίνπ Πνιπδνχιε κε ηελ 

επηγξαθή «Σα δύν εθιεθηά ηέθλα ηνπ ιανύ ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο»
564

. 

 

9
ε 

Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηεηαθό δήηεκα (δελ εληνπίζηεθαλ δεκνζηεύκαηα) 
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 Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1035 12.02.1933, ς.2. 
560

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.300 12.02.1933, ς.4. 
561

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.275 26.02.1933, ς.3. 
562

 « Σερί προκθρφξεωσ των εκλογϊν τθσ 5
θσ

 Ξαρτίου», Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.271 29. 
01. 1933, ς.3. 
563

 «Θ Ιερότθσ τθσ ψιφου», Εφθμερίδα «Θχϊ τθσ Μακεδονίασ», φ.1038 05.03.1933, ς.3. 
564

 Εφθμερίδα «Μακεδονικό Βιμα», φ.275 26.02.1933, ς.1. 
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3.9. Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 9ησ Ιουνι ου 1935 

3.9.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγηθήο αλακέηξεζεο ηνπ 1933 ε Διιάδα ππεηζέξρεηαη 

γηα κία αθφκε θνξά ζε κηα πεξίνδν πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη νμείαο πφισζεο κεηαμχ 

βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ. Ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ν Πιαζηήξαο πξνρσξεί ζε θίλεκα ζηηο 6 Μαξηίνπ 1933
565

, ζαλ δηθαηνινγία ζηελ 

θίλεζε απηή αληηπαξαβάιιεη πηζαλέο ηαξαρέο θαη ηελ χπαξμε θνκκνπληζηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη πξνρσξεί ζε θπιαθίζεηο ηεο εγεζίαο ησλ Λατθψλ, ινγνθξηζίαο ηνπ 

Σχπνπ θαη απαγφξεπζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ. Ο Βεληδέινο απφ ηελ κεξηά ηνπ δελ 

θαηαγγέιιεη ηελ ελέξγεηα απηή αιιά θαίλεηαη λα κελ θάλεη θάηη γηα λα ηελ 

απνηξέςεη. Σειηθά ην θίλεκα ζα απνηχρεη δηφηη ε εγεζία ηνπ ζηξαηεχκαηνο ήηαλ 

αληίζεηε κε φιν ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν πνπ πεξηέβαιιε ην θίλεκα. 

    Έπεηηα απφ δηαβνπιεχζεηο ησλ Βεληδέινπ, Σζαιδάξε θαη Εαΐκε απνθαζίδεηαη 

κεηαβαηηθή θπβέξλεζε απφ ζηξαηησηηθνχο θαη ηελ αξρεγία αλαιακβάλεη ν Αι. 

Οζσλαίνο κε ζθνπφ λα παξαδψζεη ηελ εμνπζία  ζηελ εθιεγκέλε θνηλνβνπιεπηηθή 

θπβέξλεζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε (Λατθφ Κφκκα, Δζληθφ 

Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα, Κφκκα Διεπζεξνθξφλσλ). 

    Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ θαηαηγηζηηθέο, ν Βεληδέινο 

πξνθάιεζε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή ζηηο 15 Μαΐνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ θηλήκαηνο θαη 

αληηκεηψπηζε ηελ θαζνιηθή ζρεδφλ ερζξηθή ζηάζε ησλ αληηβεληδιηθψλ. ηηο 6 Ηνπλίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βεληδέινπ θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ Έιελαο 

Βεληδέινπ ζηελ ιεσθφξν Κεθηζίαο- Αζελψλ, φπνπ νη δξάζηεο θέξνληαλ λα αλήθνπλ 

ζηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε θαη κάιηζηα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αζηπλνκηθήο 

δηεχζπλζεο αθνχ ζπκκεηείρε θαη ν Γηεπζπληήο Αζθαιείαο Πνιπρξνλφπνπινο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζα νμχλεη  ηνλ Γηραζκφ θαη ζα επηθξαηήζεη έλα θιίκα ιαλζάλνληνο 

εκθπιίνπ πνιέκνπ. 

   Σν απνθνξχθσκα ήξζε κε ην θίλεκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1935 κε εκπλεπζηή  ηνλ 

αξρεγφ ηνπ Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο Βεληδέιν, φπνηνο έπεηηα απφ ηελ απφπεηξα 

δνινθνλίαο ηνπ ζπκπέξαλε φηη δελ ήηαλ αζθαιήο πιένλ  ππφ κηα αληηβεληδειηθή 
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θπβέξλεζε. Σν θίλεκα ηνπ 1935 θαηά θχξην ιφγν νξγαλψζεθε γηα λα πξνζηαηέςεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ζηειερψλ  ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο θαη ησλ βεληδειηθψλ ζην 

ζηξάηεπκα θαη ζηελ πνιηηηθή
566

. Απνηέιεζε ηελ ηειεπηαία δπλακηθή πξάμε απφ ηελ 

κεξηά ησλ βεληδειηθψλ λα επαλέιζνπλ ζηελ εμνπζία, σζηφζν αληί ηεο απνηξνπήο ηεο 

κνλαξρίαο ην θίλεκα δηεπθφιπλε θαη επέζπεπζε ηελ παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο. Σν 

ζρέδην ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ λα επηβάιιεη έλα είδνο εκηδηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο φπνπ 

ν ίδηνο ζα ήηαλ Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ππεξεμνπζίεο, θαη ζα είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ην ζρέδην ηνπ απεξίζπαζηνο. 

   Ζ απφπεηξα απηή ησλ βεληδειηθψλ απέηπρε θαη ιφγσ ηεο θαθήο νξγάλσζεο αιιά 

θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζαθνχο ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ ν 

Βεληδέινο εγθαηέιεηςε ηελ ρψξα καδί κε ηνλ Πιαζηήξα θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

Γαιιία, απφ φπνπ δελ ζα επηζηξέςεη πνηέ μαλά αθνχ έλα ρξφλν αξγφηεξα (18 

Μαξηίνπ 1936) ζα πεζάλεη εθεί. Ζ αληίδξαζε ησλ Κπβεξλεηηθψλ ζην θίλεκα ζα είλαη 

άκεζε, κε ηελ απφηαμε θαη ηνλ δεκφζην εμεπηειηζκφ ησλ αμησκαηηθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ, ηελ ζχζηαζε έθηαθησλ ζηξαηνδηθείσλ θαη ηελ εθηέιεζε ηξηψλ 

αμησκαηηθψλ (ν επίιαξρνο η. Βνιάλεο θαη νη ζηξαηεγνί Αλ. Παπνχιαο θαη Μηι. 

Κνηκήζεο), ελψ φιε ε ελαπνκείλνπζα βεληδειηθή εγεζία δηθάζηεθε. Να ζεκεησζεί 

φηη ζηελ δίθε ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ θαηεγνξνχληαη σο εζηθνί απηνπξγνί  θαη 

σο ζπκκεηέρνληεο ζην πξαμηθφπεκα ηνπ Βεληδέινπ, ην ζπγθεθξηκέλν ζηξαηνδηθείν ζα 

θηάζεη κέρξη ηελ θαηαδίθε ζε ζάλαην εξήκελ ηνπ Βεληδέινπ. 

    Ζ θπβέξλεζε Σζαιδάξε ζα θαηαξγήζεη ηελ Γεξνπζία ζα δηαιχζεη ηελ Βνπιή κε 

αλαγθαζηηθφ λφκν θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ ζχγθιεζε Δζλνζπλειεχζεσο γηα ηελ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ πληάγκαηνο ελψ παξάιιεια ζα πξνθεξπρηνχλ εθινγέο γηα ηεο 9 

Ηνπλίνπ ηνπ 1935. Χζηφζν ε Βεληδειηθή παξάηαμε απνθαζίδεη λα απέρεη απφ απηέο 

ηηο εθινγέο  παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Σζαιδάξε λα δηεπθνιχλεη ηελ θάζνδν ηνπο κε 

ηελ ακλήζηεπζε πνιιψλ  πξνζψπσλ πνπ άλεθαλ ζηελ παξάηαμε. 
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Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 1935 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθινγψλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ 

αλακελφκελα χζηεξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο λα απέρεη. 

πγθεθξηκέλα ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ην Αγξνηηθφ Κφκκα ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

Μπισλά, ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα, ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα, θαζψο θαη ην 

πληεξεηηθφ Κφκκα δελ έιαβαλ κέξνο. Σν πξνεθινγηθφ ηνπίν παξνπζίαδε πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ηηο εθινγέο ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923 αιιά ηφηε απείρε ε 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε. ηελ νπζία αληηκάρνληαλ νη Λατθνί ηνπ Σζαιδάξε θαη ην 

Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα ηνπ Κνλδχιε, κε ηνλ Μεηαμά θαη ηνπο Βαζηιφθξνλεο 

ηνπ. 

 

Γξάθεκα 50. Δζληθά απνηειέζκαηα εθινγώλ 1935 

 

 

Καηά ηηο εθινγέο ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ 1935 ςήθηζαλ ζηελ Διιάδα 1.029.196 

επηπξνζζέησο ήηαλ νη πξψηεο εθινγέο ζηελ Διιάδα πνπ εθαξκφζηεθε ην 

πιεηνςεθηθφ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξεία πεξηθέξεηα. χκθσλα κε απηφ ην κέηξν 

ινηπφλ ε εθινγηθή πεξηθέξεηα  ήηαλ ν Ννκφο θαη κφλνλ ν δήκνο Αζελαίσλ παξέκεηλε 

σο μερσξηζηφο. Σα ηξία λεζηά (Όδξα, πέηζεο θαη Φαξά) έραλαλ κε ζπληαθηηθή 

πξάμε ην εθινγηθφ πξνλφκην φπσο αθφκε θαη νη ζχιινγνη Ηζξαειηηψλ Θεζζαινλίθεο 

θαζψο θαη απηφο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο. πσο παξαηεξνχκε απφ ην 

γξάθεκα 50 ν Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο ( Λατθφ Κφκκα θαη Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ 

Κφκκα) ζπγθέληξσζαλ 669.434 ςήθνπο  θαη πνζνζηφ 65,04%, δεχηεξε δχλακε ήιζε 

65,04% 

14,80% 

2,88% 9,59% 

6,89% 

Κυβερνθτικόσ υναςπιςμόσ Ζνωςθ Βαςιλοφρόνων 

Μακεδονικι Ζνωςθ ΚΚΕ 

Ανεξάρτθτοι 
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ε Έλσζε Βαζηινθξφλσλ ηνπ Μεηαμά, Ράιιε θαη ηξάηνπ, πνπ έιαβε 152.285 

ςήθνπο  θαη πνζνζηφ 14,80%, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο θαη νη δηάθνξνη 

ζπκπξάηηνληεο θνκκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο Αξηζηεξάο  (Παιιατθφ Μέησπν 

Γεκνθξαηηθψλ Διεπζεξηψλ, Δληαίν Μέησπν Δξγαηψλ θαη Κνηλφ Μέησπν Δξγαηψλ, 

Αγξνηψλ θαη Δπαγγεικαηηψλ) έιαβαλ 98.699 ςήθνπο ή 9,59%, ε Μαθεδνληθή 

Έλσζε ζπγθέληξσζε 29.664 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,88%. ηηο εθινγέο ηνπ 1935 

ζπκκεηείραλ  επίζεο ε Δζληθή Έλσζε ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αξηζηνκέλε Μεηζνηάθε 

πνπ έιαβε 2.590 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,25% θαζψο επίζεο θαη ην Δζληθφ Κφκκα ππφ 

ηελ εγεζία ηνπ ηέσο δηθηάηνξα Θεφδσξνπ Πάγθαινπ πνπ ζπγθέληξσζε 5.636 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,55%. Σέινο νη αλεμάξηεηνη ππνςήθηνη ζπγθέληξσζαλ 

αζξνηζηηθά ην 6,89%  επί ηνπ ζπλφινπ. 

 

Γξάθεκα 51. Καηαλνκή ησλ εδξώλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1935 

 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα 51, ην Λατθφ Κφκκα θαηέιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο 

έδξεο φπσο ήηαλ αλακελφκελν ζε ζπλδπαζκφ κε ην επλντθφ γηα ηνπο Λατθνχο 

πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα ζπγθέληξσζε 255 έδξεο. Σν Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα ηνπ 

Κνλδχιε πνπ θαηήιζε καδί κε ηνπο απνγνεηεπκέλνπο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο 

ζπγθέληξσζε 32 έδξεο, ελψ ε Έλσζε Βαζηινθξφλσλ έιαβε 7 έδξεο, ζπγθεθξηκέλα ην 

Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ πνπ κεηείρε ζηελ έλσζε απέζπαζε 5 έδξεο ελψ νη 

Γεψξγηνο ηξάηνο θαη Ησάλλεο Ράιιεο έιαβαλ ηηο ππφινηπεο 2.Σέινο 6 

θνηλνβνπιεπηηθέο έδξεο απέζπαζαλ νη αλεμάξηεηνη θαη κάιηζηα φινη απφ ην Ννκφ 

Φιψξηλαο. Παξελζεηηθά ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα θαη ε Μαθεδνληθή Έλσζε αλ θαη 

255 

32 

7 

6 Λαϊκό Κόμμα 

Εκνικό Ριηοςπαςτικό 
Κόμμα 
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έιαβαλ ην 9,58% θαη 2,99% αληίζηνηρα, δελ θαηάθεξαλ λα ιάβνπλ έδξεο ιφγσ ηνπ 

πιεηνςεθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

  

Γξάθεκα 52. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ  1933 θαη 1935 ( κε βάζε ηνπο 

θπξηόηεξνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

ην γξάθεκα 52 κε ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ησλ  δχν εθινγψλ 1933-1935 

παξαηεξνχκε ηελ αλακελφκελε θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ θεληξψνπ
567

 ρψξνπ ιφγν ηεο 

απνπζίαο ησλ βεληδειηθψλ θνκκάησλ, φπσο επίζεο θαη ε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ηεο Γεμηάο
568

 είλαη αλακελφκελε, ζηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο
569

 

παξαηεξνχκε κηα ζρεηηθή αχμεζε. πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ηνπ Κέληξνπ έπεζε απφ 

46,32% ην 1933 ζην 0,81% θαη δηφηη ε κφλε αληηπξνζψπεπζε ηνπ Κέληξνπ ήηαλ ην 

Δζληθφ Κφκκα θαη ε Δζληθή Έλσζε .Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Γεμηά γηγάλησζε ηα 

πνζνζηά ηεο απφ ην 46,1% ην 1933 ζην 82,72% ην 1935. Σέινο ηα πνζνζηά ηεο 

Αξηζηεξάο απμήζεθαλ απφ ην 6,65% ην 1933 ζην 9,59% ην 1935. 

 

 

                                                           
567

 Υτο ποςοςτό του κεντρϊου χϊρου για το 1935 υπολογίςτθκε το άκροιςμα των ποςοςτϊν τθσ 
Εκνικισ Ζνωςθσ και του Εκνικοφ Μόμματοσ , ενϊ για τισ εκλογζσ του 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό 
του Εκνικοφ Υυναςπιςμοφ. 
568

 Υτο ποςοςτό τθσ Δεξιάσ για το 1935 υπολογίςτθκε το άκροιςμα των ποςοςτϊν του Μυβερνθτικοφ 
Υυναςπιςμοφ , τθσ Ξακεδονικισ Ζνωςθσ, κακϊσ επίςθσ και των μικτϊν δεξιϊν ςυνδυαςμϊν, ενϊ για 
το 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό τθσ Θνωμζνθσ Αντιπολίτευςθσ. 
569

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ για το 1935 υπολογίςτθκε το ποςοςτό όλων των ςυνεργαηόμενων 
κομμουνιςτικϊν κομμάτων, ενϊ για το 1933 υπολογίςτθκε το άκροιςμα των ποςοςτϊν του Ενιαίου 
Ξετϊπου και του Αγροτικοφ Μόμματοσ.  
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Οη εθινγέο ζηελ Κνδάλε 

ηηο εθινγέο ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ 1935 ηα απνηειέζκαηα δελ παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξεο 

εθπιήμεηο εάλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ πνξεία ηνπ ζπλδπαζκνχ καθεδνληθή νκάδα ε 

νπνία παξά ην δπζκελέο θιίκα πνπ ππήξρε γηα ηνπο κε θπβεξλεηηθνχο ζπλδπαζκνχο, 

πξαγκαηνπνίεζε κηα αμηνπξεπή πνξεία αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπλδπαζκφο 

ππεξςεθίζηεθε απφ κεξίδα ησλ βεληδειηθψλ. ε αληίζεζε κε ηηο εθινγέο ηνπ 

Μαξηίνπ 1933 ζηελ πεξηθέξεηα Κνδάλεο εληάζζεηαη πιένλ θαη ε επαξρία Γξεβελψλ. 

Ο λφκηκνο πιεζπζκφο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο αξηζκνχζε 173.846
570

 άηνκα θαη 

αληηζηνηρνχζαλ 9 βνπιεπηηθέο έδξεο ζηελ Κνδάλε θαη ζηηο εθινγέο ςήθηζαλ 29.403 

εθινγείο απφ ηνπο νπνίνπο βξέζεθαλ 27.515 έγθπξα ςεθνδέιηηα κε ην πνζνζηφ ηεο 

απνρήο λα αλέξρεηαη ζην 6%
571

. 

 

Γξάθεκα 53. Δθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ ηνπ 1935 ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα  Κνδάλεο 

 

 

πκθσλά κε ην γξάθεκα 53, δηαθξίλνπκε φηη πξψηε δχλακε ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο ήξζε ν Κπβεξλεηηθφο ρεκαηηζκφο – πλδπαζκφο 

πκπξαηηφλησλ Κπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ αθνχ ζπγθέληξσζε 20.077 ςήθνπο θαη 

                                                           
570

 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ ( ΕΝΥΦΑΦ),Στατιςτικι των Βουλευτικϊν εκλογϊν 
τθσ 9

θσ
 Ιουνίου 1935. 

571
 Α. Ανδρζου& Θλιάδου- Φάχου. Εκλογικζσ ςυμπεριφορζσ ςτθ Δυτικι Μακεδονία (1915-1936). 

Πρακτικά του ΚΘ & Πανελλθνίου ιςτορικοφ ςυνεδρίου τθσ Ελλθνικι Ιςτορικισ Εταιρείασ, ς. 464-485. 
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πνζνζηφ 72,97% επί ηνπ ζπλφινπ εμαζθαιίδνληαο κηα άλεηε επηθξάηεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα εμέιεμε θαη ηνπ ελλέα βνπιεπηέο ηεο, ηνλ Αλησληάδε Ησάλλε, Βχδαο 

Βαζίιεηνο, Γεσξγηάδεο Νηθφιανο, Πνπιφπνπινο Υξήζηνο, Μπηηφπνπινο 

Κσλζηαληίλνο, Μπνχζηνο Γεκήηξηνο, Πνιπδνχιεο Γεψξγηνο, Πνληίθαο Γεψξγηνο, 

ηέινο απν ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα πνπ κεηείρε ζηνλ θνηλφ ζπλδπαζκφ 

εμειέγεη θαη ν Γθηνπιέθαο Νηθφιανο. Ο πλδπαζκφο ηεο καθεδνληθήο νκάδαο 

ζπγθέληξσζε 6.466 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 23,50% θαη νη ππνςήθηνη ηνπ ήηαλ ν 

επηθεθαιήο Κνππαξνχζνο Νηθφιανο, Αζβεζηάο  Λάδαξνο, Δμαθνπζηίδεο Υξήζηνο, 

Καδαλάο Γεψξγηνο, Καξαθνπιίδεο Φίιηππνο, Λαδάο Αιέμαλδξνο, Παληειείνπ 

Ησάλλεο, ηακνχιαο Κπξηαδήο θαη ηέινο ν Υαηδεθψζηαο Κσλζηαληίλνο. Σν 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα κε ηελ ζπληζηψζα ηνπ Δληαίν Μέησπν έιαβε 972 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 3,53% κε κνλαδηθφ ππνςήθην ηνπ ηνλ Παπαδφπνπιν Φίιηππν. 

 

Γξάθεκα 54. ύγθξηζε εζληθνύ πνζνζηνύ κε απηό ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο 

 

 

Δθφζνλ παξαηεξήζνπκε ην γξάθεκα 54, δηαθξίλνπκε ηηο απμνκεηψζεηο φρη ηφζν ζηνλ 

Κπβεξλεηηθφ ζρεκαηηζκφ φπνπ παξνπζίαζε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ δειαδή απφ 

ην 65,04% ζε εζληθφ επίπεδν ζην 72,97% ζε ηνπηθφ , άιια ζηα ππφινηπα θφκκαηα 

πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο. πγθεθξηκέλα ν πλδπαζκφο 

καθεδνληθή νκάδα αλεμαξηήησλ κε ην πνζνζηφ ηεο 23,50%  ζπλεηέιεζε ψζηε λα ην 

επηιέμνπλ αξθεηνί δπζαξεζηεκέλνη βεληδειηθνί θάηνηθνη ηεο Κνδάλεο. Σν Δληαίν 
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Μέησπν παξνπζηάδεη κηα αξθεηά κεγάιε πηψζε ηεο ηάμεσο ησλ έμη πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν δειαδή απφ ην 9,59% πνπ έιαβε 

παλειιελίσο έπεζε ζην 3,53% ζηελ Κνδάλε, ε κεηαηφπηζε αξθεηψλ ςεθνθφξσλ 

πξνο ηελ καθεδνληθή νκάδα θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηελ πηψζε.  

 

Γξάθεκα 55.ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1933 θαη ηνπ 1935 ( κε βάζε ηνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα 55 ε ζπκκεηνρή ηνπ πλδπαζκνχ καθεδνληθή 

νκάδα ζπγθξαηεί έσο έλα ζεκείν ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο Γεμηάο
572

 ε νπνία 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζε επίπεδν εθινγηθήο επηξξνήο ελψ ν ηδενινγηθφο 

ρψξνο ηεο Αξηζηεξάο
573

 ζπξξηθλψζεθε θαηά πνιχ. πγθεθξηκέλα ν ρψξνο ηεο δεμηάο 

απμάλεη ηα πνζνζηά ηεο απφ 52,92% ηνπ 1933 ζην 72,97%, ελψ ν ρψξνο ηνπ 

θέληξνπ
574

 απφ ην 47,08% ηνπ 1933 παξνπζηάδεη κηα δηθαηνινγεκέλε πηψζε ζην 

23,50% θαη απηφ εάλ δερζνχκε φηη ε καθεδνληθή νκάδα αλήθεη ζηνλ ρψξν ηνπ 

θέληξνπ. Σέινο ηα πνζνζηά ηεο Αξηζηεξάο παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή πηψζε απφ ην 

5,00% ην 1933 ζην 3,53% ην 1935. 

                                                           
572

Για το ποςοςτό τθσ Δεξιάσ υπολογίςτθκαν τα ακροίςματα τθσ Θνωμζνθσ Αντιπολίτευςθσ, και ενόσ 
ανεξάρτθτου υποψθφίου του Ναϊκοφ Μόμματοσ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1935 υπολογίςτθκε το 
άκροιςμα του Μυβερνθτικοφ Υυναςπιςμοφ. 
573

 Για το ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ το 1933  υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Ενιαίου Ξετϊπου  Εργατϊν 
και Αγροτϊν και του ανεξάρτθτου υποψθφίου των Αγροτικϊν (Σαραςτατίδθσ Αγακάγγελοσ),ενϊ για 
τισ εκλογζσ του 1935 το ποςοςτό του Ενιαίου Ξετϊπου.   
574

 Για το ποςοςτό του Μζντρου το 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Εκνικοφ Υυναςπιςμοφ ενϊ για 
το 1935 το ποςοςτό του Υυνδυαςμοφ μακεδονικι ομάδα ανεξαρτιτων πολιτευτϊν. 
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Πίλαθαο 111. Ζ ζηαπξνδνζία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 

1935
575

 

Δπαξρία Κνδάλεο 

Δθινγηθά 

Σκήκαηα 

Κπλεξλεηηθόο 

πλαζπηζκόο 

Μαθεδνλίθε 

νκάδα αλεμ 

Δληαίν Μέησπν 

Παπαδόπνπινο 

Φίιηππνο 

Κνδάλεο 1
νλ

 449 115 16 

Κνδάλεο 2
νλ

 378 85 22 

Κνδάλεο 3
νλ

 364 65 14 

Κνδάλεο 4
νλ

 323 93 15 

Κνδάλεο 5
νλ

 336 79 17 

Πεηξαλώλ 70 47 - 

Γξεπάλνπ 54 60 - 

Σεηξαιόθνπ 207 301 - 

Πνιπκύινπ 122 67 - 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ 181 154 - 

Ξεξνιίκλεο 94 57 - 

θήηεο 152 40 - 

ηδεξά 67 26 - 

Πξσηνρσξίνπ 148 135 5 

Αγίαο Παξαζθεπήο 154 24  

Κξόθνπ 219 4 - 

Άλσ Κώκεο 212 12 - 

Αηαλήο 327 15 - 

Βαζπιάθνπ 174 121 - 

εξβίσλ 312 36 154 

Απιώλ 143 77 16 

Σξηγσληθνύ 93 63 - 

Ληβαδεξνύ 215 11 - 

Μεηαμά 135 17 - 

Σξαλνβάιηνπ 167 61 - 

                                                           
575

 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ ( ΕΝΥΦΑΦ), Υτατιςτικι των Βουλευτικϊν εκλογϊν 
τθσ 9θσ Ιουνίου 1935. 
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Διάηεο 109 5 - 

Βειβελδνύ 743 34 3 

Ηκέξαο 117 63 - 

Πιαηαλνξξεύκαηνο 108 53 8 

θνύιηαξεο 105 16 1 

Καηαθπγίνπ 207 4 - 

Καζηαληάο 111 44 1 

Μεηακνξθώζεσο 87 4 - 

 

Πίλαθαο 112. 

Δπαξρία Βνΐνπ (Αλαζειίηζεο) 

ηαηίζηεο 1
νλ

 97 61 20 

ηαηίζηεο 2
νλ

 135 99 32 

ηαηίζηεο 3
νλ

 198 116 36 

Γαιαηηλήο 48 151 - 

Δξάηπξαο 430 51 - 

Γξπνβνύλνπ 298 84 1 

ηζαλίνπ 134 52 - 

Νεαπόιεσο 333 104 14 

Πνιπιάθθνπ 170 31 - 

Σζνηπιίνπ 364 118 24 

Κξηκελίνπ 144 35 11 

Βειαληδηάο 235 100 2 

Σζνπθαινρσξίνπ 236 138 - 

Πεληαιόθνπ 1
νλ

 233 1 1 

Πεληαιόθνπ 2
νλ

 131 2 1 

Απγεξηλνύ 256 82 - 

Γακαζθεληάο 184 156 - 

Ννζηίκνπ 84 18 - 
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Πίλαθαο 113. 

Δπαξρία Δνξδαίαο (Κατιαξίσλ) 

Πηνιεκατδνο 1
νλ

 185 75 55 

Πηνιεκατδνο 2
νλ

 266 287 91 

Πεξδίθα 224 28 40 

Φηιώηα 63 8 20 

Πύξγσλ 283 76 - 

Πεξαίαο 136 6 - 

Κνκλελνύ 242 28 - 

Αγίνπ Υξηζηνθόξνπ 224 43 17 

Αλαηνιηθνύ 194 74 20 

Δξκαθηάο 290 22 - 

Καξδηάο 143 27 34 

Κνκάλνπ 234 33 1 

Πνληνθώκεο 70 28 52 

Μαπξνδελδξίνπ 198 53 3 

Αξδάζζεο 135 36 24 

Αλαξξάρεο 352 4 3 

Δκπνξίνπ 375 23 1 

Φνύθαο(Παιαηνρσξίνπ) 228 14 - 

Οιπκπηάδνο 174 4 - 

Γαιαηείαο 102 31 - 

Βιάζηεο 693 8 1 

Γξακκαηηθνύ 130 42 - 

Κιείηνπ 34 7 - 

Μεζνβνύλνπ 92 10 19 

Αζβεζηόπεηξαο 153 37 15 
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Πίλαθαο 114. 

Δπαξρία Γξεβελώλ 

Γξεβελώλ 1
νλ

 334 143 46 

Γξεβελώλ 2
νλ

 119 107 - 

ακαξίλεο 120 153 7 

κίμη 66 159 - 

Πεξηβνιίνπ 73 39 - 

Πνιπλεξίνπ 120 102 - 

πειαίνπ 316 48 - 

Κξαληάο 170 138 - 

Ακπγδαιηώλ 256 163 12 

Αγηνύ Γεσξγίνπ 222 54 4 

Κπδσληώλ 155 47 12 

Κνθθηληάο 238 75 - 

Φηιηππαίσλ 153 53 - 

Παιαηνθάζηξνπ 58 38 - 

Κεπνπξγίνπ 198 75 25 

αξαθίλεο 172 90 - 

Κλίδεο 127 32 - 

Μεγάξνπ 131 52 10 

Κηβσηνύ 10 - - 

Καξπεξνύ 113 216 - 

Καιινλήο 129 74 1 

Αηκειηαλνύ 108 123 15 

Γεζθάηεο 1
νλ

 391 30 23 

Γεζθάηεο 2
νλ

 197 4 7 

Κξαληάο 363 31 - 

Λνπηξνύ 95 29 - 

 

χκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 111.112.113.114. ζην ζχλνιν ησλ επαξρηψλ /δήκσλ ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο Κνδάλεο ππεξίζρπζε ζρεδφλ ζε φια ηα εθινγηθά ηκήκαηα ν 

Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο ελψ ν πλδπαζκφο ηεο καθεδνληθήο νκάδαο ησλ 
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αλεμαξηήησλ κνλάρα ζε 8 εθινγηθά ηκήκαηα ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα θαηάθεξε λα 

ιάβεη ηελ πιεηνςεθία. 

 

Γξάθεκα 56:Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Γήκν Κνδάλεο 

 

 

 

    πσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 56. ην ζχλνιν ησλ πέληε εθινγηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο ν Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο έιαβε 1.850 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 78,03% επί ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, ν ζπλδπαζκφο ηεο καθεδνληθήο 

νκάδαο αλεμαξηήησλ ζπγθέληξσζε 437 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 18,43%. Σέινο ην 

Δληαίν Μέησπν κε ππνςήθην ηνλ Παπαδφπνπιν Φίιηππν έιαβε 84 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 3,54%. 
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Γξάθεκα 57: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ Δπαξρία Βνΐνπ ( Αλαζειηηζήο) 

 

 

 

     χκθσλα κε ην γξάθεκα 57, παξαηεξνχκε φηη ζε ζχλνιν 18 εθινγηθψλ ηκεκάησλ  

πνπ αλήθνπλ ζηελ επαξρία Βνΐνπ ν Κπβεξλεηηθφο ζπλαζπηζκφο επηθξάηεζε ζε φια 

ηα ηκήκαηα πιελ ηνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο Γαιαηηλήο φπνπ ν ζπλδπαζκφο ηεο 

καθεδνληθήο νκάδαο έιαβε 151 ςήθνπο έλαληη 48 ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πλαζπηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ην Λατθφ θφκκα θαη ηα ζπκπξάηηνληα θφκκαηα ζπγθέληξσζαλ 3.710 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 70,65%, ν ζπλδπαζκφο καθεδνληθή νκάδα αλεμαξηήησλ έιαβε 

1.399 ςήθνπο ή ην 26,64% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ. Σέινο ην Δληαίν Μέησπν 

έιαβε κφιηο 142 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,70%. 
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Γξάθεκα 58:Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο ( Κατιαξίσλ) 

 

 

 

 

    ηελ επαξρία Δνξδαίαο ν Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο δηαηεξεί ηα πςειά πνζνζηά 

ηνπ θαη επηθξαηεί ζηα 24 απφ ηα 25 εθινγηθά ηκήκαηα ηεο επαξρίαο κνλάρα ζην 2
νλ

 

εθινγηθφ ηκήκα ηεο Πηνιεκαΐδαο πέξαζε κπξνζηά ν ζπλδπαζκφο ηεο καθεδνληθήο 

νκάδαο αλεμαξηήησλ. πγθεθξηκέλα ν Κπβεξλεηηθφο πλαζπηζκφο έιαβε 5.220 θαη 

πνζνζηφ 78,85% ελψ ε καθεδνληθή νκάδα αλεμαξηήησλ ζπγθέληξσζε 1.004 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 15,17% ην ρακειφηεξν πνπ έιαβε ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα Κνδάλεο. Ο Παπαδφπνπινο Φίιηππνο πνπ ήηαλ ππνςήθηνο έιαβε 396 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 5,98% δηπιάζην απφ ηνλ κέζν φξν πνπ είρε ζε φιε ηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. 
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Γξάθεκα 59: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Γξεβελώλ 

 

 

 

   Απφ ην γξάθεκα 59 παξαηεξνχκε ζηελ επαξρία ησλ Γξεβελψλ ηα απμεκέλα 

πνζνζηά  ηνπ πλδπαζκνχ καθεδνληθή νκάδα αλεμαξηήησλ θαη ηελ κείσζε ηεο 

εθινγηθήο επηξξνήο ησλ πκπξαηηφλησλ θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ ελψ ην Δληαίν 

Μέησπν παξνπζηάδεη θαη απηφ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα ν 

ζπλδπαζκφο ηεο καθεδνληθήο νκάδαο ππεξηέξεζε έλαληη ησλ αληηπάισλ ηνπ ζε 5 

εθινγηθά ηκήκαηα ζε ζχλνιν 26 (ακαξίλεο, κίμη, Κξαλίαο, Καξπεξνχ, 

Αηκειηαλνχ) θαη  ζπγθέληξσζε 2.075 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 31,10%  ην νπνίν είλαη 

κεγαιχηεξν θαηά νρηψ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ πνπ έιαβε ζε 

νιφθιεξε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Κπβεξλεηηθφο 

πλαζπηζκφο ζπγθέληξσζε ην κηθξφηεξν ηνπ πνζνζηφ ζηα Γξεβελά αθνχ έιαβε 

4.434 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 66,47% βεβαίσο εμαθνινπζνχζε λα είλαη πξψηε δχλακε. 

Σέινο ην Δληαίν Μέησπν ζηα Γξεβελά ζπγθέληξσζε κφιηο 162 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

2,43% ην κηθξφηεξν πνπ έιαβε ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα. 
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Γξάθεκα 60: Δθινγηθά απνηειέζκαηα  ζηηο θνηλόηεηεο ηεο επαξρίαο Κνδάλεο 

 

 

 

 

    Καη ζηηο θνηλφηεηεο ηεο επαξρίαο Κνδάλεο ηα πνζνζηά ηνπ Κπβεξλεηηθνχ 

πλαζπηζκνχ παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα ελψ νη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί απιά 

δηαηεξνχλ ηα πνζνζηά ηνπο ζηα ίδηα επίπεδα πνπ πήξαλ ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. 

Αλαιπηηθά ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπκπξαηηφλησλ θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ 

ζπγθέληξσζε 4.833 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 73,54%, ελψ ε καθεδνληθή νκάδα ησλ 

αλεμαξηήησλ έιαβε 1.551 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 23,60% κφλνλ ζε δχν εθινγηθά 

ηκήκαηα πέξαζε κπξνζηά, απηφ ηνπ Γξεπάλνπ κε 60 ςήθνπο θαη απηφ ηνπ 

Σεηξαιφθνπ κε 301 ςήθνπο. Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα κε ηνλ ππνςήθην ηνπ έιαβε 

188 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 2,86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,54% 

23,60% 

2,86% 

Κυβερνθτικόσ 
υναςπιςμόσ 

υνδυαςμόσ μακεδονικι 
ομάδα ανεξ 

Ενιαίο Μζτωπο-
Παπαδόπουλοσ Φίλιπποσ 
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3.9.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 9
εο

 

Ηνπλίνπ 1935 

 

Πίλαθαο 115. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

Σίηινο Δθεκεξίδαο 

 

Γεκνζηεύκαηα 

 

% 

Βφξεηνο Διιάο 48 48,5 

Δπαξρηαθή Φσλή 5 5,1 

Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο 46 46,5 

ύλνιν 99 100,0 

 

Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ 1935 θπθινθνξνχζαλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Κνδάλεο νη εθεκεξίδεο Βόξεηνο Διιάο, Δπαξρηαθή Φσλή (Πηνιεκαΐδαο), 

θαη ε Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο. Απφ ηα 99 ζπλνιηθά πξνεθινγηθνχ θαη κεηεθινγηθνχ 

ραξαθηήξα δεκνζηεχκαηα ηα 48 (48,5%) πξνεξρφληνπζαλ απφ ηελ εθεκεξίδα 

Βόξεηνο Διιάο, ηα 5 (5,1%) απφ ηελ εθεκεξίδα Δπαξρηαθή Φσλή θαη ηα 46 (46,5%) 

απν ηελ εθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο. 

 

Πίλαθαο 116. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

Καη νη ηξείο κειεηψκελεο εθεκεξίδεο εθδίδνληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαηά 

ζπλέπεηα θαη ηα 99 δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο ηνπ 1935 

παξνπζηάδνπλ ίδηα ζπρλφηεηα έθδνζεο. 

Πίλαθαο 117. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Κέληξν 53 53,5 

Γεμηά 46 46,5 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 99 100,0 

Απφ ηα 99 πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 1935 ηα 53 ( 53,5%) πξνήιζαλ απφ ηηο 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα % 

Δβδνκαδηαία 99 100,0 
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θεληξψεο – θηινβεληδειηθέο εθεκεξίδεο  Βόξεηνο Διιάο θαη Δπαξρηαθή Φσλή , φπνπ 

ππνζηήξημαλ ηελ Μαθεδνληθή Οκάο ζηηο εθινγέο ηνπ 1935, ελψ 46 (46,5%) 

πξνήιζαλ απφ ηελ αληηβεληδειηθή ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε 

Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο φπνπ απνηέιεζε έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Λατθνχ 

Κφκκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ. Σέινο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε δελ 

ππήξρε ζηελ Κνδάλε εθεκεξίδα πνπ λα αληηπξνζψπεπε ηνλ αξηζηεξφ ρψξν. 

 

Πίλαθαο 118.  Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξνεθινγηθά 61 61,6 

Μεηεθινγηθά 38 38,4 

ύλνιν 99 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 118, ηα 61 απφ ηα 99 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 57,3% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ 38 απφ απηά, δειαδή ην 38,4% 

κεηεθινγηθά. 

 

Πίλαθαο 119. ειίδα δεκνζηεύκαηνο  

 

  Απφ ηα 99 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1935 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ηα 

42 (42,4%) βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ, ηα 10 (10,1%) ζηε δεχηεξε, 

ηα 39 (39,4%) ζηελ ηέηαξηε, θαη κφιηο 8 (8,1%) ζηελ ηξίηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

 

 

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

1 42 42,4 

2 10 10,1 

3 8 8,1 

4 39 39,4 

ύλνιν 99 100,0 
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Πίλαθαο 120. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 

Απφ ηα 99 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1935 ηα 30 ( 30,3%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 41 (41,4%) 

είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 22 (22,2%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, ηα 2 (2,0%) ήηαλ 

πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο απφ θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο, ελψ επίζεο εληνπίζηεθαλ 

θαη 4 (4,0%) πίλαθεο. Πην αλαιπηηθά  απφ ηα 30 θχξηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1935 ηα  2 ήηαλ ξεπνξηάδ 1 είρε ηελ κνξθή θαζαξά 

είδεζεο, 11 απνηεινχζαλ δειψζεηο ή νκηιίεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ηεο πξψηεο 

ζειίδαο ηνπ εληχπνπ, 6 άξζξα γλψκεο, θαη 10 άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 41 

ξεπνξηάδ ηα 17 είραλ ηελ κνξθή είδεζεο, ηα 11 δεκνζηεχκαηα είραλ παξαπνιηηηθφ 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 30 30,3 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 2  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 1  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε 11  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

6  

1.3.1 Κ.Α./ Αλάιπζε-

Γλψκε 

10  

2 Ρεπνξηάδ 41 41,4 

2.1 Δηδήζεηο 17  

2.2 Παξαπνιηηηθά 11  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 13  

3 Άξζξα Γλώκεο 22 22,2 

3.1 Δπηζηνιέο 8  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 13  

3.3 Αθηεξψκαηα 1  

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 2 2,0 

5 Πίλαθεο 4 4,0 

6 πλζήκαηα 0 0 

 ύλνιν 99 100,0 
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πεξηερφκελν, θαη ηα 13 ήηαλ δειψζεηο ή νκηιίεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ 

βξίζθνληαλ ζηελ ζέζε ηνπ θπξίνπ άξζξνπ ηεο εθεκεξίδαο. Απφ ηα 22 άξζξα γλψκεο 

ηα 13 αθνξνχζαλ άξζξα αλάιπζεο  ηεο γλψκεο ηνπ  αξζξνγξάθνπ, 8 είραλ ηελ 

κνξθή επηζηνιήο, θαη ηέινο 1 ηελ κνξθή αθηεξψκαηνο. 

 

Πίλαθαο 121. εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 121, απφ ηα 99 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1935 ηα 25 (25,3%) ηαμηλνκήζεθαλ ζηνλ χςηζην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο (ηα δεκνζηεχκαηα απηά εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο θαη κάιηζηα βξίζθνληαλ ζε θεληξηθή ζέζε), 17 (17,2%) θαηαηάρζεθαλ 

ζην βαζκφ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ( βξίζθνληαλ λαη κελ ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εληχπνπ αιιά είηε ήηαλ κηθξά είηε ζε φρη πεξίνπηε ζέζε), ηέινο ηα 57 ( 57,6%) 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην βαζκφ ππνδεέζηεξεο ζεκαζίαο (ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα 

βξίζθνληαλ εθηφο πξψηεο ζειίδαο). 

 

Πίλαθαο 122. Μέγεζνο ηίηινπ  

Μέγεζνο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Μεγάιν 37 37,4 

Μεζαίν 45 45,5 

Μηθξφ 17 17,2 

Πνιχ Μηθξφ 0 0,0 

ύλνιν 99 100,0 

 

 πσο παξαηεξνχκε απν ηνλ πίλαθα 122, 37 απφ ηα δεκνζηεχκαηα (37,4%) ηνπ 

ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1935 έθεξαλ ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 45 

(45,5%) είραλ ηίηινπο κεζαίνπ κεγέζνπο, θαη ηα 17 δεκνζηεχκαηα (17,2%) 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Τςίζηεο 25 25,3 

Μέηξηαο 17 17,2 

Τπνδεέζηεξεο 57 57,6 

ύλνιν 99 100,0 



311 
 

παξνπζηάδνληαλ κε κηθξνχο ηίηινπο, ελψ δελ εληνπίζηεθε δεκνζίεπκα κε πνιχ κηθξφ 

ηίηιν. 

 

Πίλαθαο 123. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηδενινγηθή ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 123, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 74,6% (74 απφ ηα 99 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ησλ δηαθφξσλ δεκνζηεπκάησλ 

ησλ εθεκεξίδσλ ζπκπίπηεη κε ηνλ ηδενινγηθφ ρψξν ηεο εθεκεξίδαο. Γειαδή ηα 

δεκνζηεχκαηα ησλ θηινβεληδειηθψλ εθεκεξίδσλ Βόξεηνο Διιάο θαη Δπαξρηαθή 

Φσλή, αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ δξαζηεξηφηεηεο ή εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ 

βεληδειηθφ ρψξν ή αθξηβέζηεξα κε ηνλ ζπλδπαζκφ καθεδνληθήο νκάδαο αλεμαξηήησλ 

πνιηηεπηψλ, ελψ νη αλαθνξέο ζηα ππφινηπα θφκκαηα( αληηβεληδειηθά) έρνπλ 

αξλεηηθή ρξνηά, θαη αληίζηνηρα ε πιεηνςεθία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Δθεκεξίο ηεο 

ηαηίζηεο αθνξνχλ ζηνλ αληηβεληδειηθφ ζηξαηφπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην Λατθφ 

Κφκκα. Μφιηο 7 δεκνζηεχκαηα (7,1%) αθνξνχλ ζε ηδενινγηθφ ρψξν ή θφκκα 

αληίζεην κε απηφ πνπ εθθξάδεη ε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ελψ 18 δεκνζηεχκαηα 

(18,2%) παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά. 

 

Πίλαθαο 124. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

ρέζε εθεκεξίδαο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

χκθσλε 74 74,7 

Αληίζεηε 7 7,1 

Οπδέηεξε 18 18,2 

ύλνιν 99 100,0 

Καηεύζπλζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 14 14,1 

Θεηηθή 25 25,3 

Οπδέηεξε 60 60,6 

ύλνιν 99 100,0 
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     πσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηνλ πίλαθα 124, 60 απφ ηα 99 δεκνζηεχκαηα 

(60,6%) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1935 

παξνπζηάδνπλ ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά, αλεμάξηεηα απφ ην θχξην 

θείκελν ηνπο. Σα δεκνζηεχκαηα απηά θέξνπλ ηίηινπο φπσο «Ζξρεζε εληόλνο ν 

πξνεθινγηθόο αγώλ»
576

,«Ζ πξνεθινγηθή θίλεζηο ελ ην λνκώ καο»
577

, « Δθινγηθά 

απνηειέζκαηα»
578

. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 25,3% ησλ δεκνζηεπκάησλ ( 25 απφ ηα 99 δεκνζηεχκαηα) 

εκθαλίδεη ηίηινπο κε ζαθή ζεηηθή ρξνηά θάλνληαο μεθάζαξε ηελ ηδενινγηθή 

ηνπνζέηεζε ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδα. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηίηινη 

φπσο «Δξγα θαη πεξηνδείαη ησλ Κπβεξλεηηθώλ ππνςεθίσλ ελζνπζηώδεηο εθδειώζεηο 

ηνπ ιανύ»
579

, «Μία γελλαηόθξσλ καθεδνληθή ρεηξνλνκία»
580

 πξφθεηηαη γηα δειψζεηο 

ηνπ αλεμαξηήηνπ κε ηελ Μαθεδνληθή νκάδα Φ. Γξαγνχκε ζρεηηθά κε ην θαζεζησηηθφ 

δήηεκα. 

     Σέινο ην 14,1% ησλ ηίηισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο 

εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ είραλ ζαθή αξλεηηθή ρξνηά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηίηισλ είλαη 

νη αθφινπζνη: « Πνιηηηθώο άηηκνη νη θεξύζζνληεο ηελ απνρήλ»
581

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο φπνπ επηηίζεηαη μεθάζαξα ζηνπο Φηιειεχζεξνπο θαη ζηελ 

ελέξγεηα ηνπο λα παξνηξχλνπλ ηνλ ιαφ λα απέρεη  απφ ηηο εθινγέο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε Δπαξρηαθή Φσλή θάλεη ιφγν γηα ην κάηαην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθινγψλ κε 

ηίηινπο φπσο «Δθινγαί ρσξίο γνύζην»
582

, ελψ ε Βόξεηνο Διιάο κηιάεη γηα δφιηνπο 

ηξφπνπο ησλ Λατθψλ ζηηο εθινγέο γηα λα πείζνπλ ηνλ ιαφ «Γεληθόο δηνηθεηήο 

πξνεθινγηθόο πξάθησξ»
583

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
576

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.11 26.05.1935, ς.4. 
577

 Εφθμερίδα «Επαρχιακι Φωνι», φ.305 02.06.1935, ς.4. 
578

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.416 16.06.1935, ς.3. 
579

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.10 12.05.1935, ς.4. 
580

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.418 30.06.1935, ς.4. 
581

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.13 06.06.1935, ς.2. 
582

 Εφθμερίδα «Επαρχιακι Φωνι», φ. 02.06.1935, ς.1. 
583

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.415 09.06.1935, ς.4. 
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Πίλαθαο 125. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα  125, παξαηεξνχκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 

δεκνζηεπκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1935 κέζα απφ ηνλ 

ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ην 50,5% αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή  πξφζσπα ηνπηθήο 

εκβέιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο, ην 42,4% αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο 

εκβέιεηαο, ελψ ην 7,1% ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο ζην πεξηερφκελν ηνπο. 

 

Πίλαθαο 126. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

     

πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 126, ην 58,6% ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 1935 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, 

ην 30,3% ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνξνχζε ζε θφκκαηα ή πνιηηηθέο θαη ην 11,1% 

ζπλδχαδε ζην πεξηερφκελν  ηνπο θαη ηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απφ ηα 58 

δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα, ηα 34 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα ηνπ 

ηνπηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ ηεο Κνδάλεο π.ρ. Πνιπδνχιεο. Γ Κνππαξφπζνο. Ν, θαη ηα 

ππφινηπα 24 δεκνζηεχκαηα αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα παλειιελίνπ εκβέιεηαο, φπσο 

αξρεγνί θνκκάησλ π.ρ. Μεηαμάο, Κνλδχιεο, Σζαιδάξεο. 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 50 50,5 

Παλειιήληαο 42 42,4 

Μηθηφ 7 7,1 

ύλνιν 99 100,0 

Έκθαζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξόζσπν 58 58,6 

Πξφζσπν ηνπηθήο εκβέιεηαο 34  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

24  

Κόκκα 30 30,3 

Μηθηό 11 11,1 

ύλνιν 99 100,0 
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Πίλαθαο 127. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 6 6,1 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή 1  

  1.1.1 Δθπαίδεπζε 1  

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν   

1.2.Οηθνλνκία   

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό-Πξνζθπγηθό 1  

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε 1  

1.5. Γεκφζηα έξγα 2  

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 6 6,1 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  0  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 6  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 0 0 

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 50 50,5 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 14  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία   

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 2  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 16  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
18  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 1 1,0 

6. Μηθξνπνιηηηθή 11 11,1 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 6 6,1 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 4 4,0 

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 11 11,1 

10. Πίλαθεο 4 4,0 

 

  . 

   ..  
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.1 Κνηλσληθή πνιηηηθή  

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ  

γεληθφηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε. πγθεθξηκέλα  ζηνλ ηνπηθφ Σχπν 

ηεο Κνδάλεο εληνπίζηεθε έλα δεκνζίεπκα απφ ηελ εθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο 

ηαηίζηεο, φπνπ πξφθεηηαη γηα έλα άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κεηεθινγηθά φπνπ κέζα απφ 

απηφ δεηάεη απφ ηελ Κπβέξλεζε πνπ πξνήιζε, ηελ επίιπζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηεο επαξρίαο ηαηίζηεο «λα εληαρζεί ε θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ νδνπνίαο θαη 

αξδεπηηθά δηα λα εληζρπζεί ε γεσξγία... λα βειηησζεί ε πγεία θαη ε παηδεία ηνπ 

πιεζπζκνύ... λα ζπκπιεξσζεί ε ζηέγαζηο θαη ε απνθαηάζηαζηο ησλ πξνζθύγσλ»
584

. 

 

1.1.1 Δθπαίδεπζε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο εληάρζεθαλ 

δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζαλ ηνλ 

ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. Μία αλαθνξά εληνπίζηεθε απφ ηελ αληηβεληδειηθή 

εθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ην έξγν πνπ 

ζπλεηέιεζε γηα ζρεηηθά δεηήκαηα, ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνλίδεηαη ε ρξεκαηηθή 

ππνζηήξημε γηα ηα ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, «Ζ Λατθή Κπβέξλεζηο ε κεδέπνηε 

παύζαζα λα ελδηαθέξεηαη δηα ηα θνηλά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηέζεζε ην πνζόλ 225 

ρηιάδσλ δξαρκώλ δηα ηελ ελέγεξζηλ θαη πινπηηζκό ησλ δηδαθηεξίσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο»
585

. 

 

1.3.2 Μηθξαζηαηηθό – Πξνζθπγηθό 

Ζ  ππνθαηεγνξία ε ζπγθεθξηκέλε πεξηιακβάλεη δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πνιηηηθή εηδεζενγξαθία ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ζέκαηνο αιιά θαη κε ηελ πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζήζεθε αξγφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αζηηθή θαη αξγνηηθή απνθαηάζηαζε 

θαζψο επίζεο ζε ζέκαηα ζηέγαζεο θαη ρνξήγεζεο ρξεκαηηθνχ επηδφκαηνο θ.α. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα πνπ εληνπίζηεθε ζηελ Δπαξρηαθή Φσλή φπνπ 

ηνλίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ςήθνπ ησλ πξνζθχγσλ αιιά θαη  ηελ απάηε θαη ηνλ 

εκπαηγκφ πνπ δέρηεθε απφ ηελ αληηβεληδειηθή Κπβέξλεζε φπνπ κφλνλ πξνεθινγηθά 

                                                           
584

«Οα εκδθλωκεί θ κρατικι πρόνοια είσ τασ Βόρειασ επαρχίασ μασ» Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ 
Σιατίςτθσ», φ.15.30.1935, ς.1. 
585

«Μυβερνθτικά ζργα», Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ12 02.06.1935,ς.4. 
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δεηά θαη έπεηηα μερλά « Ζ εξγνιαβία ησλ ςήθσλ ζα είλαη επηθεξδήο επηρείξεζε ζε 

βάξνο ησλ πξνζθύγσλ»
586

. 

 

1.4. Γεκόζηα δηνίθεζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε – πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε φπσο ην ζέκα ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

κεηαβάιινληαλ δηαξθψο ή απηφ ηεο δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο. 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε εληνπίζηεθε έλα δεκνζίεπκα απφ ηελ 

θηινβεληδειηθή Βόξεηνο Διιάο πνπ αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε ηεο « Σν κεγαιύηεξν πιήγκα  εθ ηεο θνκκαηηθήο επηδξνκήο ηεο 

Κπβεξλεηηθήο παξαηάμεσο ππέζηε ν ζεζκόο ηεο θνηλνηηθήο απηνδηνηθήζεσο»
587

. 

 

1.5. Γεκόζηα έξγα 

Αλαθνξέο ζηα δεκφζηα έξγα έθαλε πξνεθινγηθά ε θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα 

Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο κε ζθνπφ λα πξνβάιιεη  θαη απηή ηελ πηπρή ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ « ε Κπβέξλεζηο επειήθζεη ζνβαξώο ηεο εθηειέζσο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Κνδάλεο – Βέξνηαο - Καιακπάθαο»
588

 θαη « θαηαζθεπήλ ηεο 

νδνύο Ληηνρσξίνπ κέρξη ηνπ ζηδεξνδξνκκηθνύ ζηαζκνύ»
589

. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.2. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

Ήηαλ ζπλεζηζκέλν απφ κεξίδα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ λα αζθεί έληνλε θξηηηθή  ζε 

πνιηηηθέο ή ζηειέρε ηεο αληίπαιεο πνιηηηθήο παξάηαμεο. Έηζη ε θηινθπβεξλεηηθή 

εθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο ππνζηεξίδνληαο ζηηο εθινγέο ηελ αληηβεληδειηθή 

παξάηαμε   αλαθέξεη κεηαμχ ησλ άιισλ « Δπνκέλσο  είο ηνλ εξκαθξόδηηνλ απηόλ 

ζπλδπαζκόλ ΄΄ Μαθεδνληθήο Έλσζηο΄΄ ηνπ Ννκνύ καο δίδνληνο θαλείο ηελ ςήθνλ ηνπ 

πεγαίλεη ζηα ρακέλα»
590

.  

 

3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Ηδενινγηθέο ζέζεηο (δελ εληνπίζηεθαλ δεκνζηεύκαηα) 

 

                                                           
586

 «Ρ Γθγενισ παράγων», Εφθμερίδα «Επαρχιακι Φωνι»,φ.305 02.06.1935, ς.1. 
587

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.413 26.05.1935, ς.1. 
588

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.12 02.06.1935, ς.4. 
589

 «Οεά ζργα εν Ξακεδονία», Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.12 02.06.1935, ς.4. 
590

«Μάτω οι διαςπαςταί» Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.13 06.06.1935, ς.1. 
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4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη  ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ φπσο « Ο Κπβεξλεηηθόο πλδπαζκόο Κνδάλεο»
591

ή ζε αηνκηθέο 

δειψζεηο ή κε ππνςεθίσλ «νη δειώζεηο ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ ηνπ 

αληηθπβεξλεηηθνύ ζπλδπαζκνύ»
592

 ή φρη ζε θνκκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ή γηα ηελ 

θίλεζε πνπ παξνπζηάδεη πξνεθινγηθά ην εθάζηνηε θφκκα φπσο « Ζ Πξνεθινγηθή 

θίλεζηο ελ ην λνκώ καο»
593

. 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία (Γελ εληνπίζηεθε ηνπιάρηζηνλ θάπνηνπ αξρεγνύ 

θόκκαηνο ζε απηήλ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε) 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί  «ν Κπβεξλεηηθόο πλδπαζκόο ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο»
594

, επραξηζηήξηα 

βνπιεπηψλ φπσο « Δπραξηζηήξηνλ νη εθιεγέληεο πιεξεμνύζηνη εθ ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο 

επραξηζηνύζη ζεξκόηαηαο ηνπο εθινγείο ησλ...»
595

. 

 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ αξζξνγξάθνη ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα  ηνπο πνιηηηθέο απφςεηο φπνπ 

απνηππψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Έηζη ν θηινθπβεξλεηηθφο 

Σχπνο πξνηξέπεη ηνλ ιαφ ηεο Κνδάλεο λα ςεθίζεη « Σν θαζήθνλ ησλ πηζηώλ νπαδώλ 

ηνπ Λατθνύ Κόκκαηνο νθείινπλ αλελδνηάζησο λα δώζνπλ ηελ ηεξάλ ςήθσλ ησλ, εηο ην 

επίζεκνλ Κπβεξλεηηθόλ ζπλδπαζκόλ»
596

, ηελ ίδηα ψξα  ε Βόξεηνο Διιάο ζε 

πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ηεο αλαθέξεη « Σν εγγύηαηα πξνζερέο κέιινλ ζα δείμεη όηη  

απέρνπζνπζα Αληηπνιίηεπζηο πξνζέθεξε κέγηζηελ ππεξεζίαλ είο ηελ Πνιηηείαλ ηελ 

                                                           
591

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.12 02.06.1935, ς.4. 
592

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.11 26.05.1935,ς.4. 
593

 Εφθμερίδα «Επαρχιακι Φωνι», φ.305 02.06.1935, ς.4. 
594

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.14 09.06.1935,ς.3. 
595

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.15 30.06.1935,ς.1. 
596

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.14 09.06.1935,ς.1. 
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Γεκνθξαηίαλ, θαη ηελ ρώξα»
597

 ππνζηεξίδνληαο μεθάζαξα ηελ απφθαζε ηεο 

βεληδειηθήο παξάηαμεο λα κελ κεηέρεη ζηηο εθινγέο. Δπίζεο ζπρλή είλαη ζηνλ ηνπηθφ 

Σχπν θαη ε πξνηξνπή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ λα ζηεξίμνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο « Έθθιεζηο πξνο ηνλ πξνζθπγηθόλ θόζκνλ ηνπ Ννκνύ 

Κνδάλεο»
598

. 

 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ « εηο Σζνηύιηνλ ελζα εηο κεγάιελ ζπγθέληξσζηλ ζα γίλεη 

ε αλάπηπμηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ, ζα νκηιήζνπζηλ νη ππνςήθηνη θ θ.Πνιπδνύιεο – 

Κνδάλεο, Γθηνπιέθαο – ηαηίζηεο, Γνπιόπνπινο – Αλαζειίηζεο, Πνληίθαο - 

Γξεβελώλ»
599

. Καη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παλειιελίαο εκβέιεηαο πνιηηηθνχ 

πξνζψπνπ « Ο θ. Μεηαμάο κεηά ηελ εθθώλεζηλ ηνπ ιόγνπ ηνπ δερζείο ηνπο 

αληηπξνζώπνπο ηνπ Σύπνπ εδήισζε πξνο απηνύο ηα εμήο...»
600

. 

 

5
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Αληηθνκκνπληζκόο 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα κε 

αληηθνκκνπληζηηθφ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ δησγκνχ ζην 

θνκκνπληζηηθφ ζηνηρείν ζηελ Διιάδα. Έλα δεκνζίεπκα εληνπίζηεθε ζρεηηθφ κε ην 

ζέκα:« Διάβακε θαη δεκνζηεύνκελ ηα θαησηέξαο δειώζεηο πεξί απνθεξύμεσο ηνπ 

θνκκνπληζκνύ, ππν δηαθόξσλ θαηνίθσλ Πνληνθώκεο παξαζπξζέλησλ είο ηελ νιέζξηαλ 

ηαύηελ θνηλσληθή αίξεζηο»
601

. Πξφθεηηαη γηα δειψζεηο κεηαλνίαο θαη απνθήξπμεο ηνπ 

θνκκνπληζκνχ απφ δηάθνξνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ, φπνπ νλνκαζηηθά δήισλαλ ηελ 

απνθήξπμε ηνπ ζην πιαίζην ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ζηηο 

παξακνλέο ησλ  εθινγψλ ηνπ 1935. 

 

                                                           
597

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.413 26.05.1935, ς.1. 
598

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.13 06.06.1935, ς.2. 
599

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ..11 26.05.1935,ς.4. 
600

 «Αι εντυπϊςεισ του», Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.11 26.05.1935, ς.4. 
601

 «Αποκιρυξισ του κομμουνιςμοφ υπό κομμουνιςτάσ Σοντοκϊμθσ», Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», 
φ.411. 12.05.1935, ς.3. 
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6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

ην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελα άζθεζεο κηθξνπνιηηηθήο 

κέζσ ησλ  εθεκεξίδσλ, έηζη ε Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο θάλεη αλαθνξά γηα ηηο 

αγαζνεξγίεο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηεπηή κε ηνπο Κπβεξλεηηθνχο Πνιπδνχιε.Γ Λατθφο 

«50.000 δξαρκώλ πίζησζηο ππέξ ηεο αλαγέξζεσο ηεο εθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

ηαηίζηεο ζα ηεζεί εηο ηελ δηάζεζηλ ηεο επί ηεο αλαγέξζεσο επηηξνπήο»
602

. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε Βόξεηνο Διιάο αλαθέξεηαη ζηνπο κσξνχο βνπιεπηέο πνπ αλέδεημε ε 

Δζλνζπλέιεπζε «Πιήξσλε θαεκέλε Γεκνθξαηία κηζζνύο 300 Δζλνπαηέξσλ πνπ 

νξθηδόκελνη ππέξ ζνπ δεησθξαπγάδνπλ ππέξ ηεο βαζηιείαο»
603

.  

 

7
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία παξέκεηλαλ νπδέηεξα. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα φπσο «Δθινγείο πξνζέμαηε ε απνρή ηηκσξείηαη» 
604

 ή 

γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  ηνλ ηξφπν θαη πνχ ζα ςεθίζνπλ νη εθινγείο. 

Σέινο εληνπίζηεθε θαη έλα δεκνζίεπκα φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξία απφ ηελ 

αξραηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ θαη ζηελ αλάγθε λα επεξεαζηνχκε απφ ηνπο 

αξραίνπο « Ο πνιίηεο θαη ε ξύζκηζεο ησλ θνηλώλ πξαγκάησλ»
605

. 

 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο ππνςήθησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε 

φζεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο εληνπίζηεθαλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ αληηβεληδειηθή 

εθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο .Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα δηαθήκηζεο 

φπνπ ππάξρεη ε ιεδάληα «Φεθίζαηε κε θαλαηηζκόλ ηνλ Κπβεξλεηηθόλ ζπλδπαζκόλ» 

θαη ζην θχιιν θηινμελνχληαλ ηξείο θσηνγξαθίεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο πνιηηεπηέο κε 

ηνπο Κπβεξλεηηθνχο Ν. Γθηνπιέθα, Ν. Γεσξγηάδε, θαη Υξ. νθηαλφπνπιν, φπνπ ζην 

θέληξν ησλ θσηνγξαθηψλ ππήξρε ε επηγξαθή «Δθιεθηνί»
606

. 

 

 

                                                           
602

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.11 26.05.1935,ς.4. 
603

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.419 07.07.1935,ς.1. 
604

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.13. 06.06.1935,ς.2. 
605

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.12 02.06.1935,ς.3. 
606

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.14 09.06.1935,ς.3. 
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9
ε 

Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηεηαθό δήηεκα 

Σν πνιηηεηαθφ δήηεκα ήηαλ έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο 

Κνδάλεο. Καη απηφ εμεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κηαο θαη πνπ ζηηο παξακνλέο ησλ 

εθινγψλ ηνπ 1935  ε Κπβέξλεζε ηνπ Σζαιδάξε είρε ζέζεη θαζαξά θαζεζησηηθφ 

δήηεκα θαη ην δεκνςήθηζκα ήηαλ πξν ησλ ππιψλ. Καηά ζπλέπεηα εληνπίζηεθαλ 

αξθεηά δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα είηε πξνεθινγηθά είηε κεηεθινγηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη δειψζεηο ηνπ Φ. Γξαγνχκε ζηελ 

Βφξεην Διιάο « Ζ αβαζίιεπηνο δεκνθξαηία ζεσξεηηθώο ηπγράλεη αλακθηζβεηήησο 

πιένλ εμειηγκέλνο ηύπνο πνιηηεύκαηνο από ηελ βαζηιεπνκέλελ»
607

, θαη απφ ηελ άιιε ην 

δεκνζίεπκα ηεο αγνξεχζεσο ηνπ Γ. Κνλδχιε πνπ ηφληδε «επί κηα ελδεθαεηίαλ δελ 

ειεηηνπξγεί πνιίηεπκα»
608

 φπνπ ζηελ ζπλέρεηα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηελ κεηαζηξνθή 

ηνπ  ζηελ βαζηιεία απφ ην δεκνθξαηηθφ ζηξαηφπεδν. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.418 30.06.1935,ς.4. 
608

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.16 20.07.1935,ς.1. 
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3.10. Οι κοινοβουλευτικε σ εκλογε σ τησ 26ησ Ιανουαρι ου 1936 

3.10.1. Παλειιήληα θαη ηνπηθά απνηειέζκαηα: αλάιπζε θαη ζύγθξηζε 

 

Ηζηνξηθό – Πνιηηηθό πιαίζην 

 

Σν θπβεξλεηηθφ ζρήκα πνπ ζπγθξνηήζεθε έπεηηα απφ ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο 

ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ 1935 ήηαλ ηδηαίηεξα δπζκελέο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο αβαζίιεπηεο 

δεκνθξαηίαο. Αθφκε θαη θαηά ηελ  πξνεθινγηθή πεξίνδν νη «ζθιεξνί» ηεο 

αληηβεληδειηθήο παξαηάμεσο πξνπαγάλδηδαλ ηελ παιηλφξζσζε αθφκα θαη κέζα απφ 

ηνλ Σχπν
609

.Σν θπξηφηεξν ζέκα  ηεο λέαο Βνπιήο ππήξμε επνκέλσο ην θαζεζησηηθφ 

δήηεκα, σζηφζν ππήξμε κηα δηάζηαζε απφςεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αληηβεληδειηθψλ, 

απφ ηελ κία πιεπξά ππήξραλ νη αδηάιιαθηνη κνλαξρηθνί  κε πξσηεξγάηεο ηνπο 

Κνλδχιε θαη Η.Μεηαμά πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ κεηαβνιή ηνπ πνιηηεχκαηνο  

πξαμηθνπεκαηηθά κέζσ ηεο Δ΄ Δζλνζπλέιεπζεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ν λφκηκνο 

πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο Π. Σζαιδάξεο πξφηεηλε ν ιαφο λα απνθαζίζεη κε 

δεκνςήθηζκα γηα ην πνιηηεηαθφ δήηεκα  θαη ηαπηφρξνλα παξφηξπλε ηνλ εμφξηζην 

Γεψξγην Β΄ λα ππνζηεξίμεη ηελ δεκνςεθηζκαηηθή ιχζε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Βεληδέινπ ιίγν πξηλ θχγεη  θπγφδηθνο ζηελ Γάιιηα δήηεζε απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ λα 

ζηεξίμνπλ ηελ βαζηιεία
610

 θαη κε έκκεζν ηξφπν απφ ηνλ εμφξηζην κνλάξρε λα 

παξέκβεη ππέξ κηαο έληηκεο δηεμαγσγήο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Ο Γεψξγηνο Β΄ δήισζε 

αδπλακία παξέκβαζεο ζηηο εζσηεξηθέο εμειίμεηο. 

   Σειηθά ε θπβέξλεζε πξνθεξχζζεη ζρέδην γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο 

ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 1935. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ απφθαζε απηή αληηηάρζεθαλ νη 

Καθαληάξεο, νθνχιεο, Παπαλαζηαζίνπ θαη ν  Γ. Παπαλδξένπ βεβαίσο δελ αλήθαλ 

ζην δπλακηθφ  ηεο Δ‟ Δζλνζπλέιεπζεο κεηά ηελ απφθαζε ηνπο λα απέρνπλ απφ ηηο 

εθινγέο. Ζ φμπλζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ ζα γίλεη αθφκε πην έληνλε φηαλ ζηηο 10 

Οθησβξίνπ
611

 νη Παπάγνο – Ρέππαο – Οηθνλφκνπ ζα πξνβνχλ ζε πξαμηθφπεκα 

ελαληίνλ ηελ ζπληεξεηηθήο θπβεξλήζεσο, κάιηζηα ζα απαγάγνπλ αθφκε θαη ηνλ 

λφκηκν πξσζππνπξγφ Σζαιδάξε θαη ζα απαηηήζνπλ  πξαμηθνπεκαηηθά ηελ 

παιηλφξζσζε ηνπ βαζηιία. Χζηφζν απηή ε θίλεζε απνδνθηκάζηεθε απφ ηνλ Κνλδχιε 

                                                           
609

 Εφθμερίδα «Πατρίσ» 12.7.1935. 
610

 Χριςτοσ Χατηθιωςιφ,«Μοινοβοφλιο και δικτατορία» ς. 112.  
611

 Υτο ίδιο, ς. 111. 
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ζηνλ νπνίν παξέδσζαλ ηελ εμνπζία θαη ζρεκάηηζε θπβέξλεζε. Μηα απφ ηηο πξψηεο 

θηλήζεηο ηνπ ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο θαζψο θαη ε 

επαλαθνξά ηνπ Νφκνπ πεξί Σχπνπ  ηνπ 1837, θαηαπαηψληαο θάζε έλλνηα 

δεκνθξαηηθήο ειεπζεξίαο. 

     Σν δεκνςήθηζκα ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ έδσζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 97,8% 

ππέξ ηεο βαζηιείαο, πξντφλ ζαθνχο λνζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Δάλ ζπγθξίλνπκε κε 

ην δεκνςήθηζκα κηα δεθαεηία πξηλ  ην δεκνςήθηζκα ηνπ  1924
612

 κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε κε κεγάιε έθπιεμε φηη ην 70% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο  είρε ηαρζεί 

ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο θαη κφλν ην 30% ππέξ ηεο βαζηιεπφκελεο 

δεκνθξαηίαο, θαη ζπκπεξαζκαηηθά έρνπκε κηα κεηαηφπηζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50% κέζα 

ζε 10 ρξφληα. 

   Έπεηηα απφ ηηο δεκνςεθηζκαηηθέο εμειίμεηο θαηαθζάλεη ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ν 

εμφξηζηνο βαζηιηάο Γεψξγηνο καδί κε ηνλ δηάδνρν Παχιν. Ο Κνλδχιεο παξαηηείηαη 

(ιφγσ ηεο δηαθσλίαο ηνπ γηα ηελ ακλήζηεπζε ησλ ελφρσλ ηνπ θηλήκαηνο ηεο 1
εο

 

Μαξηίνπ ηνπ 1935) πεξηκέλνληαο λα ηνπ αλαζέζεη ν βαζηιηάο εθ λένπ ην ζρεκαηηζκφ 

θπβέξλεζεο. Χζηφζν ν Γεψξγηνο έρεη άιια ζρέδηα, θαιεί ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο 

γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο εθινγψλ, απφ ηελ δεκνθξαηηθή παξάηαμε 

παξνπζηάζηεθε κφλνλ ν Αλδξέαο Μηραιαθφπνπινο θαη ηειηθά νξίζηεθε ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ ππεξεζηαθή θπβέξλεζε ππφ ηνλ κεηξηνπαζή Κσλζηαληίλν Γεκεξηδή 

(θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ) πνπ έραηξε ηεο εκπηζηνζχλεο φισλ ησλ παξαηάμεσλ. 

Έπεηηα απφ κηα αληηζπληαγκαηηθή θίλεζε απφ ηνλ βαζηιέα δηέιπζε ηελ 

Δζλνζπλέιεπζε θαη πξνθήξπμε εθινγέο αλαζεσξεηηθήο βνπιήο  γηα ηελ 26
ε
 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936. 

 

Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ 1936 

Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936 ππήξμαλ νη ηειεπηαίεο εθινγέο ηνπ 

κεζνπνιέκνπ θαη ραξαθηεξίδνληαη φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο ηνπ 1935 απφ ηελ νμεία 

πφισζε
613

 κεηαμχ ηνπ βεληδειηζκνχ θαη ηνπ αληηβεληδειηζκνχ. Δηδηθφηεξα  ην 

πνιηηηθφ πιαίζην ησλ εθινγψλ ηνπ 1936, πνπ πξνζδηνξίδνληαλ άκεζα απφ ηα 

γεγνλφηα πνπ είραλ δηαδξακαηηζηεί ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, θαη ηα νπνία είραλ 

                                                           
612

 Υτο ίδιο , ς. 65. 
613

 Θ. Οικολακόπουλοσ, Μόμματα και Βουλευτικζσ εκλογζσ ςτθν Ελλάδα 1946 – 1964,γϋ ζκδοςθ, ΕΜΜΕ, 
Ακινα, 2000, ς. 103. 
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νμχλεη ηηο αληηζέζεηο βεληδειηθήο θαη αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο, δεκηνπξγψληαο 

έληνλν εκθπιηαθφ θιίκα. 

   ηηο εθινγέο ηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε εθπξνζψπεζαλ: ην Λατθφ Κφκκα κε 

αξρεγφ ηνλ Π. Σζαιδάξε, απηνχο πνπ απνρψξεζαλ απφ ην Λατθφ Κφκκα  

ζπλάζπηζαλ ηελ Γεληθή  Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε πνπ ήηαλ κία ζχκπξαμε ηνπ  

Δζληθνχ Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Κνλδχιε θαη ηνπ Δζληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο 

ηνπ Θενηφθε θαη ηεο Οκάδαο Αλεμαξηήησλ κε επηθεθαιήο  ηνλ Η. Ράιιε. ηελ 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε κεηείρε θαη ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ηνπ Η. Μεηαμά 

κε ηελ απξνθάιππηε ζηήξημε ζηνλ Γεψξγην, ην Μεηαξξπζκηζηηθφ Δζληθφ Κφκκα κε 

αξρεγφ ηνλ . Γθνηδακάλε, θαη ηειεπηαίνο θνκκαηηθφο ζρεκαηηζκφο ήηαλ ην Δζληθφ 

Δλσηηθφ Κφκκα ηνπ Π. Καλειιφπνπινπ (ήηαλ ν πξσζππνπξγφο πνπ πήξαλ 

πξαμηθνπεκαηηθά ηελ εμνπζία νη ζπληαγκαηάξρεο ην 1967). 

    Απφ ηελ βεληδειηθή παξάηαμε κεηείραλ ζηηο εθινγέο: ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

ππφ ηελ εγεζία ηνπ Θεκηζηνθιή νθνχιε, ν Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο πνπ ζηελ 

νπζία ήηαλ κηα ζχκπξαμε ηνπ Κφκκαηνο  Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ ηνπ 

Παπαλαζηαζίνπ, ηνπ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Καθαληάξε θαη ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ. Δπηπξνζζέησο ζηελ βεληδειηθή 

παξάηαμε άλεθαλ ε Παιαηνδεκνθξαηηθή Έλσζηο Κξήηεο ηνπ Αξ. Μεηζνηάθε, ην 

Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδαο ηνπ Η. νθηαλφπνπινπ, θαη ηέινο νη Νενθηιειεχζεξνη κε 

επηθεθαιήο ηνλ Γ. Μπφηζαξε. 

     Απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο κεηείραλ  ην θνκκνπληζηηθφ Παιιατθφ Μέησπν, ην 

Αξρεηνκαξμηζηηθφ Κφκκα θαη Γηεζληζηηθφ Μέησπν.  
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Γξάθεκα 61: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα εθινγώλ 1936 

 

 

Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ εκθαλίδεη ηηο δχν θπξίαξρεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο 

ζρεδφλ ηζνδχλακεο ηφζν ζε αξηζκφ ςήθσλ  φζν θαη ιφγσ ηεο απιήο αλαινγηθήο πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο ζε θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε. ε 

ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ε αληηβεληδειηθή παξάηαμε 

αχμεζε ειαθξψο ηελ δχλακε ηεο, αιιά ζεκαληηθφηεξε ζεσξείηαη ε επηηπρία ηεο 

βεληδειηθήο παξάηαμεο ε νπνία παξά ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηε, χζηεξα κάιηζηα θαη απφ 

ην θίλεκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1935  θαη παξά ηελ απνπζία ηνπ θπζηθνχ εγέηε ηεο Δ. 

Βεληδέινπ θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηνπ κε κηθξέο κφλν απψιεηεο. 

Δπηπιένλ ελψ ε αληηβεληδειηθή παξάηαμε παξνπζηάζηεθε δηαζπαζκέλε ζε δχν 

ηζνδχλακα ηκήκαηα ην Λατθφ Κφκκα κε ηνλ Σζαιδάξε θαη ηελ Γεληθή Λατθή 

Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε κε ηνπο Κνλδχιε, Θενηφθε θ.α. Σν Κφκκα Φηιειεπζέξσλ 

ζπζπεηξψλνληαο ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ βεληδειηθψλ αλαδείρηεθε κε ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο ην ηζρπξφηεξν θφκκα ηεο ρψξαο. 
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19,89% 
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4% 5,76% 0,34% 1,26% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Γενικι Λαϊκι Ριηοςπαςτικι Ζνωςθ Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικό Δθμοκρατικό Κόμμα Ενωτικό Κόμμα 

Παλαιοδθμοκρατικι Ζνωςθ Κριτθσ Μεταρρυκμιςτικό Κόμμα 

Αγροτικκό Κόμμα Δθμοκρατικόσ υναςπιςμόσ 

Παλλαϊκό Μζτωπο Νεοφιλελεφκερο Κόμμα 

Ανεξάρτθτοι 
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    ηηο εθινγέο ςήθηζαλ 1.274.002 άηνκα,  νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο είραλ νξηζηεί ζε 

38 θαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ ίζρπε ήηαλ ε απιή αλαινγηθή ζε επξεία 

πεξηθέξεηα
614

.Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936 

έρνπλ σο  εμήο: πξψην ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ πνπ ζπγθέληξσζε 474.651 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 37,26% αθνινχζεζε ην Λατθφ Κφκκα κε 281.597 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 22,10%, ε Γεληθή Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε πνπ έιαβε 253.384 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 19,89% , ην θνκκνπληζηηθφ Παιιατθφ Μέησπν κε 73.411 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 5,76%, ν Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο κε 53.693 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

4,21%, ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ κε 50.137 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 3,94%, ην 

Μεηαξξπζκηζηηθφ Κφκκα 17.822 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,40%, νη αλεμάξηεηνη 

ππνςήθηνη πνπ ζπγθέληξσζαλ αζξνηζηηθά 15.979 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,26%, ε 

Παιαηνδεκνθξαηηθή Έλσζε Κξήηεο 13.762 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 1,08%, ην 

Αγξνηηθφ Κφκκα ηνπ νθηαλφπνπινπ 13.006 ςήθνπο ή 1,02%, ην Αγξνηηθφ Κφκκα 

ηνπ Μπισλά  12.333 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,97%, ην Δλσηηθφ Κφκκα 9.870 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 0,77%, θαη ηέινο ην Νενθηιειεχζεξν Κφκκα πνπ έιαβε 4.357 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 0,34%.
615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
614

 Χριςτοσ Χατηθιωςιφ ό,π., ς. 111. 
615

 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ ( ΕΝΥΦΑΦ), Στατιςτικι των Βουλευτικϊν εκλογϊν 
τθσ 26

θσ
 Ιανουαρίου 1936. 
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Γξάθεκα 62: Καηαλνκή εδξώλ ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 

 

      χκθσλα κε ην γξάθεκα 62 ην θφκκα πνπ θαηέθηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο έδξεο 

ήηαλ ην Κφκκα Φηιειεπζέξσλ 126 έδξεο ελψ ε δηαηξεκέλε πιένλ αληηβεληδειηθή 

παξάηαμε κνηξάζηεθαλ απφ 72 θαη 60 έδξεο, ην Λατθφ Κφκκα θαη ε Γεληθή  Λατθή 

Ρηδνζπαζηηθή  Έλσζε. Απφ ην βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν ν Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο 

έιαβε 7 έδξεο, ην Αγξνηηθφ Κφκκα ηνπ Μπισλά 4 έδξεο, ε Παιαηνδεκνθξαηηθή 

Έλσζηο Κξήηεο 3 έδξεο θαη ην Κφκκα ησλ Νενθηιειεπζέξσλ εμέιεμε έλαλ βνπιεπηή. 

Απφ ηα ππφινηπα αληηβεληδειηθά θφκκαηα, ην Κφκκα ησλ Διεπζεξνθξφλσλ έιαβε 7 

έδξεο, θαη ην Μεηαξξπζκηζηηθφ Δζληθφ Κφκκα ηνπ Γθνηδακάλε έιαβε 2 έδξεο. Σέινο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Αξηζηεξάο ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα εμέιεμε 15 βνπιεπηέο ελψ 

ην Αγξνηηθφ Κφκκα έιαβε 1 έδξα. 

    πκπεξαζκαηηθά ε βεληδειηθή παξάηαμε έιαβε αζξνηζηηθά 141 έδξεο ελψ ε  

αληηβεληδειηθή έιαβαλ 143 έδξεο θαη ην Κ.Κ.Δ  15 έδξεο. Ζ ηζνδπλακία ησλ δχν 

θπξίαξρσλ παξαηάμεσλ πξνέθπςε σο ηειηθή ζπληζηακέλε δχν ηειείσο δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηελ Παιαηά Διιάδα θαη ζηηο Νέεο Υψξεο. ηελ πξψηε ε 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε μεπέξαζε ην 60% ησλ ςήθσλ, ελψ ε δχλακε ηεο ζηηο Νέεο 

Υψξεο ήηαλ θαηψηεξε ηνπ 40% ηελ αληίζηξνθε αθξηβψο εηθφλα παξνπζίαζε ν 

εθινγηθφο ράξηεο ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο  φπνπ ε έληνλε απηή γεσγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Παιαηάο Διιάδαο θαη Νέσλ Υσξψλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα 

ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθινγηθήο γεσγξαθίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ . 

126 

72 

60 
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1 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Γενικι Λαϊκι Ριηοςπαςτικι Ζνωςθ Κόμμα Ελευκεροφρόνων 

Αγροτικό Δθμοκρατικό Κόμμα Παλαιοδθμοκρατικι Ζνωςθ Κριτθσ 

Μεταρρυκμιςτικό Κόμμα Αγροτικκό Κόμμα 

Δθμοκρατικόσ υναςπιςμόσ Παλλαϊκό Μζτωπο 

Νεοφιλελεφκερο Κόμμα 
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      Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αληαλαθιά θαη ζπκππθλψλεη δχν πξάγκαηα, αθελφο ηε 

δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή παξάδνζε θαη πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ησλ δχν πεξηνρψλ θαη 

αθεηέξνπ ην γεγνλφο φηη νη δχν πνιηηηθέο παξαηάμεηο δηέζεηαλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

ζηεξίγκαηα ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ φζν θαη ζηα κεζαία ζηξψκαηα  ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ. Δπηπξνζζέησο ε αλαβίσζε ηνπ Δζληθνχ δηραζκνχ ηελ νπνία 

πξνθάιεζε ην θίλεκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1935, πξνζέδσζε ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε 

ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936, κηα ηδηαίηεξε φμπλζε ζηελ γεσγξαθηθή απηή 

δηαθνξνπνίεζε ε νπνία έζησ θαη ειάρηζηα είρε αξρίζεη λα ακβιχλεηαη ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

   ε φηη αθνξά ην Κ.Κ.Δ νη εθινγέο ηνπ 1936 επηβεβαίσζαλ ηελ ζρεηηθά ζεκαληηθή  

αλ θαη πεξηραξαθσκέλε επηξξνή θαη θπξίσο ζηαζεξφηεηα ηεο εθινγηθήο ηνπ βάζεο. 

Σα πνζνζηά πνπ έιαβαλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα απνδεηθλχνπλ φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ε αδχλακε παξνπζία ηνπ Κ.Κ.Δ θάησ απφ 5% δελ κπνξνχζε 

λα δηαηαξάμεη ηελ πφισζε ηεο πνιηηηθήο δσήο αλάκεζα ζηελ βεληδειηθή θαη 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε. 

   Σν θχξην ηκήκα ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο  έπεηηα απφ ηελ έξεπλα εληνπίδεηαη  

ζηελ Θεζζαιία, ζηελ Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε φπνπ ζπλνιηθά ην θνκκνπληζηηθφ 

θφκκα έθηαζε ην 10,49% ησλ ςήθσλ. Δπηπιένλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλε θαη ε άιιε ηάζε ηεο Αξηζηεξάο ην Αγξνηηθφ Κφκκα, φπνπ 

αζξνηζηηθά καδί κε ην Κ.Κ.Δ ζπγθέληξσλαλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ην 13% ησλ 

ςήθσλ. 
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Γξάθεκα 63: ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ 1933
616

 θαη 1936 ( κε βάζε ηνπο 

θπξηόηεξνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 

 

 

 

    

   χκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα δηαθξίλνπκε ηελ κηθξή αχμεζε ηνπ δεμηνχ
617

 

ρψξνπ θαζψο επίζεο θαη κία ζρεηηθή κείσζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ηνπ θεληξψνπ
618

 

ρψξνπ  θαη κηα ηζρλή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο Αξηζηεξάο
619

. 

   πγθεθξηκέλα  ν ηδενινγηθφο ρψξνο ηεο δεμηάο απμάλεη ηα πνζνζηά ηνπ απφ 46,19% 

ην 1933 ζην 47,64% ην 1936 θαη απηφ ιφγσ ηεο λέαο δπλακηθήο πνπ έδσζε ε Λατθή 

Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε. Αληίζεηα ν ρψξνο ηνπ θέληξνπ ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο 

κεηψλεηαη ε εθινγηθή επηξξνή ηεο απφ ην 46,32% ην 1933 ζην 44,17% ην 1936 

αξθεηέο απφ ηηο ςήθνπο ηεο απνξξνθήζεθαλ απν ηελ ζηαδηαθή άλνδν ηνπ 

                                                           
616

 Εςκεμμζνα πραγματοποιείται θ ςφγκριςθ με τισ εκλογζσ τθσ 5
θσ

 Ξαρτίου 1933 και όχι με αυτζσ 
τθσ 9

θσ
 Ιουνίου 1935 διότι  θ Βενιηελικι παράταξθ αποφάςιςε να απζχει τθσ εκλογικισ αναμζτρθςθσ 

και επομζνωσ δεν υπιρχε ιδεολογικι αντιπροςϊπευςθ. 
617

 Υτο ποςοςτό τθσ Δεξιάσ  υπολογίςτθκαν για τισ εκλογζσ του 1936  τα ακροίςματα του Ναϊκοφ 
Μόμμα τοσ, τθσ Γενικισ Ναϊκισ Τιηοςπαςτικισ  Ζνωςθσ, του Μόμματοσ των Ελευκεροφρόνων, του 
Ενωτικοφ Μόμματοσ και ανεξερτιτων δεξιϊν υποψθφίων,ενί για τισ εκλογζσ του 1933 υπολογίςτθκε 
το ποςοςτό τθσ Θνωμζνθσ Αντιπολίτευςθσ. 
618

 Υτο ςυνολικό ποςοςτό του κεντρϊου χϊρου για τισ εκλογζσ του 1936 υπολογίςτθκαν τα 
ακροίςματα απο τα ποςοςτά του Μόμματοσ Φιλελευκζρων,του Δθμοκρατικοφ Υυναςπιςμοφ, των 
Αγροτικϊν του Ξυλωνά, τθσ Σαλαιοδθμοκρατικισ Ενϊςθσ Μριτθσ κακϊσ επίςθσ και κάποιων 
κεντρϊων υποψθφίων.ενϊ για τισ εκλογζσ του 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Εκνικοφ 
Υυναςπιςμοφ. 
619

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτεράσ για το 1936 εμπεριζχονται τα ποςοςτά του Σαλλαϊκοφ Ξετϊπου, του 
Αγροτικοφ Μόμματοσ Ελλάδοσ, του Μομμουνιςτικοφ Αρχειομαρξιςτικοφ Μόμματοσ Ελλάδοσ, ενϊ για 
τισ εκλογζσ του 1933 τα ποςοςτά του Ενιαίου Ξετϊπου, του Αγροτικοφ Μόμματοσ και των 
Αρχειομαρξιςτϊν. 
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Κνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Σέινο ε Αξηζηεξά θαηνξζψλεη λα απμήζεη ηα πνζνζηά 

ηεο παξά ηηο δηψμεηο πνπ βηψλεη απν ηνπο Κπβεξλεηηθνχο, απν ην 6,54% ην 1933 

θηάλεη ζην 7,12 % ζηηο εθινγέο ηνπ 1936. 

 

Οη εθινγέο ζηελ Κνδάλε 

 

ηηο εθινγέο ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 ε επαξρία ησλ Γξεβελψλ εληάζζνληαλ 

ζηελ επξχηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, ζπλεπψο ν λφκηκνο 

πιεζπζκφο ηεο αλέξρνληαλ ζε 173.846 άηνκα. Οη βνπιεπηηθέο έδξεο πνπ νξίδνληαλ 

απφ ηνλ εθινγηθφ λφκν αληηζηνηρνχζαλ  ζε ελλία έδξεο, θαη ζε 101 εθινγηθά ηκήκαηα 

ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ζα αζθνχζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα νη θάηνηθνη. 

πγθεθξηκέλα 34 ζηελ επαξρία Κνδάλεο, 18 ζηελ επαξρία Βνΐνπ (Αλαζειίηζεο), 

ζηελ επαξρία Δνξδαίαο (Κατιαξίσλ) 25, ελψ ζηελ επαξρία Γξεβελψλ 25 εθινγηθά 

ηκήκαηα. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή πεξηθέξεηα ην εθινγηθφ κέηξν είρε νξηζηεί  

ζε 3.321 ζηαπξνχο. Δπηπξνζζέησο ζηηο εθινγέο ςήθηζαλ 33.317 εθινγείο ελψ 

βξέζεθαλ έγθπξα ηα 33.212 ςεθνδέιηηα. 

 

Γξάθεκα 64: Eθινγηθά απνηειέζκαηα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννκνύ 

Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 

 

 

43,96% 

33,80% 

8,46% 

0,20% 
1,56% 

5,39% 6,39% 0,24% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Γενικι Λαϊκι Ριηοςπαςτικι Ζνωςθ υνδυαςμόσ Κομμουν Αρχειομαρξιςτικου κ 

Αγροτικκό Κόμμα Δθμοκρατικόσ υναςπιςμόσ 

Παλλαϊκό Μζτωπο Μεμον υποψ- Άρνζλοσ Ιωάννθσ 
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ηηο εθινγέο ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936 παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο νη εμήο ζπλδπαζκνί: νη ζπλδπαζκνί Γεληθήο Λατθήο 

Ρηδνζπαζηηθήο Δλψζεσο, ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, 

ηνπ Γεκνθξαηηθνχ πλαζπηζκνχ, ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο, ηνπ Παιιατθνχ 

Μεηψπνπ, ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Αξρεηνκαξμηζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Διιάδνο θαη ηέινο 

ππήξμε ε ππνςεθηφηεηα ελφο αλεμάξηεηνπ ηνπ Αξλέινπ Ησάλλε
620

.χκθσλα κε ην 

γξάθεκα 64. ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ επηθξάηεζε ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, θαζψο ζπγθέληξσζε 14.601 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

43,96%. πγθεθξηκέλα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ήηαλ ν 

δηθεγφξνο Βαξβνχηεο Γεψξγηνο κε 10.917, λα ζεκεησζεί φηη ήηαλ ν πξψηνο ζε 

ςήθνπο ζε νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα θαη ζπλεπψο εθιέρηεθε βνπιεπηήο. 

Αθνινχζεζαλ νη Κνππαξνχζνο Νηθφιανο κε 10.159 ςήθνπο επίζεο εθιέρηεθε 

βνπιεπηήο, ν Καθνπιίδεο Γεψξγηνο κε 7.792 ςήθνπο  θαη απηφο εμειέγε βνπιεπηήο, 

ν Γεσξγηάδεο Νηθφιανο κε 7.792 ςήθνπο απνηέιεζε ηνλ ηέηαξην βνπιεπηή πνπ 

εμέιεμαλ νη Φηιειεχζεξνη ζηελ Κνδάλε, ν Υξπζαθφπνπινο ηέθαλνο έιαβε 6.102 

ςήθνπο, Παπαδφπνπινο Ζιίαο 5.300, Παληαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο 4.680 ςήθνπο, 

Ζιίαο Ζιίαο 4.315, θαη ηειεπηαίνο ν Ληάθνο Ησάλλεο κε 3.184 ςήθνπο. 

  Γεχηεξν θφκκα ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ην Λατθφ 

Κφκκα πνπ ζπγθέληξσζε 11.225 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 33,80% επί ηνπ ζπλφινπ. 

Αλαιπηηθά πξψηνο ζε ςήθνπο πξνηίκεζεο  ήηαλ ν Πνιπδνχιεο Γεψξγηνο αθνχ έιαβε 

6.709 ςήθνπο θαη εθιέρηεθε βνπιεπηήο, αθνινχζεζε ν Λαδάο Αιέμαλδξνο κε 3.244 

ςήθνπο φπνπ εθιέρηεθε βνπιεπηήο ζηελ δεχηεξε θαηαλνκή ζχκθσλα κε ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο, ίδηα πεξίπησζε απνηειεί θαη ν Βχδαο Βαζίιεηνο πνπ 

ζπγθέληξσζε 3.188 ςήθνπο θαη εθιέρηεθε θαη απηφο βνπιεπηήο ζηελ β΄ θαηαλνκή, ν 

Μπηηφπνπινο Κσλζηαληίλνο έιαβε 2.375 ςήθνπο, Γνπιφπνπινο Υξήζηνο 2.343 

ςήθνπο, Γθηνπιέθαο Νηθφιανο 2.047 ςήθνπο, Μπνχζηνο Γεκήηξηνο 1.695 ςήθνπο, 

Βφθαο Γεκήηξηνο 1.480 ςήθνπο θαη ηειεπηαίνο ν Μπιάηζαο Ησάλλεο κε 703 ςήθνπο. 

    Σελ Σξίηε ζέζε ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο απέζπαζε ν 

ζπλδπαζκφο ηεο Γεληθήο Λατθήο Ρηδνζπαζηηθήο Δλψζεσο φπνπ ζπγθέληξσζε 2.809 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 8,46%. πγθεθξηκέλα ν ππνςήθηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ 

Αλησληάδεο Ησάλλεο έιαβε ηνπ πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο κε 1.329 ςήθνπο θαη 

εθιέρηεθε απφ ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Δθεηείνπ Λαξίζεο ζηελ β΄ θαηαλνκή 
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 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ ( ΕΝΥΦΑΦ),Στατιςτικι των Βουλευτικϊν τθσ 26θσ 
Ιανουαρίου 1936. 
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βνπιεπηήο. Αθνινχζεζαλ νη ηακνχιαο Κπξηαδήο κε 887 ςήθνπο, Πηπηιηάγθαο 

Υξπζφζηνκνο 883 ςήθνπο, Πνληίθαο Γεψξγηνο 558 ςήθνπο, Γθνπξηζνχιεο 

ηέθαλνο 472 ςήθνπο, Βιαληάο Γεψξγηνο 322 ςήθνπο, Καδαλάο Γεψξγηνο 109 

ςήθνπο, θαη παλφο Γεψξγηνο 108 ςήθνπο. 

    Αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο 

ζπγθέληξσζε ην Παιατθφ Μέησπν  ζην Ννκφ Κνδάλεο αθνχ έιαβε 2.121 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 6,39%. πγθεθξηκέλα πξψηνο ζε ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ήηαλ ν 

Παπαδφπνπινο Φίιηππνο πνπ έιαβε 1.605  ςήθνπο θαη θαηάθεξε κέζσ  ηεο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Δθεηείνπ Λαξίζεο θαη ηεο β‟ θαηαλνκήο λα εθιερηεί 

βνπιεπηήο θαη λα απνηειέζεη ηνλ πξψην θνκκνπληζηή πνπ εθιέγεηαη ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο. Αθνινχζεζαλ νη Δπζπκίνπ Σειέκαρνο κε 1.577 ςήθνπο, ν 

Καιαληδφπνπινο Σάθεο 546 ςήθνπο θαη ηέινο ν Πιαθνπίδεο Νηθφιανο κε 487 

ςήθνπο. 

    Σν ζπλδπαζκφ ηνπ Παιατθνχ Μεηψπνπ αθνινχζεζε απηφο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ πνπ ζπγθέληξσζε 1.789 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 5,39%. Οη δχν ππνςήθηνη 

ηνπ ζπλδπαζκνχ Πξνθνπίδεο Κνζκάο θαη αββίδεο Κνζκάο έιαβαλ 1.653 θαη 303 

ςήθνπο αληίζηνηρα. 

    Ζ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο απνηέιεζε κηα απφ ηηο ελλέα ζπλνιηθά 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο φπνπ ην Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδαο παξνπζίαζε εθινγηθφ 

ζπλδπαζκφ, απνζπψληαο 1,56% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ή 519 ςήθνπο. ην ζπλδπαζκφ κεηείραλ νη Φχδαο Αζαλάζηνο πνπ έιαβε 

280 ςήθνπο, ν Παξαζηαηίδεο Αγαζάγγεινο 176 ςήθνπο, Κσηηίδεο Κσλζηαληίλνο 

154 ςήθνπο θαη ν Σηηέιεο Υξηζηφδνπινο κε 74 ςήθνπο. 

  Σέινο ε εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο ήηαλ κία απφ ηηο 12 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

πνπ παξνπζίαζε ππνςήθην ην Κνκκνπληζηηθφ Αξρεηνκαξμηζηηθφ θφκκα ηεο Διιάδαο 

ππφ ηελ εγεζία ηνπ Υαξάιακπνπ Αιεμφπνπινπ. Δπί ηνπ ζπλφινπ έιαβε  67 ςήθνπο 

θαη πνζνζηφ 0,20%, θαη ν  κνλαδηθφο ππνςήθηνο ηνπ ήηαλ ν Παπαληθνιάνπ 

Παλαγηψηεο. Ο κεκνλσκέλνο αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο Αξλέινο Ησάλλεο έιαβε 81 

ςήθνπο ή ην 0,24% επί ηνπ ζπλφινπ. 
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 Βλζπε, Άρκρο 111 του νόμου 5493 και άρκρο 4  Διατάγματοσ 10 Ιουνίου 1932 περί εκτελζςωσ 
διατζξωσ αυτοφ του νόμου. 
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Γξάθεκα 65. πγθξηηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο κε ην εζληθό κέζν όξν 

 

 

 

 

Σα θφκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζπγθξηηηθφ γξάθεκα απνηεινχλ ηνπ θνκκαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο θαη θαηά ζπλέπεηα βάζε 

απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχγθξηζε, έηζη απφ ηνλ γξάθεκα ιείπνπλ ην Κφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ θαη ην Μεηαξξπζκηζηηθφ Δζληθφ Κφκκα.. 

    χκθσλα κε ην γξάθεκα 65 ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ  ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο 

δηαηήξεζε  εληζρπκέλε ηελ βεληδειηθή ςήθν ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο. Μάιηζηα ηα 

πνζνζηά ησλ Φηιειεπζέξσλ παξνπζηάδνπλ κηα αξθεηά κεγάιε αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ησλ έμη πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ δειαδή απφ ην 37,26% πνπ ήηαλ ν κέζνο φξνο ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ηα πνζνζηά ηνπ αλέξρνληαλ ζην 43,96%. Τζηέξα 

κάιηζηα θαη απφ ηηο δηψμεηο θαη ηελ απνρή ηνπ θφκκαηνο ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο, 

θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηελ εθινγηθή επηξξνή ηνπ, ζε απηφ ζπλέβαιιαλ θαη νη δχν 

ππνςήθηνη θαηά θχξην ιφγν νη Βαξβνχηεο Γεψξγηνο θαη Κνππαξνχζνο Νηθφιανο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο αληηβεληδειηθήο παξαηάμεσο ην Λατθφ Κφκκα παξνπζίαζε 

κηα αχμεζε ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν ηεο δειαδή απφ ην 22,10% πνπ έιαβε 

παλειιελίσο ζην 33,80% πνπ ζπγθέληξσζε ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο, σζηφζν απηή ε 

αχμεζε δελ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηνπ Φηιειεπζέξνπο, ε δηάζπαζε ηεο 

αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο ζε δχν ζπλδπαζκνχο Λατθφ Κφκκα θαη Γεληθή 
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Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε κνίξαζε ηνπο ςήθνπο. Ο πλαζπηζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνπ Δζληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο παξνπζηάδεη απψιεηεο 

ηεο ηάμεσο 12 πεξίπνπ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζπγθεθξηκέλα απφ ην 19,80% πνπ 

ζπγθέληξσζαλ ζε εζληθφ επίπεδν έπεζαλ ζην 8,46% ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

    Αμηνζεκείσηε απνηειεί ε πνξεία ηνπ Παιιατθνχ Μεηψπνπ ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο κε πνζνζηφ 6,39% ειαθξψο απμεκέλν πνπ απηφ πνπ έιαβαλ 

παλειιελίσο 5,76% απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ε εθινγή γηα πξψηε θνξά 

ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ θνκκνπληζηή ππνςεθίνπ Παπαδφπνπιν Φίιηππν. 

       Ο Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο ζα παξνπζηάζεη κηθξή αχμεζε φρη φκσο ηθαλή γηα 

λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο, έηζη ινηπφλ απφ ην 

4,21% πνπ έιαβαλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο απμήζεθε ζην 5,39% ζηελ Κνδάλε. 

Σν Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδνο δηαηήξεζε ηα πνζνζηά ηεο κε κία κηθξή αχμεζε 

δειαδή απφ ην 1,01% ζε εζληθφ επίπεδν ζην 1,56% ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν 

Κνκκνπληζηηθφ Αξρεηνκαξμηζηηθφ θφκκα ήηαλ ηζρλή ε παξνπζία ηνπ θαη έθηαζε ζην 

0,20% ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ πνπ έιαβε παλειιελίσο 0,09%. 

 

Γξάθεκα 66. ύγθξηζε εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Κνδάλεο ζηηο εθινγέο ηνπ 1933 θαη ηνπ 1936 ( κε βάζε ηνπο ηδενινγηθνύο ρώξνπο) 
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   πγθξίλνληαο ηελ εθινγηθή επηξξνή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ηδενινγηθψλ ρψξσλ κεηαμχ 

ησλ εθινγψλ ηνπ 1933 θαη ηνπ 1936 παξαηεξνχκε κία κηθξή αχμεζε ζηνλ θεληξψν
622

 

ρψξν θαζψο επίζεο θαη ζην ρψξν ηεο Αξηζηεξάο
623

, ελψ ν ε Γεμηά
624

 παξνπζηάδεη κηα 

θαηαθφξπθε πηψζε ζηελ εθινγηθή ηεο επηξξνή. Αλαιπηηθά ν ρψξνο ηνπ θέληξνπ κε 

έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπ ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ αχμεζε ηα 

πνζνζηά ηνπ απφ 47,08% ζηηο εθινγέο ηνπ 1933 ζην 49,35% ην 1936. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε αληηβεληδειηθή παξάηαμε ε νπνία θαηαθεξκαηίζηεθε ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 

κεηψζεθαλ  θαηά δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο ε εθινγηθή ηεο επηξξνή δειαδή απν ην 

52,92% ην 1933 , κεηψζεθαλ ηα πνζνζηά ηεο ζην 42,26%. Σέινο ν ηδενινγηθφο ρψξνο 

ηεο Αξηζηεξάο είλαη απηφο πνπ βγήθε θεξδηζκέλνο απν ηηο εθινγέο δηφηη αχμεζε ηα 

πνζνζηά ηεο απφ ην 5,00% ην 1933 ζην 8,15%, ε αχμεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ηνπ 

Αξηζηεξνχ ρψξνπ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο αληαλαθιά ηελ ηζρχ πνπ ζηαζεξά απνθηνχζε 

ζηελ Μαθεδνλία ηδηαίηεξα ζηελ Γπηηθή.  
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 Υτο ποςοςτό του κζντρου ςτθν Μοηάνθ για τισ εκλογζσ του 1936 υπολογίςτθκαν τα ποςοςτά του 
Μόμματοσ των Φιλελευκζρων και του Δθμοκρατικοφ Υυναςπιςμοφ ενϊ για τισ εκλογζσ του 1933 
υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Εκνικοφ Υυναςπιςμοφ.  
623

 Υτο ποςοςτό τθσ Αριςτερασ ςτθν Μοηάνθ για τισ εκλογζσ του 1936 ςυνυπολογίςτθκαν τα των 
ποςοςτϊν του Αγροτικοφ Μόμματοσ,του Σαλλαϊκοφ Ξετϊπου κακϊσ επίςθσ του Μομμουνιςτικοφ 
Αρχειομαρξιςτικοφ κόμματοσ, ενϊ για τισ εκλογζσ του 1933 υπολογίςτθκε το ποςοςτό του Ενιαίου 
Ξετϊπου  Εργατϊν και Αγροτϊν και του ανεξάρτθτου υποψθφίου των Αγροτικϊν (Σαραςτατίδθσ 
Αγακάγγελοσ). 
624

 Υτο ποςοςτό τθσ Δεξιάσ ςτθν Μοηάνθ για τισ εκλογζσ του 1936  ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτα του 
Ναϊκοφ Μόμματοσ κακϊσ επίςθσ και τθσ Γενικισ Ναϊκισ Τιηοςπαςτικισ Ζνωςθσ, ενϊ για τισ εκλογζσ 
του 1933 ςυνυπολογίςτθκαν τα ποςοςτά τθσ Θνωμζνθσ Αντιπολίτευςθσ και ενόσ ανεξάρτθτου 
υποψθφίου των Ναϊκϊν. 
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Πίλαθαο 128. ηαπξνδνζία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο Κνδάλεο ζηηο 

εθινγέο 1936
625

 

Δπαξρία Κνδάλεο 
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 Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι, Ψθφιακι Βιβλιοκικθ (ΕΝΥΦΑΦ), Υτατιςτικι των Βουλευτικϊν τθσ 26θσ 
Ιανουαρίου 1936. 

EΚΛΟΓΗΚΆ 

ΣΜΉΜΑΣΑ 

Κφκκα 

Φηιειεπζέξσλ 

Λατθφ 

Κφκκα 

Γ.Λ.Ρ.Δ Γεκνθξαηηθφο 

πλαζπηζκφο 

Αγξνηηθφ 

Κφκκα 

Παιατθφ 

Μέησπν 

Κ.Α.Κ Αλεμ 

Κνδάλεο 1
νλ

 193 363 54 3 - 49 4 1 

Κνδάλεο 2
νλ

 155 266 67 2 3 38 1 - 

Κνδάλεο 3
νλ

 141 270 45 2 6 55 8 1 

Κνδάλεο 4
νλ

 164 257 37 2 - 30 5 - 

Κνδάλεο 5
νλ

 158 247 48 - 3 18 6 1 

Πεηξαλώλ 186 25 - - 6 2 - - 

Γξεπάλνπ 152 6 3 64 - - - - 

Σεηξαιόθνπ 488 39 4 12 - 8 - - 

Πνιπκύινπ 180 12 4 16 3 2 - - 

Αγ. Υξηζηνθ 284 32 - 80 5 1 - - 

Ξεξνιίκλεο 209 17 1 19 - 1 - - 

θήηεο 240 15  10 - - - - 

ηδεξά 239 12 - 45 - 10 - - 

Πξσηνρσξίνπ 330 22 7 63 2 2 1 - 

Αγ. 

Παξαζθεπήο 

71 148 32 - - 8 - - 

Κξόθνπ 55 224 61 - 9 2 - - 

Μεηακνξθώζεο 46 71 2 - 9 2 - - 

Άλσ Κώκεο 97 207 8 - 3 1 - - 

Αηαλήο 162 148 37 - 2 1 - - 

Βαζπιάθνπ 378 65 1 37 - 7 - - 

εξβίσλ 213 55 71 49 3 189 - 26 

Απιώλ 176 17 5 55 7 14 - 2 

Σξηγσληθνύ 60 41 22 5 - 6 - 9 

Ληβαδεξνύ 77 57 15 7 - - - 20 

Μεηαμά 17 25 9 - 6 29 - 2 

Σξαλνβάιηνπ 97 51 42 4 6 7 - 1 

Διάηεο 6 53 43 - 7 - - - 

Ίκεξαο 156 21 3 17 - 5 - - 

Βειβελδνύ 206 32 467 - - 39 - 5 
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Πίλαθαο 129. 

Δπαξρία Βντνπ ( Αλαζειίηζεο) 

ηαηίζηεο 1νλ  56 107 9 - - 60 3 - 

ηαηίζηεο 2νλ 75 163 11 - - 87 5 - 

ηαηίζηεο3νλ 138 193 18 - 1 115 5 1 

Γαιαηηλήο 70 228 29 - - 1 - - 

Δξαηπξάο 197 292 55 13 5 9 - 2 

Γξπόβνπλνπ 104 202 87 4 - 15 - - 

ηζαλίνπ 20 42 73 - - - - - 

Νεαπόιεσο 342 121 50 5 - 10 - - 

Πνιπιάθθνπ 68 134 29 - - - - - 

Σζνηπιίνπ 235 181 73 19 - 45 - - 

Κξηκελίνπ 77 68 36 1 - 24 - - 

Βειαληδίαο 147 99 34 2 - 9 - - 

Σζνπθαινρσξί

νο 

251 127 38 - - 11 - - 

Πεληαιόθνπ 1
νλ

 77 172 2 - - 53 - - 

Πεληαιόθνπ 2
νλ

 62 73 - - 1 33 - - 

Απγεξηλνύ 255 181 18 - - 1 - 1 

Γακαζθεληάο 325 136 3 - 1 - - - 

Ννζηίκνπ 44 90 7 - - 7 - - 

 

Πίλαθαο 130. 

Δπαξρία Δνξδαίαο ( Κατιαξίσλ) 

Πιαηαλόξεπκα 79 84 44 5 - 16 - 3 

θνύιηαξεο 28 38 19 4 - 18 - - 

Καηαθπγίνπ 8 147 9 - - - - 3 

Καζηαλίαο 59 27 11 54 2 21 - 3 

Πηνιεκατδόο 1
νλ

  365 72 42 106 41 29 11 - 

Πηνιεκατδόο 2
νλ

 390 121 21 162 38 47 7 - 

Πεξδίθθα 237 91 5 32 3 9 - - 

Φηιώηα 316 12 9 52 - 6 10 - 

Πύξγσλ 253 101 14 37 4 1 - - 

Πεξαίαο 157 15 2 - - - - - 

Κνκλελνύ 145 11 2 118 1 - - - 
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Πίλαθαο 131. 

Δπαξρία Γξεβελώλ 

 

Αγ.Υξηζηνθ 146 70 - 82 39 30 - - 

Αλαηνιηθνύ 176 55 11 146 1 10 - - 

Δξκαθηάο 43 173 30 15 1 - - - 

Καξδηάο 215 60 3 37 1 44 - - 

Κνκάλνπ 89 202 16 44 34 13 - - 

Πνληνθώκεο 57 24 - 32 2 116 - - 

Μαπξνδελδξίνπ 280 24 4 48 13 8 - - 

Αξδάζζεο 58 77 1 79 11 20 - - 

Αλαξξάρεο 124 161 11 47 4 16 - - 

Δκπνξίνπ 62 281 8 28 - - 1 - 

Παιαηνρσξίνπ 49 160 - 14 4 - - - 

Οιπκπηάδνο 65 94 17 8 1 1 - - 

Γαιάηείαο 217 76 6 20 2 - - - 

Μεζνβνύλνπ 122 16 1 26 1 38 - - 

Αζβεζηόπεηξαο 114 79 18 28 6 11 - - 

Βιάζηεο 63 78 109 4 - - - - 

Γξακκαηηθνύ 47 56 38 16 2 - - - 

Κιείηνπ 144 5 2 5 - - - - 

Γξεβελώλ 1νλ 169 254 67 - 6 125 - - 

Γξεβελώλ 2
νλ

 161 102 4 1 15 45 - - 

Πνιπλεξίνπ 70 54 11 - - 20 - - 

πειαίνπ 125 208 10 - 49 15 - - 

Κξαληάο 113 157 51 - 2 2 - - 

Ακπγδαιηώλ 108 353 10 1 11 64 - - 

Αγίνπ Γεσξγίνπ 183 175 20 4 - 23 - - 

Κπδσληώλ 51 151 9 - 46 46 - - 

Κνθθηληάο 182 181 19 - 2 11 - - 

Φηιηππαίσλ 4 18 27 - 4 20 - - 

Παιαηνθάζηξνπ 38 81 10 - 2 1 - - 

Κεπνπξγίνπ 56 164 25 - 9 72 - - 

αξαθηλήο 167 121 25 - - 8 - - 
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   χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 129, απφ ηνλ ζχλνιν ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ κε 

εμαίξεζε πξψηα ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο θαη έπεηηα  ηεο επαξρίαο ηνπ Βνΐνπ θαη 

Γξεβελψλ κε κηθξή δηαθνξά ην Λατθφ Κφκκα πήξε ηελ πξψηε ζέζε. Χζηφζν νη 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ επαξρία Δνξδαίαο θαη ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο 

έθξηλαλ ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηνπ Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Ννκνχ Κνδάλεο. 

 

Γξάθεκα 67:Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Γήκν Κνδάλεο 

 

 

 

30% 

51,91% 

9,29% 

0,44% 

0,89% 0,33% 7,03%% 0,11% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Γενικι Λαϊκι Ριηοςπαςτικι Ζνωςθ  Κομμουνιςτικό Αρχειομαρξιςτικό 

Αγροτικό Κόμμα Δθμοκρατικόσ υναςπιςμόσ 

Παλλαϊκό Μζτωπο Ανεξάρτθτοσ- Αρνζλοσ Ιωάννθσ 

Κλίδεο 99 77 43 - 3 9 - - 

Μεγάξνπ 98 100 18 - 32 34 - - 

Κηβσηνύ 230 - 1 1 2 - - - 

Καξπεξνύ 152 196 20 - 3 7 - - 

Καιινλήο 118 127 13 - 24 46 - - 

Αηκειηαλνύ 128 189 3 - - 25 - - 

Γεζθάηεο 1
νλ

 275 160 38 - 11 20 - - 

Γεζθάηεο 2
νλ

 131 84 29 - 6 2 - - 

Κξαληάο(Γεζθαη) 158 167 43 - - - - - 

Λνπηξνύ 22 1 103 - - 1 - - 

Γξεβελώλ 50 39 24 - 1 29 - - 

Σπξλάβνπ 152 249 73 - 1 38 - - 
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    Μειεηψληαο ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Γήκν Κνδάλεο παξαηεξνχκε κηα 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά νιφθιεξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννκνχ, θαη 

απηή είλαη ε πξσηηά ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο θαη κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά. 

πγθεθξηκέλα ην θφκκα ηνπ Σζαιδάξε ζπγθεληξψλεη 1.403  ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

51,91%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα ιάβεη  ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ ηνπ απφ φιε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο, δειαδή ζα ζπγθεληξψζεη 811 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 30%. Σα ππφινηπα θφκκαηα ζα δηαηεξήζνπλ κε ειάρηζηεο 

απμνκεηψζεηο ηα γεληθά πνζνζηά ηνπο. Ζ Γεληθή Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε ζα 

ιάβεη 251 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 9,29%, ην Παιιατθφ Μέησπν ζα ζπγθεληξψζεη 190 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 7,03%, ην Κνκκνπληζηηθφ Αξρεηνκαξμηζηηθφ 24 ςήθνπο ή 

0,89%, ην Αγξνηηθφ Κφκκα 12 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,44%, ν Γεκνθξαηηθφο 

πλαζπηζκφο κφλνλ 9 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,33%, ελψ ηέινο ν αλεμάξηεηνο Αξλέινο 

Ησάλλεο 3 ςήθνπο ή ην 0,11% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δήκνπ. 

 

Γξάθεκα 68:Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηε επαξρία Βνΐνπ ( Αλαζειίηζεο) 

 

 

 

 

40% 

41,77% 
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   χκθσλα κε ην γξάθεκα 68, ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ηεο επαξρίαο ηνπ Βνΐνπ ην 

Λατθφ Κφκκα ζα ιάβεη ηελ πξψηε ζέζε κε ηζρλή δηαθνξά σζηφζν απφ ην Κφκκα 

Φηιειεπζέξσλ. πγθεθξηκέλα ην Λατθφ ζα ζπγθεληξψζεη 2.609 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

41,77% ελψ ην θφκκα ηνπ Θ. νθνχιε ζα αθνινπζήζεη κε κηθξή δηαθνξά θαη ζα 

ιάβεη 2.516 ςήθνπο ή ην 40% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ. Οη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί 

ζα παξνπζηάζνπλ ζηαζεξφηεηα κε ηα γεληθά πνζνζηά ηνπο. Αλαιπηηθά ε Γεληθή 

Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε ζα ζπγθεληξψζεη 572 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 9,26%, ην 

Παιιατθφ Μέησπν 480 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 7,68%, ν Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο 

44 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,70%, ην Κνκκνπληζηηθφ Αξρεηνκαξμηζηηθφ 13 ςήθνπο θαη     

πνζνζηφ 0,21%, ην Αγξνηηθφ Κφκκα 8 ςήθνπο (0,13%) θαη ηέινο ν αλεμάξηεηνο 

Αξλέινο Ησάλλεο κφιηο 4 ςήθνπο (0,06%). 

 

Γξάθεκα 69: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Δνξδαίαο ( Κατιαξίσλ) 

 

 

    ηελ επαξρία Δνξδαίαο ε ππεξνρή ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ήηαλ 

μεθάζαξε, ελψ αμηφινγα απνηειέζκαηα θαη αχμεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο 

παξνπζίαζε θαη ν Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο. Αλαιπηηθά νη Φηιειεχζεξνη έιαβαλ 

3.931 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 47,74%, ελψ ην Λατθφ Κφκκα έιαβε ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε φιν ηνλ Ννκφ, αθνχ ζπγθέληξσζε 2.114 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 

47,74% 

25,65% 

4,49% 

0,35% 
2,54% 14,39% 

4,84% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 
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Αγροτικό Κόμμα Δθμοκρατικόσ υναςπιςμόσ 

Παλλαϊκό Μζτωπο 
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25,65%. Ο Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο έιαβε 1.186 ςήθνπο ή ην 14,39% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ςήθσλ, ην Παιιατθφ Μέησπν 399 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,84%, ε 

Γεληθή Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε έιαβε 370 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 4,49%, ην 

Αγξνηηθφ Κφκκα αχμεζε ζρεηηθά ηα πνζνζηά ηνπ αθνχ ζπγθέληξσζε 209 ςήθνπο 

θαη απέζπαζε ην 2,54%, ελψ ην Κνκκνπληζηηθφ Αξρεηνκαξμηζηηθφ θφκκα έιαβε 29 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,35%. πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη     

ζηελ επαξρία Δνξδαίαο ε εθινγηθή επηξξνή ησλ δεμηψλ θνκκάησλ (αληηβεληδειηθή 

παξάηαμε) ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 

 

Γξάθεκα 70: Eθινγηθά απνηειέζκαηα ζηελ επαξρία Γξεβελώλ 

 

 

   ηελ επαξρία Γξεβελψλ ππήξμε κηα ηζνκέξεηα ςήθσλ ζε φηη αθνξά ηα δχν κεγάια 

θφκκαηα απηά ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ησλ Λατθψλ. Αλαιπηηθά ηελ πξψηε ζέζε 

θαηαθηά ην θφκκα ηνπ Σζαιδάξε κε κηθξή δηαθνξά αθνχ ζπγθέληξσζε 3.408 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 42,37% αθνινχζεζαλ νη Φηιειεχζεξνη πνπ έιαβαλ 3.041 

ςήθνπο θαη πνζνζηφ 37,81%. Ζ Γεληθή Λατθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε δηαηήξεζε ηνλ 

κέζν φξν ηεο  θαη ζπγθέληξσζε 696 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 8,65%, ην Παιιατθφ 

Μέησπν αχμεζε ηα πνζνζηά ηεο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα ησλ Γξεβελψλ, φπνπ έιαβε 

663 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 8,24%, ην Αγξνηηθφ Κφκκα επίζεο αχμεζε ηα πνζνζηά ηνπ 

ζε ζρέζε κε νιφθιεξν ηνλ Ννκφ, φπνπ ζπγθέληξσζε 228 ςήθνπο θαη απέζπαζε ην 

2,83%, ελψ ηέινο ν Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο παξνπζίαζε πηψζε ησλ πνζνζηψλ    

37,81% 

42,37% 

8,65% 

2,83% 
0,09% 

8,24% 

Κόμμα Φιλελευκζρων Λαϊκό Κόμμα 

Γενικι Λαϊκι Ριηοςπαςτικι Ζνωςθ Αγροτικό Κόμμα 

Δθμοκρατικόσ υναςπιςμόσ Παλλαϊκό Μζτωπο 
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ηνπ θαζφηη ήηαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ πνπ έιαβε ζε νιφθιεξε ηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα Κνδάλεο, κφιηο 7 ςήθνπο ( 0,09%).
626

 

 

Γξάθεκα 71: Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηηο θνηλόηεηεο ηεο επαξρίαο ηεο Κνδάλεο 

 

 

     Σέινο ζηηο θνηλφηεηεο ηεο επαξρίαο ηεο Κνδάλεο ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

απέζπαζε ηελ πξψηε ζέζε κε κία θξαπγαιέα δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα θφκκαηα. 

Αλαιπηηθά ζε ζχλνιν 28 εθινγηθψλ ηκεκάησλ (θνηλνηήησλ) ππεξηέξεζε ζηα 20 θαη 

ζπγθέληξσζε 4.299 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 53,89%. Σελ δεχηεξε ζέζε θαηέθηεζε ην 

Λατθφ Κφκκα φπνπ έιαβε 1.691 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 21,20% πνιχ ρακειφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν πνπ έιαβε ζηνλ Ννκφ. Αθνινχζεζαλ ε Γεληθή Λατθή 

Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε πνπ αχμεζε ηα πνζνζηά ηεο απφ ην 8,46% πνπ απέζπαζε ζε 

φιε ηελ πεξηθέξεηα, ζηηο θνηλφηεηεο έιαβε 920 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 11,53%. Ο 

Γεκνθξαηηθφο πλαζπηζκφο ζπγθέληξσζε 543 ςήθνπο θαη παξνπζίαζε κηα κηθξή 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ζε 6,81%, ην Παιιατθφ Μέησπν έιαβε 389 ςήθνπο θαη 

πνζνζηφ 4,88%, ν αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο Αξλέινο ζπγθέληξσζε 74 ςήθνπο θαη 

0,93% πνζνζηφ πνπ απνηειεί ην πςειφηεξν πνπ ζπγθέληξσζε ν ζπγθεθξηκέλνο 

ππνςήθηνο, ην Αγξνηηθφ Κφκκα παξνπζίαζε κεγάιε κείσζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο 

ηνπ αθνχ έιαβε 61 ςήθνπο θαη πνζνζηφ 0,76%, ηέινο ην Κνκκνπληζηηθφ 

                                                           
626

 Φο Μομμουνιςτικό Αρχειομαρξιςτικό Μόμμα Ελλάδοσ και ο ανεξάρτθτοσ υποψιφιοσ Αρνζλοσ 
Ιωάννθσ δεν ζλαβαν ψιφουσ ςτθν επαρχία των Γρεβενϊν ςτισ εκλογζσ τθσ 26

θσ
 Ιανουαρίου 1936. 
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Αξρεηνκαξμηζηηθφ θφκκα ζπγθέληξσζε κφιηο 25 ςήθνπο ζην ζχλνιν ησλ θνηλνηήησλ 

ή ην 0,01%. 

 

3.10.2. Ο ηνπηθόο Σύπνο ηεο Κνδάλεο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 26
εο

 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 

 

Πίλαθαο 132. Γεκνζηεύκαηα αλά εθεκεξίδα 

 

Σίηινο Δθεκεξίδαο 

 

Γεκνζηεύκαηα 

 

% 

Βφξεηνο Διιάο 70 68,6 

Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο 32 31,4 

ύλνιν 102 100,0 

 

Καηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936 θπθινθνξνχζαλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο νη εθεκεξίδεο Βόξεηνο Διιάο, θαη ε Δθεκεξίο ηεο 

ηαηίζηεο. Απφ ηα ζπλνιηθά 102 πξνεθινγηθνχ θαη κεηεθινγηθνχ ραξαθηήξα 

δεκνζηεχκαηα ηα 70 (68,6%) πξνεξρφληνπζαλ απφ ηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο, θαη 

ηα ππφινηπα 32 ( 31,4%) απφ ηελ εθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο. 

 

Πίλαθαο 133. πρλόηεηα θπθινθνξίαο έθδνζεο 

 

πρλόηεηα έθδνζεο Γεκνζηεύκαηα % 

Δβδνκαδηαία 102 100,0 

 

     Καη νη δχν κειεηψκελεο εθεκεξίδεο, εθδίδνληαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαηά 

ζπλέπεηα θαη ηα 102 δεκνζηεχκαηα παξνπζηάδνπλ ίδηα ζπρλφηεηα έθδνζεο. 
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Πίλαθαο 134. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ 

Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Κέληξν 102 100,0 

Γεμηά 0 0 

Αξηζηεξά 0 0 

ύλνιν 102 100,0 

 

     Καη ηα 102 (100%) δεκνζηεχκαηα πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 πξνήιζαλ απφ θεληξψεο 

εθεκεξίδεο. πγθεθξηκέλα ε εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο ε νπνία δήισλε αρξσκάηηζηε 

γεληθψο, σζηφζν ζε αξθεηέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηάρζεθε ππέξ θάπνηνπ 

θφκκαηνο ζπλήζσο  δεκνθξαηηθφ θφκκα, ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 ε ζεκαηνινγία ηεο 

θαη ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ζρεηίδνληαλ μεθάζαξα κε ην Φηιειεχζεξν Κφκκα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εθεκεξίδα  Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο θαηάθεξε ζε κεγάιν 

βαζκφ λα δηαηεξήζεη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν πνπ 

δεκνζηεχεη ιίγν κεηά ηηο εθινγέο φπνπ ηηηινθνξείηαη σο «Δζληθώο  εμππεξεηηθνί εηο 

πάζαλ πνιηηηθήλ θαηεύζπλζηλ»
627

, θαηά ζπλέπεηα ηαμηλνκήζεθε ηδενινγηθά ζην ρψξν 

ηνπ θέληξνπ. πσο είλαη εκθαλέο θακία εθεκεξίδα δελ αληηπξνζψπεπε ηνλ δεμηφ ή 

αξηζηεξφ ρψξν ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1936 ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. 

 

Πίλαθαο 135.  Πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά δεκνζηεύκαηα 

Δίδνο δεκνζηεπκάησλ Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Πξνεθινγηθά 68 66,7 

Μεηεθινγηθά 34 33,3 

ύλνιν 102 100,0 

 

     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 135, ηα 68 απφ ηα 102 δεκνζηεχκαηα, δειαδή έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 66,7% ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ 34 απφ απηά, δειαδή ην 

33,3% κεηεθινγηθά. 
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 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.31, 09.02.1936,  ς. 1. 
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Πίλαθαο 136. ειίδα δεκνζηεύκαηνο  

 

ειίδα Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

1 32 31,4 

2 15 14,7 

3 20 19,6 

4 35 34,3 

ύλνιν 102 100,0 

 

 

    Απφ ηα 102 δεκνζηεχκαηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1936 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, 

ηα 32 (31,4%) βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο, ηα 15 (14,7%) ζηελ 

δεχηεξε, ηα 20 (19,6%) ζηελ ηξίηε ζειίδα ελψ ηα 35 (34,3%) εληνπίζηεθαλ ζηελ 

ηέηαξηε ζειίδα ηνπ εληχπνπ. 

 

Πίλαθαο 137. Δίδνο δεκνζηεύκαηνο 

 Δίδνο 

δεκνζηεύκαηνο 

Αξηζκόο 

δεκνζηεπκάησλ 

% 

1 Κύξην Άξζξν 29 28,4 

1.2 Κ.Α./Ρεπνξηάδ 3  

1.2.1 Κ.Α./ Δίδεζε 8  

1.2.2 Κ.Α./Γήισζε 1  

1.3 Κ.Α./Άξζξα 

γλψκεο 

9  

1.3.1 Κ.Α./ Αλάιπζε-

Γλψκε 

8  

2 Ρεπνξηάδ 39 38,2 

2.1 Δηδήζεηο 27  

2.2 Παξαπνιηηηθά 3  

2.3 Γήισζε/ νκηιία 7  

3 Άξζξα Γλώκεο 6 5,9 
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Απφ ηα 102 δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο γηα ηελ εθινγηθή 

αλακέηξεζε ηνπ 1936 ηα 29 ( 28,4%) ήηαλ θχξηα άξζξα ηεο έθδνζεο, ηα 39 ( 38,2%) 

είραλ ηελ κνξθή ξεπνξηάδ, ηα 6 (5,9%) ήηαλ άξζξα γλψκεο, ηα 15 (14,7%) ήηαλ 

πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο απφ θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ελψ ηέινο βξέζεθαλ θαη 

13 (12,7%) πίλαθεο πνπ ζην πεξηερφκελν ηνπο είραλ εθινγηθά απνηειέζκαηα 

θνκκάησλ ε ππνςεθίσλ. Πην αλαιπηηθά απφ ηα 29 θχξηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηηο εθινγέο ηνπ 1936 ηα 3 ήηαλ ξεπνξηάδ ηα 8 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, 1 είρε ηελ 

κνξθή δήισζεο ή νκηιίαο πξσηνζέιηδνπ, 9 απνηέιεζαλ άξζξα γλψκεο, ελψ 8 ήηαλ 

άξζξα αλάιπζεο γλψκεο. Απφ ηα 39 ξεπνξηάδ ηα 27 είραλ ηελ κνξθή εηδήζεσλ, 3 

είραλ παξαπνιηηηθφ πεξηερφκελν, 2 είραλ ηελ κνξθή έξεπλαο, ελψ 7 είραλ ηελ κνξθή 

δήισζεο ή νκηιίαο θάπνηνπ πνιηηηθνχ πξνζψπνπ. Απν ηα 6 άξζξα γλψκεο, ηα 5 

αθνξνχζαλ άξζξα αλάιπζεο – γλψκεο ηνπ αξζξνγξάθνπ, θαη 1 είρε ηελ κνξθή 

επηζηνιήο. 

 

Πίλαθαο 138. εκαληηθόηεηα δεκνζηεπκάησλ 

 

    πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 138, απφ ηα 102 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1936 ηα 12 (11,8%) ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ χςηζην 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο (ηα δεκνζηεχκαηα απηά εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

3.1 Δπηζηνιέο 1  

3.2 Αλάιπζε/Γλψκε 5  

3.3 Αθηεξψκαηα   

4 Πι. Καηαρσξήζεηο 15 14,7 

5 Πίλαθεο 13 12,7 

6 πλζήκαηα 0 0 

 ύλνιν 102 100,0 

Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Τςίζηεο 12 11,8 

Μέηξηαο 21 20,6 

Τπνδεέζηεξεο 69 67,6 

ύλνιν 102 100,0 
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εθεκεξίδαο θαη κάιηζηα βξίζθνληαλ ζε θεληξηθή ζέζε), ηα 21 (20,6%) 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην βαζκφ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο ( βξίζθνληαλ λαη κελ ζηελ πξψηε 

ζειίδα ηνπ εληχπνπ αιιά είηε ήηαλ κηθξά είηε ζε φρη πεξίνπηε ζέζε), ελψ ηα 

ππφινηπα 69 (67,6%) ηνπνζεηήζεθαλ ζην βαζκφ ππνδεέζηεξεο ζεκαληηθφηεηαο ( ηα 

ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα βξίζθνληαλ εθηφο πξψηεο ζειίδαο). 

   

Πίλαθαο 139. Μέγεζνο ηίηινπ  

Μέγεζνο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Μεγάιν 28 27,5 

Μεζαίν 44 43,1 

Μηθξφ 29 28,4 

Πνιχ Μηθξφ 1 1,0 

ύλνιν 102 100,0 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 139,  28 απφ ηα δεκνζηεχκαηα (27,8%) ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

ηεο Κνδάλεο γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1936 θέξαλ ηίηινπο κεγάινπ κεγέζνπο, ηα 44 

(43,1%) είραλ ηίηινπο κεζαίνπ κεγέζνπο, ηα 29 δεκνζηεχκαηα (28,4%) 

παξνπζηάδνληαλ ππφ κηθξνχο ηίηινπο ελψ κφιηο έλα δεκνζίεπκα (1,0%) είρε πνιχ 

κηθξφ ηίηιν. 

 

Πίλαθαο 140. Ηδενινγηθή θαηεύζπλζε δεκνζηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηδενινγηθή ηαπηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο. 

 

 

 

 

ρέζε εθεκεξίδαο Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

 

χκθσλε 50 49,0 

Αληίζεηε 4 3,9 

Οπδέηεξε 48 47,1 

ύλνιν 102 100,0 
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     χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 140, παξαηεξνχκε φηη ζε πνζνζηφ 49,0% ( 50 απφ ηα 102 

ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα) ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηαπηίδεηαη κε ηελ γεληθφηεξε 

ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηεο εθεκεξίδαο. πγθεθξηκέλα ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα ηεο 

θηινβεληδειηθήο Βόξεηνο Διιάο αθνξνχλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εηδήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Φηιειεχζεξν Κφκκα, ελψ νη αλαθνξέο ζηα 

ππφινηπα θφκκαηα έρνπλ αξλεηηθή ρξνηά, αληίζηνηρα ε πιεηνςεθία ηεο χιεο ηεο 

Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο ε νπνία φπσο αλαθέξζεθε ήηαλ νπδέηεξε θηινμελνχζε ζηηο 

ζηήιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδήζεηο απφ φια ηα θφκκαηα πνπ ζα κεηείραλ ζηηο 

εθινγέο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ην 1936. Μφιηο 4 δεκνζηεχκαηα (3,9%) αθνξνχλ ζε 

ηδενινγηθφ ρψξν ή θφκκα άιιν απφ απηφ πνπ εθθξάδεη ε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο 

(Βόξεηνο Διιάο), ελψ 48 δεκνζηεχκαηα (47,1%) παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε ηδενινγηθή 

ρξνηά. 

 

Πίλαθαο 141. Καηεύζπλζε ηίηινπ δεκνζηεύκαηνο 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 141, 56 απφ ηα 102 δεκνζηεχκαηα (54,9%) πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 παξνπζηάδνπλ 

ηίηινπο κε νπδέηεξε ηδενινγηθή ρξνηά, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θπξίσο 

θεηκέλνπ ηνπο. Σα δεκνζηεχκαηα απηά θέξνπλ ηίηινπο φπσο « Πσο θαηαλέκνληαη 

ηειηθώο αη βνπιεπηηθαί έδξαη θαηά Ννκνύο»
628

, «Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ 

ηνπ Ννκνύ Κνδάλεο»
629

. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 36,3% ησλ δεκνζηεπκάησλ (37 απφ ηα 102) πεξηέρνπλ 

ηίηινπο κε ζαθή ζεηηθή ρξνηά, δειψλνληαλ παξάιιεια ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε 

ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εληνπίζηεθαλ ηίηινη όπσο « 

Οη Φηιειεύζεξνη ζα ζξηακβεύζνπλ ηελ Κπξηαθή»
630

, «Πιήξεο επηηπρία ηεο Γ.Λ.Ρ.Δ»
631

 

                                                           
628

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.447 19.01.1936, ς.1. 
629

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.31 09.02.1936, ς.2. 
630

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.448 25.01.1936, ς.1. 

Καηεύζπλζε Αξηζκόο δεκνζηεπκάησλ % 

Αξλεηηθή 9 8,8 

Θεηηθή 37 36,3 

Οπδέηεξε 56 54,9 

ύλνιν 102 100,0 
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αλαθέξνληαλ ζην ππνςήθην πνιηηεπηή παλφ Γεψξγην πνπ ήηαλ ε θαηαγσγή ηνπ απν 

ηελ ηάηηζηα κε ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα. 

Σέινο ην 8,8% ησλ ηίηισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγέο 

ηνπ 1936 είραλ ζαθή αξλεηηθή ρξνηά. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηίηισλ είλαη νη εμήο: 

«Απνδνθηκαζία Κνλδύιε εηο Μεζνιόγγη»
632

, «Όβξεηο θαηά ησλ πξνζθύγσλ»
633

. 

 

Πίλαθαο 142. Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο 

 

    χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 142 παξαηεξνχκε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1936 κέζα απν ηνλ ηνπηθφ Σχπν  ηεο 

Κνδάλεο ην 63,7% αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη 

ελδηαθέξνληνο. Σν 27,5% αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο, ελψ 

9 (8,8%) δεκνζηεχκαηα ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο ζην πεξηερφκελν ηνπο. 

     

Πίλαθαο 143. Έκθαζε πεξηερνκέλνπ 

 

                                                                                                                                                                      
631

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.29 10.01.1936,ς.3. 
632

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.447 19.01.1936,ς.4. 
633

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ»,φ.32 23.02.1936,ς.1. 

Γηάθξηζε δεκνζηεύκαηνο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

Σνπηθήο 65 63,7 

Παλειιήληαο 28 27,5 

Μηθηφ 9 8,8 

ύλνιν 102 100,0 

Έκθαζε Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

Πξόζσπν 43 42,2 

Πξφζσπν ηνπηθήο εκβέιεηαο 36  

Πξφζσπν παλειιελίνπ 

εκβέιεηαο 

7  

Κόκκα 40 39,2 

Μεηθηό 19 18,6 

ύλνιν 102 100,0 
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      χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 143, ην 42,2% ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ 

γηα ηηο εθινγέο ηνπ 1936 αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα, ην 39,2% ησλ δεκνζηεπκάησλ 

αθνξνχζε θφκκαηα πνιηηηθέο θαη ην 18,6% ζπλδχαδε ζην πεξηερφκελν θαη ηηο δχν 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απφ ηα 43 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε πξφζσπα, ηα 36 

αθνξνχζαλ ζε πξφζσπα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ ηεο Κνδάλεο, π.ρ. Λαδάο.Α, 

Βαξβνχηεο.Γ, θαη ηα ππφινηπα 7 δεκνζηεχκαηα αζρνινχληαλ κε πξφζσπα εζληθήο 

εκβέιεηαο, φπσο αξρεγνί θνκκάησλ πρ. νθνχιεο. Θ, Κνλδχιεο. Γ, Σζαιδάξεο. Π. 

 

Πίλαθαο 144. Καηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ θαηά ζεκαηηθή θαηεγνξία 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο Αξηζκόο Γεκνζηεπκάησλ % 

 

 

1.Γεκόζηα πνιηηηθή 12 11,8 

  1.1. Κνηλσληθή πνιηηηθή   

  1.1.1 Δθπαίδεπζε   

  1.1.2 Τγεία   

  1.1.3 Άιιν   

1.2.Οηθνλνκία   

1.3.Δμσηεξηθή πνιηηηθή   

1.3.1 Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο   

1.3.2. Μηθξαζηαηηθό-Πξνζθπγηθό 1  

1.3.3 Μαθεδνληθό   

1.4. Γεκφζηα δηνίθεζε 5  

1.5. Γεκφζηα έξγα 6  

1.6 Γπλαζηηθφ δήηεκα   

2.Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 3 2,9 
  2.1 Μεηαμχ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ  0  

  2.2. Μέζσ Σχπνπ 3  

3. Ηδενινγηθέο ζέζεηο 0  

4. Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 41 40,2 

    4.1. Δζσθνκκαηηθά 11  

    4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 3  

    4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 15  

    4.4. Πνιηηηθέο απφςεηο εληχπνπ 5  

    4.5. Οκηιίεο ηνπηθψλ θαη παλειιήληαο 

εκβέιεηαο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 
7  

5. Αληηθνκκνπληζκόο 1 1,0 

6. Μηθξνπνιηηηθή 2 2,0 

7. Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο 22 21,6 

8. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 8 7,8 

9. Πνιηηεηαθό δήηεκα 0 0 

10. Πίλαθεο 13 12,7 
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Πνηνηηθή αλάιπζε ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

1
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Γεκόζηα Πνιηηηθή 

1.3.2 Μηθξαζηαηηθό – Πξνζθπγηθό 

Ζ  θαηεγνξία ε ζπγθεθξηκέλε πεξηιακβάλεη δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνιηηηθή εηδεζενγξαθία ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ζέκαηνο αιιά θαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε αξγφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ αζηηθή θαη αγξνηηθή απνθαηάζηαζε 

θαζψο επίζεο ζε ζέκαηα ζηέγαζεο θαη ρνξήγεζεο ρξεκαηηθνχ επηδφκαηνο θ.α. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1936, εληνπίζηεθε ζηνλ ηνπηθφ Σχπν έλα 

δεκνζίεπκα κε ηίηιν « Όβξεηο θαηά ησλ πξνζθύγσλ, Ζ γλώκε καο », ε Δθεκεξίο ηεο 

ηαηίζηεο ππεξαζπίδεηαη ηνπο πξφζθπγεο θαη αξηζκεί φια φζα ηνπο ρξσζηάλε νη 

γεγελείο κάιηζηα αζθεί θξηηηθή ζηελ αληηβεληδειηθή παξάηαμε «Γηαηί ηα βάδνπλ 

κεξηθνί αληηβεληδειηθνί κε ηνπο πξόζθπγαο;»
634

. 

 

1.4. Γεκόζηα δηνίθεζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, έλα απφ απηά ήηαλ  ην εθινγηθφ ζχζηεκα. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

ην εθινγηθφ ζχζηεκα κεηαβάιινληαλ αλάινγα θαη κε ην θφκκα πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

εμνπζία θαη απηφ απνηεινχζε αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη γέλλεζεο ππνζηεξηθηψλ ή 

φρη ηνπ εθάζηνηε εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην δεκνζίεπκα  κε ηίηιν «Δδεκνζηεύζεη ν εθινγηθόο λόκνο» 

φπνπ έγξαθε ηα εμήο «Σν κεηνλέθηεκα ην βαζηθόλ ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ είλαη όηη ν 

εθινγέαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θάκεη επηινγή κεηαμύ όισλ ησλ ππνςεθίσλ, αιιά 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάκεη ηελ εθινγήλ ηνπ κόλνλ κεηαμύ ππνςεθίσλ ελόο 

ζπλδπαζκνύ»
635

 πξφθεηηαη γηα κία επζεία θξηηηθή ζην θξάηνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ πνιίηε πνπ ηνλ πεξηνξίδεη κε ην ελ ιφγσ εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο. 

 

1.5. Γεκόζηα έξγα 

Ζ θαηαζθεπή ελφο δεκνζίνπ έξγνπ απαζρφιεζε ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο θαηά 

ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936. Πξφθεηηαη γηα δεκνζηεχκαηα 

πνπ αξζξνγξαθνχζε ν πνιηηηθφο κεραληθφο Οηθνλφκνπ Η.Κ. φπνπ ζρνιηάδεη ηελ 

                                                           
634

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ» φ.32. 23.02.1936, ς.1. 
635

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ»,φ.445 07.01.1936, ς.4. 
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ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξάησζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ «Ζ ηδεξνδξνκηθή γξακκή 

Καιακπάθαο – Κνδάλεο- Βεξνίαο»
636

. 

 

2
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

2.1. Πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κέζσ ηνπ Σύπνπ 

Απφ κεξίδα ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εθεκεξίδα Βόξεηνο Διιάο 

εληνπίζηεθαλ δεκνζηεχκαηα φπνπ ζην πεξηερφκελν ηνπο ππήξρε ην θαηλφκελν 

άζθεζεο θξηηηθήο  ζηελ αληίπαιε αληηβεληδειηθή παξάηαμε. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη έλα απφ ηα  δεκνζηεχκαηα «Ηδνύ ινηπόλ δηόηη δελ πξέπεη λα έιζνπλ νη 

λνηθνθπξαίνη απηνί πάιηλ  εηο ηελ αξρήλ, δηόηη είλαη θόκκαηα  ηνπ ςεύδνπο θαη ηεο 

απάηεο δηόηη ζα θεξύμνπλ ην Κξάηνο θαη ηνλ ιαόλ εηο πηώρεπζελ»
637

 αλαθέξνληαλ 

βεβαίσο ζην Λατθφ Κφκκα θαηά θχξην ιφγν θαη ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αληθαλφηεηαο απφ κέξνπο ηνπο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο πνπ 

θαηείραλ ηελ εμνπζία. 

 

3
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Ηδενινγηθέο ζέζεηο (δελ εληνπίζηεθαλ ζε απηή ηελ 

εθινγηθή αλακέηξεζε) 

 

4
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Κνκκαηηθή εηδεζενγξαθία 

4.1. Δζσθνκκαηηθά 

Οη εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη  ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αθνξνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζηηο θηλήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζρεκαηηζκψλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ, γηα ηελ θίλεζε πνπ παξνπζηάδεη πξνεθινγηθά ην εθάζηνηε θφκκα φπσο 

« Ζξρηζελ ε πξνεθινγηθή θίλεζηο εηο ηνλ Ννκόλ καο»
638

.Δπηπξνζζέησο  ζηελ παξνχζα 

εθινγηθή αλακέηξεζε θπξίαξρε ζέζε ζηελ εζσθνκκαηηθή εηδεζενγξαθία απνηέιεζε 

ν αηθλίδηνο ζάλαηνο ηνπ αξρεγνχ ηνπ Δζληθνχ Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο  ηνπ 

Γ.Κνλδχιε « Απέζαλελ ν Γ. Κνλδύιεο εθ ζπγθνπήο»
639

. 

 

4.2. Πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ  ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζε πξνεθινγηθέο πεξηνδείεο θ.α. Αξθεηά ήηαλ απηά 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.448 25.01.1936 ,ς.2. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.448 25.01.1936,ς.1. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.444 01.01.1936, ς.3. 
639

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.449 02.02.1936, ς.4. 
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ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο, πνπ αθνξνχζαλ πεξηνδείεο ησλ 

αξρεγψλ ησλ θφκκαησλ. Αληηπξνζσπεπηηθφ δεκνζίεπκα απηήο ηεο ζεκαηνινγίαο: « 

ήκεξνλ ν αξρεγόο ησλ Φηιειεπζέξσλ  θ. νθνύιεο ζα επξίζθεηαη είο ηελ Θεζ/λίθελ 

θαη ζα θάκεη έλαξμηλ ηνπ εθινγηθνύ αγώλνο δη’ νκηιίαο ηνπ είο ηελ Πιαηείαλ 

Διεπζεξίαο»
640

. 

 

4.3. Πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαηαρσξήζεηο επί πιεξσκή φπσο θνκκαηηθνί 

ζπλδπαζκνί φπσο « πλδπαζκόο Λατθνύ θόκκαηνο Κνδάλεο»
641

 επραξηζηήξηα 

πνιηηεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ .Ν. Υξπζαθόπνπινο , Ηαηξόο, πνιηηεπηήο ηνπ Ννκνύ»
642

 

ή εθιεγκέλσλ βνπιεπηψλ «Δπραξηζηήξηνλ, Αιέθνο Π.Λαδάο, βνπιεπηήο Ννκνύ 

Κνδάλεο»
643

. 

 

4.4. Πνιηηηθέο απόςεηο εληύπνπ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα φπνπ αξζξνγξάθνη ησλ ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ εθθξάδνπλ κέζα απφ ηα θείκελα  ηνπο πνιηηηθέο απφςεηο φπνπ 

απνηππψλνπλ ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Έηζη ε Βόξεηνο Διιάο 

απεπζπλφκελν ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηνλίδεη «Γώζαηε δηα ηεο ςήθνπ ζαο πξνο ηελ 

παξάηαμηλ ησλ Φηιειεπζέξσλ, Κπβέξλεζηλ ηζρπξάλ πξνο ηελ ρώξαλ δηα λα εθθαζαξίζεη 

απνθαζηζηηθώο ην έδαθνο απν ηα εξείπηα θαη λα αλαζπγθξνηήζεη θαη λα 

αλαδεκηνπξγήζεη ηελ ρώξαλ επί λέσλ βάζεσλ»
644

, ελψ παξάιιεια κέζα απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ζα πξνβάιιεη ζπλερψο Φηιειεχζεξνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο 

«Ζ άθημηο ηνπ θ.Βαξβνύηε»
645

. 

 

4.5. Οκηιίεο ηνπηθώλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηζθέςεηο 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ζε δειψζεηο πνπ 

έθαλαλ ζην ηνπηθφ Σχπν ζε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη θνκκαηηθέο 

δειψζεηο απφ πξφζσπα παλειιήληαο εκβέιεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

                                                           
640

 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.446 12.01.1936 , ς.4. 
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 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.29 10,01.1936, ς.1. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.449 02.02.1936 ,ς.4. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.450 09.02.1936, ς.4. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.448. 25.01.1936, ς.1. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.447 19.01.1936, ς.1. 
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ηέηνησλ δεκνζηεπκάησλ είλαη « Σα εγθαίληα ηνπ εθινγηθνύ θέληξνπ Φηιειεύζεξσλ , 

πξνκελύεηαη αιήζήο θνζκνζπξξνή ζα νκηιήζνπλ όινη ζρεδόλ νη ππνςήθηνη»
646

 θαη 

«Γειώζεηο ησλ αξρεγώλ δηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ»
647

. 

 

5
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Αληηθνκκνπληζκόο 

ηελ παξνχζα ζεκαηηθή θαηεγνξία ηαμηλνκήζεθαλ δεκνζηεχκαηα κε 

αληηθνκκνπληζηηθφ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ δησγκνχ ζην 

θνκκνπληζηηθφ ζηνηρείν ζηελ Διιάδα. Έλα δεκνζίεπκα εληνπίζηεθε ζρεηηθφ κε ην 

ζέκα: «πλερίδνληεο απεξγία πείλεο δηακαξηπξόκεζα δηόηη Δπηηξνπή αζθάιεηαο 

Ν.Κνδάλεο θαζπζηεξεί αλάθιεζηλ εθηνπίζεσο καο»
648

, πξφθεηηαη γηα κηα επηζηνιή 

δηακαξηπξίαο πνπ έζηεηιαλ νη εμφξηζηνη θνκκνπληζηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίθηλν, 

γηα λα δεκνζηεπζεί απν ηελ Βόξεην Διιαο. 

 

6
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Μηθξνπνιηηηθή 

ην ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο ήηαλ ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν άζθεζεο 

κηθξνπνιηηηθήο κέζσ ησλ εθεκεξίδσλ, έηζη ε Βόξεηνο Διιάο επηζηεί ηελ πξνζνρή ησλ 

αλαγλσζηψλ γηα ηνπο αληηβεληδειηθνχο θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ «νη 

αληίπαινη όκσο βιέπνληαο ηνλ ιαό λα ηνπο δηαθέπγεη ζα επηρεηξήζνπλ κε  ηα ιίγα 

όξγαλα, ρσξνθύιαθαο θαη άιινπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο αδηόξζσηνπο θνκκαηηθώο, λα 

πηέζνπλ ηνλ θνζκάθε λα ςεθίζεη εθείλνπο πνπ δελ ζέινπλ»
649

. 

 

7
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθέο παξαηλέζεηο – θείκελα γεληθνύ ελδηαθέξνληνο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία εληάζζνληαη θείκελα πνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία παξέκεηλαλ νπδέηεξα. Σα θείκελα απηά κπνξεί λα είραλ 

ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα « Πσο θαηαλέκνληαη ηειηθώο αη βνπιεπηηθαί έδξαη θαηά 

λνκνύο»
650

 θαη «Δπεμεγήζεηο ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ, ηα ηεο δεύηεξεο θαηαλνκήο»
651

 ή 

ήηαλ θείκελα ζπκθηιησηηθνχ ραξαθηήξα θαη νπδέηεξα ηδενινγηθά θαη θνκκαηηθά κε 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.447 19.01.1936, ς.1. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.449 02.02.1936, ς.4. 
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 Εφθμερίδα «Βόρειοσ Ελλάσ», φ.447 19.01.1936, ς.4. 
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ζθνπφ ηελ θαηάπαπζε ησλ παζψλ αλάκεζα ζηηο δχν θπξίαξρεο παξαηάμεηο « Σα δύν 

Βήηα Βαζηιεύο – Βεληδέινο, ην αιεζέο λόεκα ηεο ζπκθηιηώζεσο»
652

. 

 

8
ε
 Θεκαηηθή θαηεγνξία: Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

ηελ παξνχζα θαηεγνξία εληάζζνληαη νη πξψηεο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο ππνςήθησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε 

εληνπίζηεθαλ αξθεηέο πνιηηηθέο δηαθεκίζεηο  φπνπ φζν πεξλνχζαλ νη εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο θαη δηαπηζηψλαλ νη ππνςήθηνη πνιηηεπηέο ηελ δχλακε θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ επεξεάδεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ηφζν γίλνληαλ πην ζχλεζεο ε παξνπζία ζηηο 

ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη απηέο ησλ «Γεώξγηνο θ. 

Βαξβνύηεο, αξρεγόο πλδπαζκνύ Φηιειεπζέξσλ»
653

 ζηε πεξίπησζε ηνπ Βαξβνχηε 

ζπλνδεχνληαλ απφ νινζέιηδν δεκνζίεπκα θαη κεγάιε θσηνγξαθία ηνπ ηδίνπ θαη «Υξ. 

Γνπιόπνπινο, Τπνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ Λατθνύ Κόκκαηνο, εμ Αλαζειίηζεο πξώελ 

βνπιεπηήο εθ ησλ επηιέθησλ Δπηηειώλ ηνπ Λατθνύ Κόκκαηνο
654

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
652

 Εφθμερίδα «Εφθμερίσ τθσ Σιατίςτθσ», φ.30 25.01.1936, ς.1. 
653
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υμπεράςματα-υζήτηςη 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία δηρνηνκήζεθε ζε δχν θχξηα κέξε ζε φηη αθνξά ην 

εξεπλεηηθφ ηεο θνκκάηη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη ζηνπο επηκέξνπο 

ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη, φπνπ ην έλα κέξνο ηεο απνηέιεζε ε απνηχπσζε ηεο 

εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηδενινγίαο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννκνχ 

Κνδάλεο θαηά ηηο 10  κειεηψκελεο εθινγηθέο  αλακεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα 

επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ε εθινγηθή ηαπηφηεηα νιφθιεξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ 

Ννκνχ Κνδάλεο απφ ην 1915 έσο θαη ην 1936 κειεηψληαο ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Κνδάλεο, ησλ Κατιαξίσλ (Πηνιεκαΐδαο), ηεο Αλαζειίηζεο ( 

Βνΐνπ), θαη ησλ Γξεβελψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ θνηλνηήησλ φισλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πεξηνρψλ. Δπηπξνζζέησο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο κε ηα απνηειέζκαηα νιφθιεξεο ηεο 

επηθξάηεηαο, θαη παξάιιεια εληνπίζηεθαλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο ηεο Κνδάλεο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα. ε φηη αθνξά ην δεχηεξν 

κέξνο ηεο έξεπλαο δειαδή ηεο κειέηεο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηεο Κνδάλεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) θαη ηελ 

ρξήζε κεηαβιεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

κειέηε ζε βάζνπο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο εθεκεξίδεο. 

      Αλαιπηηθφηεξα ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηα επξήκαηα ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηεο 

έξεπλαο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζρεηηθά κε ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο απφ ην 

1915 έσο θαη ην 1936 εμάγνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

       πγθεθξηκέλα ζηηο δχν πξψηεο  εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο έπεηηα απφ ηελ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ην 1912 

παξαηεξνχκε θαηά ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 1915 (31
εο

 Ματνπ θαη 6
εο

 

Γεθεκβξίνπ) κηα ζαθή ππεξνρή ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο έλαληη ηεο 

βεληδειηθήο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. ινη νη βνπιεπηέο πνπ εθιέγνληαη πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ρψξν ηεο Γεμηάο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πλδπαζκφ ησλ Αλεμαξηήησλ θαη ην  

Κφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ. Δπηπξνζζέησο ζηελ δεχηεξε εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1915 κε ηελ απνρή ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο παξαηεξνχκε ζηελ 

Κνδάλε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Υξηζηηαληθνχ πλδπαζκνχ πνπ σζηφζν δελ 

θαηφξζσζε λα αλαραηηίζεη ηελ δπλακηθή ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο φπνπ εμέιεμε 

θαη φινπο ηνπ βνπιεπηέο ζηνλ Ννκφ. Γελ ζα κπνξνχζακε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξψησλ εθινγψλ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο 
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πνπ έπαημε ην κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν. πγθξηηηθά κε ηα  εζληθά απνηειέζκαηα ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ  θέληξνπ ε εθινγηθή ηνπ 

επηξξνή ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηελ Κνδάλε ζε ζρέζε κε ηα παλειιήληα απνηειέζκαηα 

59%, ελψ αληίζεηα ν ρψξνο ηεο δεμηάο κε βαζηθφ εθθξαζηή ηεο ην ζπλδπαζκν ησλ 

Αλεμάξηεησλ θαη ηνπ Κφκκαηνο ηνπ Γνχλαξε είρε ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζε απηέο 

ηηο εθινγέο ζηελ Κνδάλε ζε αληηδηαζηνιή κε ηα εζληθά ηνπ απνηειέζκαηα 28%. 

Γπζηπρψο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ςεθνθνξίαο θαη ηεο κε θξαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί  θαη λα 

απνηππσζεί κε αθξίβεηα ε εθινγηθή δχλακε ησλ θνκκάησλ. 

     ε φηη αθνξά ηνλ ηνπηθφ Σχπν πνπ δξνχζε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δχν πξψησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο απνηειεί 

αδηαθηινλίθεην θαη κνλαδηθφ ζηελ νπζία εθπξφζσπν ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ζηηο 

εθινγέο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη θαηά ηηο εθινγέο ηεο 31
εο

 Μαΐνπ έιαβε 

κηα θαζαξά ζεηηθή ζηάζε ππέξ ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο κε άξζξα γλψκεο θαη 

παξαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Κνδάλεο λα ππεξςεθίζνπλ ηνλ πλδπαζκφ ησλ 

Δζληθνθξφλσλ θαη Αλεμάξηεησλ θαη λα θαηαςεθίζνπλ ηνπο Βεληδειηθνχο. ηελ 

δεχηεξε φκσο εθινγηθή αλακέηξεζε απηή ηεο 6
εο

 Γεθεκβξίνπ παξαηεξνχκε 

πξνεθινγηθά κηα κεηαβνιή ζηελ ηδενινγία ηεο εθεκεξίδαο θαη απηφ εμεγείηαη φπσο 

αλαθέξζεθε δηφηη ν ηδξπηήο ηεο Μηιηηάδεο Σδψλεο ζπγθξνχζηεθε θαη δηαθψλεζε κε 

ηελ ζχκπξαμε ησλ θπβεξλεηηθψλ κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο πεξηνρήο, θαη 

ζεσξήζεθε πξνδνηηθή ε ζηάζε ηνπ Γνχλαξε κε ηηο παξαρσξήζεηο ηνπ, ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο. Χο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο ε εθεκεξίδα απφ θαλαηηθή 

αληηβεληδειηθή κεηαηξέπεηαη ζε θηινβεληδειηθή. 

     ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 1
εο 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 ε εθινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο εμαθνινπζεί λα είλαη δεμηά θαη αληηβεληδειηθή ε Ζλσκέλε 

Αληηπνιίηεπζε ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην 50% ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έιαβε παλειιελίσο (46,36%) ελψ ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ην 25% πνζνζηφ πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ έιαβε ζε εζληθφ 

επίπεδν. ΄Οπσο ζπλέβε ζηηο εθινγέο ηνπ 1915 νκνίσο θαη ζε απηή ηελ αλακέηξεζε 

βαζηθφο ξπζκηζηήο ηνπ απνηειέζκαηνο απνηέιεζε ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ηνπ 

Ννκνχ θαη νη αιινεζλείο πιεζπζκνί  φπνπ αλέξρνληαλ ζε 68.268 ζε νιφθιεξν ηνλ 
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Ννκφ
655

 θαη ηάζζνληαλ ππέξ ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. πλεπψο ηα εζληθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα ηνπηθά  

ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηαπηίδνληαη σο πξνο ηελ ζέζε ησλ θνκκάησλ φρη φκσο θαη 

σο πξνο ηα πνζνζηά πνπ έιαβαλ. 

     ε φηη αθνξά ηνλ ηνπηθφ Σχπν θαηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ζηνλ 

Ννκφ Κνδάλεο θπθινθνξνχζαλ νη εθεκεξίδεο Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο ε νπνία  έπεηηα 

απφ ηελ ηδενινγηθή κεηαβνιή  ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1915 έθηνηε απνηέιεζε βεληδειηθή 

εθεκεξίδα κε πεξηερφκελν θαηά βάζε ππέξ ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη 

αθνξηζηηθφ πεξηερφκελν θαηά ησλ αληηβεληδειηθψλ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

Ζλσκέλεο Αληηπνιίηεπζήο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο. Έηεξν βεληδειηθφ 

έληππν ήηαλ ην πεξηνδηθφ Δζληθή Πνιηηηθή, ελψ ε εθεκεξίδα Νίθε ήηαλ ν κνλαδηθφο 

εθπξφζσπνο ηεο Ζλσκέλεο αληηπνιίηεπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο δεμηάο ηδενινγίαο 

ζηελ Κνδάλε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο.  

    ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923 παξαηεξνχκε ζηελ 

Κνδάλε κηα  ηζηνξηθή ηνκή ζηελ ηνπηθή εθινγηθή ηζηνξία θαη ζηελ εθινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηεο. πγθεθξηκέλα έπεηηα απφ ηελ αληαιιαγή πνπ φξηδε ε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο (24 Ηνπιίνπ 1923) νη κνπζνπικάλνη φιεο ηεο ρψξαο θαη 

θπζηθά ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο εγθαηέιεηςαλ ηελ ρψξα, θαη ζηελ ζέζε ηνπο 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο πξφζθπγεο απφ ηελ 

Μηθξά Αζία, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ γεληθή ζηαηηζηηθή δηεχζπλζε επνηθηζκνχ ηεο 

Μαθεδνλίαο εγθαηαζηάζεθαλ 55.225 πξφζθπγεο. Ζ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ έθεξε 

κηα ε εληζρπκέλε βεληδειηθή ςήθν ε νπνία ζα απνηεινχζε ξπζκηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηηο ππφινηπεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ Κνδάλε. ηηο εθινγέο 

ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο κεηείραλ ζηελ νπζία ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ δηαζπαζκέλν 

πιένλ ζε πληεξεηηθνχο Φηιειεχζεξνπο (Γεμηά πηέξπγα) θαη ζηνλ ζπλαζπηζκφ ησλ 

Γεκνθξαηηθψλ Φηιειεχζεξσλ θαη ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο, ε πιεηνςεθία ηνπ 

Ννκνχ ηάρζεθε ππέξ ησλ πληεξεηηθψλ  Φηιειεπζέξσλ φπνπ εμέιεμε θαη φινπο ηνπ 

βνπιεπηέο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα. 

    Ο κνλαδηθφο εθπξφζσπνο  ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο ήηαλ 

θαη πάιη ε εθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ ε ηδενινγία ηεο ήηαλ θεληξψα.  

Μέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ εληχπνπ (απφ ηελ ζεκαηνινγία ηεο θαη ηα δεκνζηεχκαηα 

ηεο) θαη επηπξνζζέησο απφ ην γεγνλφο φηη ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο Μ. Σδψλεο 

                                                           
655

 Θ περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Ξακεδονίασ. Υτο Β. ΘϋΣανελλινιο Ιςτορικό Υυνζδριο  Θεςςαλονίκθ: 
Ελλθνικι Ιςτορικι Εταιρεία, Ξάιοσ 1988, ς..225-233.  
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πνιηηεχηεθε κε ηνπο Γεκνθξαηηθνχο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο   πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ηάρζεθε κε ην πιεπξφ ηνπ πλαζπηζκνχ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Φηιειεχζεξσλ θαη 

ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο. 

     Μειεηψληαο ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1926  φπνπ 

απνηειεί ηελ πξψηε πξαγκαηηθή θξαηηθή θαηαγξαθή ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ 

ηφζν ζε επίπεδν επηθξάηεηαο φζν θαη ζε επίπεδν εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ πξνθχπηεη 

φηη ε Έλσζε Φηιειεχζεξσλ έιαβε ην 38,74% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ ζηελ 

Κνδάλε ζπγθξηηηθά πνιχ κεγαιχηεξνπ ηνπ πνζνζηνχ πνπ έιαβε παλειιελίσο ( 

31,63%), θαη εμέιεμε 3 βνπιεπηέο. Ηδηαηηεξφηεηα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή 

αλακέηξεζε είλαη ε απνπζία  ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηελ Κνδάλε 

φπνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε εμήγεζε ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ απνηεινχζε γηα ηνπο Λατθνχο ηελ θχξηα δεμακελή ςήθσλ ζηελ 

πεξηνρή. Δπίζεο ε δεκηνπξγία ηεο Μαθεδνληθήο Οκάο απνηέιεζε θάηη ηδηαίηεξν γηα  

ηελ ηνπηθή εθινγηθή ηζηνξία, φπνπ έιαβε ηελ δεχηεξε ζέζε ζπγθεληξψλνληαο ην 

20,49%, πνζνζηφ ζπγθξηηηθά θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ πνζνζηνχ πνπ έιαβε ην 

ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ κφξθσκα παλειιελίσο (0,53%) θαη εμέιεμε 2 βνπιεπηέο, 

θαζνξηζηηθή πξνζσπηθφηεηα ζηνλ ζπλδπαζκφ απνηέιεζε ν Γεψξγηνο Μπνχζηνο, ελψ 

ηελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλεη ν Αγξνηηθφο πλδπαζκφο κε 19,19% επί ηνπ ζπλφινπ, 

πνζνζηφ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ εζληθνχ ηνπ πνζνζηνχ (0,53%) κε έλαλ 

βνπιεπηή  θαη ηέηαξηε δχλακε ζηνλ Ννκφ αλαδεηθλχεηαη ην Κφκκα ησλ 

Διεπζεξνθξφλσλ κε 11,65%  πνπ είρε απψιεηεο ηεο ηάμεσο 4,11% απφ απηφ πνπ 

έιαβε ζε εζληθφ επίπεδν (15,76%) θαη θαηνξζψλεη λα εθιέμεη έλαλ βνπιεπηή, 

θαζνξηζηηθή πξνζσπηθφηεηα εδψ ππήξμε ν πνιηηεπηήο ηνπ Γεψξγηνο Βαξβνχηεο. 

Σέινο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο δελ ππήξρε εθπξνζψπεζε ζηελ Κνδάλε ηεο 

Αξηζηεξάο (Δληαίν εθινγηθφ κέησπν). 

   Ζ παξνπζία ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ζηελ δηάξθεηα ησλ εθινγψλ ηνπ 1926 ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε θαζψο κνλαδηθή εθεκεξίδα θαη πάιη πνπ θπθινθνξνχζε απνηέιεζε ε 

Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο πνπ ήηαλ θεληξψα θηινβεληδειηθή εθεκεξίδα κε ζεκαηνινγία 

πνπ αζρνινχληαλ θπξίσο κε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαζψο θαη ησλ άιισλ 

βεληδεινγελλψλ θνκκάησλ. 

    ε φηη αθνξά ηηο εθινγέο ηεο 19
εο

 Απγνχζηνπ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ηα ηνπηθά 

απνηειέζκαηα αθνινχζεζαλ ηελ ηάζε πνπ επηθξάηεζε παλειιελίσο. πγθεθξηκέλα 

ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε ηελ λέα δπλακηθή πνπ έθεξε ε έιεπζε ηνπ Βεληδέινπ 

επηθξάηεζε ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο αθνχ έιαβε ην 47,49% ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ ςήθσλ ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ πνπ έιαβε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα 

46,94% θαη εμέιεμε θαη ηνπο 4 βνπιεπηέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο. Γεχηεξνο αλαδείρζεθε ν ζπλδπαζκφο ησλ Βεληδειηθψλ 

(Αληάξηεο) φπνπ ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ ζχκπξαμε δπζαξεζηεκέλσλ 

βεληδειηθψλ πνιηηεπηψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ρξίζκαηνο απφ ηελ θεληξηθή αξρή ηνπ 

Κφκκαηνο θαη πνιηηεπηψλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο, ην πνζνζηφ ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ζηα αξρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ήηαλ 24,40%. Ζ εθινγηθή επηξξνή ηνπ 

Λατθνχ Κφκκαηνο κεηψζεθε  ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 ζηελ Κνδάλε αθνχ θαηέιαβε ηελ 

ηξίηε ζέζε κε πνζνζηφ 18,41%, φπνπ παξνπζίαζε κείσζε  ηεο ηάμεσο 5 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ ηνπ κέζν φξν (23,94%). Σν Κφκκα ηνπ Μεηαμά 

ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο δηαηήξεζε απιψο ηα πνζνζηά ηνπ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε 

ηα παλειιήληα δειαδή 6,34% ζηελ Κνδάλε κε 5,30% ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Άμην 

αλαθνξάο απνηειεί θαη  ην πξψην πνζνζηφ ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ 

πεξηνρή κε 1,95% ηνπ κνλαδηθνχ ππνςήθηνπ Παπαληθνιάνπ Βάτνπ. 

     ηηο εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1928 ζηελ Κνδάλε θπθινθνξνχζαλ δχν 

εθεκεξίδεο. Ζ πξψηε ήηαλ ε Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ θαη ζε απηέο ηηο εθινγέο 

απνηέιεζε θηινβεληδειηθή εθεκεξίδα θαη ε Βόξεηνο Διιάο ή νπνία δήισλε αξρηθά 

αρξσκάηηζηε θαη νπδέηεξε θνκκαηηθά, φκσο έπεηηα απφ ηελ έξεπλα ζηα θχιια ηεο 

πξνθχπηεη ε θηινβεληδειηθή δηάζεζε πνπ δηαθαηείρε ην έληππν θαη πνπ ηελ εμέθξαζε 

θαζαξά θαηά ηελ πξνεθινγηθή θαη κεηεθινγηθή πεξίνδν. 

     ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 1932, έπεηηα απφ ηελ έξεπλα 

πνπ δηελεξγήζεθε πξνθχπηεη φηη ε εθινγηθή επηξξνή  ηνπ Κφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ δηαηεξείηαη πεξίπνπ ζηα ίδηα πνζνζηά ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο κε απηά 

πνπ έιαβε ζε εζληθφ επίπεδν, δειαδή 31,31% κε 34,04% παλειιελίσο, θαη εμέιεμε 2 

βνπιεπηέο. Σν Λατθφ Κφκκα ζηελ Κνδάλε νκνίσο δηαηεξεί πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα 

ηα πνζνζηά ηνπ δειαδή 31,31% έλαληη ηνπ 33,80% παλειιελίσο, θαη εθιέγεη θαη 

απηφ δχν βνπιεπηέο. Σν Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ 

ζεκεηψλεη ζπγθξηηηθά κε ηα εζληθά απνηειέζκαηα ηνπ κηα κεγάιε επίδνζε ζηελ 

Κνδάλε αθνχ θαηνξζψλεη λα ηξηπιαζηάζεη πεξίπνπ ηα πνζνζηά ηνπ απφ 5,89% 

παλειιελίσο ζε 14,13% ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα Κνδάλεο φπνπ είλαη θαη ην 

πςειφηεξν πνπ ζπγθεληξψλεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, θαη θαηάθεξε 

λα εθιέμεη έλαλ βνπιεπηή ηνλ ππνςήθην Πξνθνπίδε Κνζκά φπνπ απνηέιεζε βαζηθφ 

ζπληειεζηή ζηελ επηηπρία ηνπ ζπλδπαζκνχ. Σν Πξννδεπηηθφ Κφκκα παξνπζίαζε 

κείσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ απφ ην 8,35% ζε εζληθφ επίπεδν ζην κφιηο 2,77% ζηελ 
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Κνδάλε, ελψ ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα ηνπ Κνλδχιε παξνπζηάδεη αχμεζε ησλ 

πνζνζηψλ ηνπ απφ ην 3,82% πνπ θαηέιαβε παλειιελίσο ζην 10,61% ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο. Σέινο ν ρψξνο ηεο Αξηζηεξάο θαηά ηηο εθινγέο ηνπ 1932 ζηελ Κνδάλε  ηα 

πνζνζηά αζξνηζηηθά ησλ δχν ζπλδπαζκψλ πνπ κεηείραλ   ηνπ Αγξνηηθνχ θαη ηνπ 

Δληαίνπ Μεηψπνπ ζπγθέληξσζαλ ην 10,93% πνζνζηφ  πεξίπνπ ίδην κε απηφ πνπ 

έιαβε παλειιελίσο 11,14%. 

    ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1932 ζηελ Κνδάλε, έπεηηα απφ ηελ έξεπλα 

εμάγνπκε φηη θπθινθνξνχζαλ νη πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ πνπ εξεπλήζεθαλ. πγθεθξηκέλα νη εθεκεξίδεο ήηαλ ε 

Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο πνπ ήηαλ θεληξψα βεληδειηθή εθεκεξίδα, ε εθεκεξίδα Ππξζόο 

πνπ επίζεο ήηαλ θεληξψα εθεκεξίδα θίια πξνζθείκελε ζην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ 

Κφκκα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ, ε Βόξεηνο Διιάο θεληξψα εθεκεξίδα  θηινβεληδειηθή 

φπνπ πξνεθινγηθά αιιάδεη θαη θαηεπζχλεη ην αλαγλσζηηθφ ηεο θνηλφ ζην 

Πξννδεπηηθφ Κφκκα ιφγσ ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπ δηεπζπληή ηεο ηάζε Θενδνζηαδή 

ζην ηνπηθφ πλδπαζκφ ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σέινο ην Μαθεδνληθό Βήκα φπνπ ήηαλ 

θεληξψα εθεκεξίδα θαη ηάζζνληαλ κε ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα ηνπ Κνλδχιε 

αθνχ ν δηεπζπληήο θαη ηδξπηήο ηνπ εληχπνπ ήηαλ ν  Κνππαξνχζνο Νηθφιανο 

ππνςήθηνο πνιηηεπηήο ηνπ Ννκνχ κε ην Δ.Ρ.Κ. 

   ηελ εθινγέο ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1933 ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνπλ κηα ηζνκέξεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα γεληθφηεξα απνηειέζκαηα ζε 

νιφθιεξε ηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα έπεηηα απφ ηελ κειέηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ν 

Δζληθφο πλαζπηζκφο θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ Ννκφ κε πνζνζηφ 47,08% 

δειαδή ειάρηζηα πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν πνπ έιαβε παλειιελίσο 46,32% , θαη 

εμέιεμε 3 βνπιεπηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζε θαηαθηά ηελ 

δεχηεξε ζέζε κε ειάρηζηε δηαθνξά απφ ηνλ Βεληδειηθφ ζπλδπαζκφ κε πνζνζηφ 

46,0% φπνπ ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ ιακβάλεη θαη ζε εζληθφ επίπεδν δειαδή 46,19%, 

θαη θαηνξζψλεη λα εθιέμεη έλαλ βνπιεπηή. Σέινο ε παξνπζία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο (Δληαίν Μέησπν) ζηηο εθινγέο ηνπ 1933 ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

Ννκνχ Κνδάλεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηζρλή κείσζε ησλ δπλάκεσλ ηεο ζε ζρέζε 

κε ηνλ κέζν φξν ηεο δειαδή 3,99% έλαληη 4,53%. 

    ηελ ζπγθεθξηκέλε εθινγηθή αλακέηξεζε νη εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηνλ 

Ννκφ Κνδάλεο είλαη ε Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηειεπηαία θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ κεζνπνιέκνπ πνπ απνηειεί  θεληξψα βεληδειηθή εθεκεξίδα, ε Βόξεηνο Διιάο πνπ 

είλαη θεληξψα εθεκεξίδα θίια πξνζθείκελε ζην Πξννδεπηηθφ Κφκκα φπσο πξνθχπηεη 
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απφ ηελ κειέηε ησλ θχιισλ ηεο. Σέινο ή κφλε εθεκεξίδα πνπ εθπξνζσπεί θφκκα ηεο 

δεμηάο είλαη ην Μαθεδνληθό Βήκα πνπ ζηεξίδεη μεθάζαξα ην Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ 

Κφκκα, ην νπνίν αιιάδεη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα απφ θεληξψν θφκκα ζε δεμηφ. 

    Οη εθινγέο ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ ηνπ 1935 παξνπζηάδνπλ κηα ηδηνκνξθία ζηελ Κνδάλε 

φπσο θαη ζηελ Φιψξηλα. Ζ θξαπγαιέα απνρή ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο ζηηο 

εθινγέο πξνζέθεξε ηελ επθαηξία γηα ηελ δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ζπλδπαζκψλ. Σν 

λέν πνιηηηθφ κφξθσκα έιαβε ην φλνκα Μαθεδνληθή νκάδα απφ αλεμάξηεηνπο 

πνιηηεπηέο κε επηθεθαιήο ηνλ Κνππαξνχζν Νηθφιαν. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ 

ήηαλ λα αλαδεηρζεί πξψηε δχλακε ν πλδπαζκφο ησλ πκπξαηηφλησλ Κπβεξλεηηθψλ 

θνκκάησλ ηεο δεμηάο κε πνζνζηφ 72,97%  ζπγθξηηηθά θαηά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν πνπ έιαβε παλειιελίσο 65,04%, νη εθινγέο απηέο ζα 

είλαη θαη νη κφλεο έπεηηα απφ ην 1920 φπνπ ην Λατθφ Κφκκα θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

δεμηά ζα ππεξηζρχζεη εθινγηθά ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο. Ζ Μαθεδνληθή νκάδα  

ζπγθέληξσζε ην 23,50% επί ηνπ ζπλφινπ, πνζνζηφ εμαηξεηηθά πςειφ, αλ κάιηζηα 

ιεθζεί ππφςε φηη ε θάζνδνο ηεο αληέβαηλε ζηηο παλειιήληεο ηάζεηο ηεο επνρήο, πνπ 

ην φιν θιίκα επλννχζε ηνπο ιατθνχο.
656

Δπηπξνζζέησο ν ζπλδπαζκφο απεπζχλνληαλ 

ζηνπο δπζαξεζηεκέλνπο θηιειεχζεξνπο πνπ δελ ζπκθσλνχζαλ κε ηελ θεληξηθή αξρή 

ηνπ Κφκκαηνο γηα απνρή, θαη ε βαζηθή δεμακελή ςήθσλ πξνέξρνληαλ απφ εθεί. 

Σέινο ην Κνκκνπληζηηθφ θφκκα κε ηελ ζπληζηψζα ηνπ Δληαίν Μέησπν ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλε ζπγθέληξσζε ην 3,53% επί ηνπ ζπλφινπ θαη παξνπζίαζε κείσζε ηεο 

εθινγηθήο ηνπ επηξξνήο ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν πνπ έιαβε ζε εζληθφ επίπεδν 

(9,59%), ε κεηαηφπηζε αξθεηψλ ςεθνθφξσλ πξνο ηελ καθεδνληθή νκάδα θαζφξηζε 

ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηελ πηψζε. 

     Ζ παξνπζία ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1935 αξηζκνχληαλ απφ ηξείο 

εθεκεξίδεο ζηελ επξχηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. Ζ Βόξεηνο 

Διιάο ε νπνία ήηαλ θεληξψα  δεκνθξαηηθή εθεκεξίδα θαη έπεηηα απφ ηελ απνρή ηεο 

βεληδειηθήο παξάηαμεο ππνζηήξημε μεθάζαξα ηελ Μαθεδνληθή νκάδα θαη άζθεζε 

δξηκεία θξηηηθή ζηνπο αληηβεληδειηθνχο. Γεχηεξε θεληξψα εθεκεξίδα ήηαλ ε 

Δπαξρηαθή Φσλή ηεο Πηνιεκαΐδαο πνπ ήηαλ θηινβεληδειηθή εθεκεξίδα, σζηφζν δελ 

θαηέζηεη δπλαηφλ ε ζπιινγή θαη ε κειέηε φισλ ησλ θχιισλ ηεο εθεκεξίδαο. Σέινο ε 

                                                           
656
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κφλε εθεκεξίδα πνπ είρε δεμηά ηδενινγία θαη ην  πεξηερφκελν ηεο απεπζχλνληαλ ζην 

Λατθφ Κφκκα ήηαλ ε Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο. 

    Ζ ηειεπηαία εθινγηθή αλακέηξεζε πνπ κειεηήζεθε ήηαλ απηή ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 1936 πνπ απνηειεί θαη ηειεπηαία ηνπ κεζνπνιέκνπ αθνχ έπεηηα ζα αθνινπζήζεη 

ε δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά, ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε Καηνρή. Σα 

απνηειέζκαηα ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε φηη 

αθνξά ηα πνζνζηά. Πξψην θφκκα αλαδεηθλχνπλ νη πνιίηεο ηεο Κνδάλεο  ην Κφκκα 

ησλ Φηιειεπζέξσλ κε πνζνζηφ 43,96% φπνπ  αχμεζε ηελ εθινγηθή ηνπ επηξξνή 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ εζληθφ ηνπ κέζν  φξν (37,26%) θαηά 6 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, θαη απνηειεί εληππσζηαθφ πνζνζηφ εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δηψμεηο θαη 

ηελ απνρή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν Λατθφ Κφκκα ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 ζηελ 

Κνδάλε  δηπιαζηάδεη ηελ εθινγηθή ηνπ επηξξνή αθνχ ζπγθεληξψλεη ην 33,80% 

ζπγθξηηηθά κε ην 22,10% πνπ ιακβάλεη παλειιαδηθά. Σξίην θφκκα ζην Ννκφ 

αλαδεηθλχεηαη ε Γεληθή Λατθή Ρηδνζπαζηηθή  Έλσζε πνπ ήηαλ ζηελ νπζία  κία 

ζχκπξαμε  ηνπ Δζληθνχ Ρηδνζπαζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ Κνλδχιε θαη ηνπ Δζληθνχ 

Λατθνχ Κφκκαηνο ηνπ Θενηφθε θαη ηεο Οκάδαο Αλεμαξηήησλ κε επηθεθαιήο  ηνλ Η. 

Ράιιε, φπνπ  ζπγθεληξψλεη ην 19,89% επί ηνπ ζπλφινπ, πνζνζηφ δηπιάζην 

ζπγθξηηηθά κε απηφ πνπ ζπγθεληξψλεη παλειιαδηθά 8,46%. Σέινο ην Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο ζπγθεληξψλεη ην 6,39% ειαθξψο 

απμεκέλν απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν ηνπ 5,76%, σζηφζν ην πνζνζηφ απηφ ηνπ 

Παιαταθνχ Μεηψπνπ ζα απνηειέζεη ην πςειφηεξν πνπ ιακβάλεη ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα  ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη παξάιιεια ζα εθιεγεί ν πξψηνο 

θνκκνπληζηήο βνπιεπηήο (Παπαδφπνπινο Φίιηππνο) ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

Κνδάλεο . 

   Οη εθεκεξίδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εθινγηθήο αλακέηξεζεο ηεο 26
εο 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 

ήηαλ δχν. Ζ πξψηε εθεκεξίδα ήηαλ ε Βόξεηνο Διιάο ε νπνία ήηαλ θεληξψα 

εθεκεξίδα ππνζηήξημε ην Φηιειεχζεξν Κφκκα ζε απηέο ηηο εθινγέο, θαη ε δεχηεξε 

ήηαλ ε Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο πνπ αλ θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1935 απνηέιεζε δεμηά 

εθεκεξίδα ζε απηήλ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε  ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα δηαηήξεζε 

ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο. 

   ε φηη αθνξά έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα γηα ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα πνπ 

κειεηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 1915- 1936 ζην επίπεδν ηνπ ξφινπ πνπ έπαημαλ νη  

πξνζσπηθφηεηεο ησλ ππνςήθησλ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο, δελ είκαζηε ζε ζέζε έπεηηα 
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απφ ηελ έξεπλα λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη πνιηηηθέο ηνπηθέο πξνζσπηθφηεηεο είραλ 

ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ννκφ Φιψξηλαο θαη ην 

παξάδεηγκα ηνπ Φίιηππνπ Γξαγνχκε. Χζηφζν ππήξμαλ πνιηηηθά πξφζσπα πνπ 

επεξέαζαλ έσο ελφο ζεκείνπ ηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ π.ρ. ν 

Κνππαξνχζνο Νηθφιανο (εθιεγκέλνο βνπιεπηήο ζε 6 δηαδνρηθέο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο 1926, 1928, 1932, 1933, 1935, 1936) ν Μπνχζηνο Γεψξγηνο ( 

εθιεγκέλνο βνπιεπηήο ζε 4 εθινγηθέο αλακεηξήζεηο 31
εο

 Μαΐνπ 1915, 6
ε
 Γεθεκβξίνπ 

1915, 1920, 1926) ν Βαξβνχηεο Γεψξγηνο (εθιεγκέλνο βνπιεπηήο ζε 5 εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο 1926, 1928, 1932, 1933, 1936). Οη παξαπάλσ πνιηηεπηέο αζθνχζαλ 

επηξξνή ζε θνηλσληθέο νκάδεο φπσο ν Μπνχζηνο ζηνπο γεγελείο θαη θπξίσο ησλ 

Γξεβελψλ, θαη νη Βαξβνχηεο, Κνππαξνχζνο, Πνιάηνγινπ θαη Πξνθνπίδεο πνπ 

ζεσξνχληαλ εθιεθηνί ησλ πξνζθχγσλ. Βέβαηα  ην δίθηπν πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ 

θαιά δνκεκέλν θαη ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο απφ νξηζκέλα πνιηηηθά 

πξφζσπα. 

   ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζθέινο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηνπηθή πνιηηηθή επηθνηλσλία θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν ηνπηθφο Σχπνο 

θαηά ηηο 10 εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνηθίινπλ. 

Αξρηθά  αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε νιφθιεξε ηελ κειεηψκελε πεξίνδν 1915 -1936 

ζηελ Κνδάλε δελ εληνπίζηεθε εθεκεξίδα πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ αξηζηεξή 

ηδενινγία. Δπηγξακκαηηθά ζα αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ηνπηθφ 

Σχπν ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. Πξψην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη παξνπζηάδεη ν 

ηνπηθφο Σχπνο  ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ηδενινγηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ηεο ηδενινγηθήο ζέζεο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

εληχπνπ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη εθεκεξίδεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο δεκνζηεχνπλ 

απφςεηο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εληχπνπ. Γηα 

παξάδεηγκα  δελ ήηαλ ζχλεζεο φπσο απνδείρηεθε απφ ηελ έξεπλα κηα Γεμηά 

εθεκεξίδα φπσο ε Νίθε (1920) λα εθθξαζηεί ζεηηθά γηα ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

ή λα θαηεγνξήζεη γηα θάπνην ζέκα ηνλ αξρεγφ ηεο αληηβεληδειηθήο παξάηαμεο 

Γεκήηξε Γνχλαξε. Αληίζηνηρα ην ίδην κε ζχλεζεο ήηαλ ν θεληξψνο δεκνθξαηηθφο 

Ππξζόο  λα  θηινμελεί ζηηο ζηήιεο ηνπ ζεηηθά ζρφιηα γηα θάπνηνλ πνιηηεπηή ηνπ 

Λατθνχ Κφκκαηνο. Δπίζεο ζπάληα ππήξμε ην θαηλφκελν θάπνηα θαλαηηθή εθεκεξίδα 

κε θάπνην θφκκα  λα επηδνθηκάζεη ηηο πνιηηηθέο αληίπαινπ θφκκαηνο, σζηφζν 

θάπνηεο εμαηξέζεηο ππήξραλ ζε φηη αθνξά ηνπηθά πνιηηηθά πξφζσπα, φκσο ήηαλ 
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ειάρηζηεο. Ζ πνιηηηθή ηδενινγία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο ζηνλ 

Ννκφ Κνδάλεο θαζνξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηδενινγία ηνπ ηδξπηή- 

δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο, θαη ηηο πνιηηηθέο θηλήζεηο ηνπ. Παξαδείγκαηα αλάινγσλ 

θαηλφκελσλ ήηαλ ηνπ Μηιηηάδε Σδψλε ( Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο) κε ηελ δπζαξέζθεηα 

ηνπ απφ ην Κφκκα ησλ Δζληθνθξφλσλ (κεηέπεηηα Λατθφ Κφκκα) θαη ηελ κεηαζηξνθή 

ηνπ πξνο ηνλ Βεληδειηζκφ,  ηνπ Νηθνιάνπ Κνππαξνχζνπ (Μαθεδνληθό Βήκα) κε ηελ 

«απνπνκπή» ηνπ απφ ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ηελ κεηαζηξνθή ηνπ ζην 

Δζληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κφκκα, θαη  ηέινο ηνπ ηάζε Θενδνζηάδε (Βόξεηνο Διιάο) κε 

ηελ άξλεζε ηνπ Βεληδέινπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηνπηθφ ζπλδπαζκφ ηεο Κνδάλεο 

θαη είρε σο απνηέιεζκα λα ζηξαθεί πξνο ην Πξννδεπηηθφ Κφκκα. πκπεξαζκαηηθά 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ ησλ ελ ιφγσ εθεκεξίδσλ ζηξάθεθε ζεηηθά 

ζηα θφκκαηα αξεζθείαο ησλ ηδξπηψλ – δηεπζπληψλ ησλ εληχπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην πεξηερφκελν ηνπ 58,1% ησλ δεκνζηεπκάησλ ζπκθσλνχλ κε ηελ γεληθφηεξε 

πνιηηηθντδενινγηθή ζέζε ηεο δηεχζπλζεο  ηεο εθάζηνηε εθεκεξίδαο, κφιηο ην 7,4% 

έρεη πεξηερφκελν πνπ δελ ζπκθσλεί κε ηηο γεληθφηεξεο ζέζεηο ηνπ εληχπνπ, ελψ ην 

34,5% δελ εθθξάδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζέζε, θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

νπδεηεξφηεηα. 

     ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ ηνπηθή πνιηηηθή επηθνηλσλία 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ην απνηέιεζκα απφ ηελ κεηαβιεηή θαηεχζπλζεο ηίηινπ, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 14,6% ησλ ηίηισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ έθεξαλ 

αξλεηηθνχο ηίηινπο, ην 24,8% νη ηίηινη ηνπο παξνπζίαδαλ ζεηηθφ πξφζεκν, ελψ ην 

60,6% παξνπζηάδνληαλ ππφ αρξσκάηηζηνπο ηδενινγηθά ηίηινπο. 

   Δπηπξνζζέησο έλα αθφκα ζέκα πξνο ζπδήηεζε πνπ ζέηεη ε παξνχζα έξεπλα  είλαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηεο Κνδάλεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξφζσπα 

ηεο ηνπηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο. πκπεξαζκαηηθά απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ 

πνπ κειεηήζεθαλ κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο Κνδάλεο  ην 70,7% ζρεηίδνληαη κε 

δεηήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ελδηαθέξνληνο, ελψ πνιχ κηθξφηεξν 

είλαη ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ή πξφζσπα εζληθήο εκβέιεηαο δειαδή 

ην 29,3% ησλ δεκνζηεπκάησλ. Μηα εμήγεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί γηα λα 

αηηηνινγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα είλαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ εμεηάδεηαη 

ν ηνπηθφο Σχπνο 1915 -1936 ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο, νη εθεκεξίδεο απνηεινχλ ηα 

κνλαδηθά κέζα γηα λα πξνβιεζνχλ ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα ή πξφζσπα ηνπηθήο 

εκβέιεηαο. Χζηφζν ζηνλ ηνπηθφ Σχπν παξαηεξνχληαη θαη θαηλφκελα πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ απφ ηα έληππα. 



366 
 

       ε φηη αθνξά ηελ ζεκαηνινγία ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, ηελ δηάθξηζε  δειαδή 

αλάκεζα ζε ηνπηθήο θαη παλειιήληαο ζεκαηνινγίαο, δηαπηζηψλνπκε  ηα εμήο: 

πγθεθξηκέλα ην 62,2%  ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ηηο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο 1915 – 1936  αθνξνχζαλ δεκνζηεχκαηα ηνπηθήο ζεκαηνινγίαο, θαη ην 

32,1%  αθνξνχζαλ ζε δεκνζηεχκαηα παλειιήληαο εκβέιεηαο, ελψ κφιηο ην 5,6% 

ζπλδχαδε ζην πεξηερφκελν ηνπ κηθηή ζεκαηνινγία (ηνπηθήο – εζληθήο) εκβέιεηαο. 

    ηελ κεηαβιεηή πνπ εξεχλεζε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ εμάρζεθαλ 

ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: (α) Σα δεκνζηεχκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε 

ζειίδα (πςίζηεο ζεκαληηθφηεηαο) ηνπ εληχπνπ θαη βξίζθνληαλ ζε θεληξηθή ζέζε 

απνηέιεζαλ ην 18,3% (179 απφ ηα ζπλνιηθά  980) φπνπ ε ζεκαηνινγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζηεπκάησλ ήηαλ παλειιήληαο εκβέιεηαο ή άξζξσλ ζρεηηθά κε 

ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ εληχπνπ ζηα πνιηηηθά γεγνλφηα, (β) Σα δεκνζηεχκαηα 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πξψηε ζειίδα αιιά δελ είραλ θεληξηθή ζέζε (κέηξηαο 

ζεκαληηθφηεηαο) απνηέιεζαλ ην 21,4% ( 210 απφ ηα 980)  άπηνληαη ζηελ κεγάιε ηνπο 

πιεηνςεθία δεηεκάησλ ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ βίνπ (γ) ελψ ηέινο ηα δεκνζηεχκαηα 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο ππφινηπεο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ (ππνδεέζηεξεο 

ζεκαληηθφηεηαο) απνηέιεζαλ ην 60,3% (591 απφ ηα 980) φπνπ ε ζεκαηνινγία ζηελ 

πιεηνλφηεηα αθνξνχζε ζε ζέκαηα ηνπηθήο πνιηηηθήο ή ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ 

(πξνεθινγηθή θίλεζε,  εθινγηθά απνηειέζκαηα, θ.α.). 

     Σν κέγεζνο ησλ ηίηισλ  ησλ εθεκεξίδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην κειεηψκελν 

δηάζηεκα απνηππψζεθαλ σο εμήο, πνιχ κεγάιν ηίηιν θέξνπλ ην 29,8% ησλ 

δεκνζηεπκάησλ, κεζαίνπ κεγέζνπο ηίηινπο θέξνπλ ην 42,4%, κηθξφ κέγεζνο θέξνπλ 

ην 25,6%, ελψ πνιχ κηθξφ ηίηιν θέξνπλ ην 2,1% ησλ δεκνζηεπκάησλ. 

     Έπεηηα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα πξνεθινγηθά δεκνζηεχκαηα 

ήηαλ φπσο ήηαλ θπζηθφ πεξηζζφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα κεηεθινγηθά. πγθεθξηκέλα 

ην 73,4% ησλ δεκνζηεπκάησλ ήηαλ πξνεθινγηθά, ελψ ην 26,6% κεηεθινγηθά. 

πλήζσο παξαηεξνχκε ζηα πξνεθινγηθά κηα νμεία πφισζε πνπ πξνθαιεί ν ηνπηθφο 

Σχπνο (Γεμηφο θαη Κεληξψνο) κέζα απφ ηελ ζεκαηνινγία ηνπ ελψ κεηεθινγηθά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ κειεηεζήθαλ παξνπζηάδεηαη κηα 

άκβιπλζε θαη έλαο θαηεπλαζκφο ησλ πνιηηηθψλ παζψλ π.ρ.  εθινγηθή αλακέηξεζε 

ηνπ 1928. 

    Μειεηψληαο ηελ θαηαλνκή ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο έξεπλαο αλά ζεκαηηθή 

θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ 

παξαηεξνχκε φηη ε ζεκαηηθή κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο απνηειεί ε Κνκκαηηθή 
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εηδεζενγξαθία πνπ απνηέιεζε ηελ 4
ε
 Θεκαηηθή ζπγθεληξψλνληαο  440 αλαθνξέο 

(44,9%). ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ηνπνζεηήζεθαλ ηα  

148 δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε εζσθνκκαηηθέο εηδήζεηο , φπσο γηα παξάδεηγκα  

νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ δηαθφξσλ θφκκαησλ γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζπλδπαζκψλ, ή ζπκκεηνρή ή φρη ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηεπηψλ ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία, ή ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο θίλεζεο (πξνεθινγηθή). Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο αθνξά ζε πξνεθινγηθέο επηζθέςεηο αλά ηελ 

επηθξάηεηα αξρεγψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ζπγθέληξσζε 43 αλαθνξέο. Μηα ηξίηε 

θαηεγνξία απηήο ηεο ζεκαηηθήο ήηαλ νη πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο πνπ σο ηέηνηεο 

ιήθζεθαλ ηα επραξηζηήξηα πνιηηεπηψλ ή βνπιεπηψλ, ή ηνπηθψλ ζπλδπαζκψλ, νη 

αλαθνξέο απηέο αξηζκνχζαλ 48 ζην ζχλνιν. Σέηαξηε θαηεγνξία απηήο ηεο ζεκαηηθήο 

απνηέιεζαλ δεκνζηεχκαηα πνπ εθθξάδνπλ ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπ εθάζηνηε 

εληχπνπ θαη ζπγθέληξσζε 107 αλαθνξέο. Πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ηεο ελ 

ιφγν ζεκαηηθήο ήηαλ νη νκηιίεο ηνπηθψλ ή παλειιήληαο εκβέιεηαο πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ ζε ζπγθεληξψζεηο ζε δεκφζηα κέξε ή πξνζσπηθέο δειψζεηο ηνπο, ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκείσζε 94 αλαθνξέο. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή θαηεγνξία πνπ 

ζπγθέληξσζε ηηο επφκελεο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ήηαλ απηή ηεο Πνιηηηθήο 

αληηπαξάζεζεο πνπ ηαμηλνκήζεθε ζηελ 2
ε
 ζεκαηηθή θαη ζεκείσζε 127 αλαθνξέο 

δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,0%. Οη 14 απφ απηέο ηηο αλαθνξέο 

ζρεηίδνληαλ κε πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ κεηαμχ ηνπο (δξηκεία 

θξηηηθή – επίζεζε), ελψ νη ππφινηπεο 113 αθνξνχζαλ ζε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε 

κέζσ ησλ εθεκεξίδσλ. Δπφκελε ζεκαηηθή κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο είλαη ε 

δεκφζηα πνιηηηθή πνπ ηαμηλνκήζεθε σο 1
ε
 ζεκαηηθή, θαη ζπγθέληξσζε 110 αλαθνξέο 

(11,2%), απφ ηηο νπνίεο νη 17 αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα επξχηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο,  

12 ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πξνεθινγηθή ή 

κεηεθινγηθή αηδέληα ησλ θνκκάησλ, 34 αλαθέξνληαλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, 14 

ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, 19 ζηα δεκφζηα έξγα, θαη 13 ζην δπλαζηηθφ δήηεκα πνπ 

πξνέθπςε πξνεθινγηθά ζηηο εθινγέο ηνπ 1920. Ζ ζεκαηηθή ησλ πνιηηηθψλ 

παξαηλέζεσλ- θείκελα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο δειαδή δεκνζηεχκαηα αρξσκάηηζηα 

πνπ δελ αλήθαλ θνκκαηηθά θάπνπ,  ζπγθέληξσζε 105 αλαθνξέο (10,7%) θαη 

ηαμηλνκήζεθε ζηελ 7
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία. Σν 8,0% ησλ δεκνζηεπκάησλ (78 

αλαθνξέο) θαηαρσξήζεθαλ ζηελ 6
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία πνπ ην πεξηερφκελν ησλ 

δεκνζηεπκάησλ παξνπζίαδε κηθξνπνιηηηθφ ραξαθηήξα. Οη πίλαθεο ησλ εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζπγθέληξσζαλ 60 αλαθνξέο δειαδή ην 6,1% θαη ηαμηλνκήζεθαλ 
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ζηελ 10
ε
 Θεκαηηθή πνπ δελ ζρνιηάζηεθε ζε θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε. 30 

δεκνζηεχκαηα (3,1%) αθνξνχζαλ ην πνιηηεηαθφ δήηεκα (9
ε
 ζεκαηηθή) ην φπνην 

απνηέιεζε κείδνλνο ζέκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο  εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ζε αξθεηέο 

εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ (1923, 1932, 1935, 1936), αθνινπζεί ε 

πνιηηηθή δηαθήκηζε (8
ε
 ζεκαηηθή) κε 20 αλαθνξέο (2,0%) πνζνζηφ αξθεηά πςειφ αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα ηηο πξψηεο κνξθέο πνπ έιαβαλ ζηνλ πνιηηηθφ 

ρψξν θαη άθκαζαλ θπξίσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, ε επφκελε ζεκαηηθή είλαη απηή 

ησλ ηδενινγηθψλ ζέζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαλ κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν θαη 

ζπγθέληξσζε 7 αλαθνξέο 0,7% θαη ηαμηλνκήζεθε ζηελ 3
ε
 ζεκαηηθή, θαη ηέινο απηή 

πνπ ζπγθέληξσζε ηηο ιηγφηεξεο αλαθνξέο 3 (0,3%) ήηαλ ε 5
ε
 ζεκαηηθή θαηεγνξία πνπ 

αθνξνχζε δεκνζηεχκαηα αληηθνκκνπληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θάλνληαο ιφγν γηα 

«εζσηεξηθφ θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν» θ.η.ι. 

     ε φηη αθνξά ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ επίδξαζε ζηηο ζεκαηηθέο πνπ 

νξίζηεθαλ εχινγν ζεσξείηαη φηη ππάξραλ κεηαβνιιέο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα. 

Ο ηνπηθφο Σχπνο θαη ε εθάζηνηε ζεκαηνινγία ηνπ θαζνξίδνληαλ απν ηα ηνπηθά 

εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Ννκνχ. 

    Δλ θαηαθιείδη ν ηνπηθφο Σχπνο ηεο Κνδάλεο θαηά ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο απφ 

ην 1915 έσο θαη ην 1936 θαζνξίζηεθε ελ πνιινίο απφ ηελ θεληξψα ηδενινγία πνπ 

επηθξάηεζε ζηελ επξχηεξε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνχ.  Ζ παξνπζία ηνπ Γεμηνχ 

Σχπνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαζφιε ηελ δηάξθεηα θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα βξεη ηζρπξά 

εξείζκαηα  κηαο θαη νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο δελ επλννχζαλ γηα θάηη ηέηνην, ελψ ε 

παξνπζία ηνπ αξηζηεξνχ Σχπνπ ήηαλ αλχπαξθηε ζε  φιν ηνλ κεζνπφιεκν. Σέινο 

ζπκπεξαζκαηηθά ε κειέηε ηνπ ηνπηθνχ πξνεθινγηθνχ θαη κεηεθινγηθνχ Σχπνπ 

επηβεβαηψλνληαο, δηαςεχδνληαο ή ζπκπιεξψλνληαο απιψο ηηο φπνηεο γξαπηέο πεγέο 

εκπινχηηζαλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηνλ θακβά ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ησλ 

εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ θαζψο θαη ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηδενινγίαο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ζην δηάζηεκα 1915 – 1936 ζηνλ λνκφ Κνδάλεο. 
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Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1928. Αλάθηεζε 25-05-2020 απφ: 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14354936&p_derive=bo

ok 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Διιάδνο, ηαηηζηηθή ησλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932, 

Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1932. Αλάθηεζε 25-05-2020 απφ: 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14360661&p_derive=bo

ok 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14308593&p_derive=book&p_topic=14308576
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14308593&p_derive=book&p_topic=14308576
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14354936&p_derive=book
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14354936&p_derive=book
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14360661&p_derive=book
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14360661&p_derive=book
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Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Διιάδνο, ηαηηζηηθή ησλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 5
εο

 Μαξηίνπ 1933, Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1933, Αλάθηεζε 25-05-2020 απφ: 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/uoadl:217335#contents 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Διιάδνο, ηαηηζηηθή ησλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ 1935, Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1935. Αλάθηεζε 25-05-2020 απφ: 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14361290&p_derive=bo

ok 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

Διιάδνο, ηαηηζηηθή ησλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936, 

Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα, 1936. Αλάθηεζε 25-05-2020 απφ: 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=14369490&p_derive=bo

ok 

 

Νηνθηκαληέξ 

Αξρείν ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ,  επηκνξθσηηθφ ( ηζηνξηθφ, πνιηηηζηηθφ) & Άγγεινο 

ηδεξάηνο (θελνζέηεο) (1989). Νεφηεξε ειιεληθή πνιηηηθή ηζηνξία 1750-

1940. Σίηινο επεηζνδίνπ: Ζ Αβαζίιεπηε Γεκνθξαηία 1924-1935 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθεο 

Πηλ. 1. ηαηηζηηθή Πέηξνπ Λέθθνπ, ζηνηρεία γηα ηνλ λ. Κνδάλεο. 

 Τπνδηνίθεζε 

Γξεβελώλ 

Τπνδηνίθεζε 

Αλαζέιηηζαο 

Τπνδηνίθεζε  

Κνδάλεο 

Τπνδηνίθεζε 

Καίιαξίσλ 

Έιιελεο 30.000 30.103 32.872 3.798 

Βιαρόθσλνη 

(Διιελόθξνλεο) 

11.500 0 0 0 

Βιαρόθσλνη 

(Ρνπκαλίδνληεο) 

400 0 0 885 

Μνπζνπικάλνη 

(Διιελόθσλνη 

Βαιαάδεο) 

4.680 7.408 0 0 

Μνπζνπικάλνη 

(Σνπξθόθσλνη) 

0 0 22.510 30.169 

ιαβόθσλνη 

(ηέσοΠαηξηαξρηθνί) 

0 1.794 0 4.578 

ιαβόθσλνη  

(ηέσο ρηζκαηηθνί) 

0 0 0 3.008 

 

Πηλ.2. ηαηηζηηθή ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δπνηθηζκνχ Μαθεδνλίαο  

Τπνδηνηθήζεηο 

 

Αξηζκόο νηθηζκώλ Δγθαηεζηεκέλνη Πξόζθπγεο 

  Οηθνγέλεηεο    

    

Άηνκα 

Αλαζειίηζαο 34 1.465 5.291 

Γξεβελώλ 34 1.961 6.589 

Κατιαξίσλ 38 6.697 26.257 

Κνδάλεο 63 4.595 17.088 

 

 

 

 

ύλνιν Ν. Κνδάλεο 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

14.642 

 

 

 

 

55.225 

Γεληθό ύλνιν 

Μαθεδνλίαο 

 

1.361 

 

116.075 

 

428.720 
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Πηλ. 3.ηάζεο Πειαγίδεο- Ζ πιεζπζκηαθή θαηάζηαζε κεηά ηελ αλαρψξεζε ησλ 

κνπζνπικαληθψλ θαη βνπιγαξηθψλ πιεζπζκψλ 

ΝΟΜΟ 

ΚΟΕΑΝΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

1920 

  ΠΛΖΘΤΜΟ 

1928 
  

 Οιηθόο Απνρσξήζαληεο 

Σνύξθνη -

Βνύιγαξνη  

Τπόινηπνη Οιηθόο Πξόζθγ Νηόπ 

ΤΝΟΛΟ 163.004 68.268 94.736 166.523 53.051 113.472 

Δπαξρίεο       

Αλαζειίηζαο 32.783 7.330 25.453 34.652 5.446 29.206 

Γξεβελψλ 35.783 5.632 29.511 42.397 5.896 36.501 

Δνξδαίαο 40.343 30.611 9.732 36.853 23.285 13.568 

Κνδάλεο 54.735 24.695 30.040 52.621 18.424 34.197 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό 

 

 

Δθινγηθά απνηειέζκαηα εθινγψλ 25
εο

 επηεκβξίνπ 1932 (Πεγή: Μνπζείν Μπελάθε 

Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ) 

 

 

Οη ππνςήθηνη ηεο Έλσζεο Φηιειεπζέξσλ θαζψο θαη ησλ αλεμαξηήησλ ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο θαηά ηηο εθινγέο ηεο 31
εο

 Μαΐνπ 1915  ( Πεγή: Δθεκεξίδα Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο θ77. 17.05.1) 

 



381 
 

 

Οη ππνςήθηνη ηνπ Δζληθνχ Υξηζηηαληθνχ πλδπαζκνχ ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο ( Πεγή: 

Δθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θ135. 03.12.1915)   

 

 

Θεόδσξνο Κσηνύιαο –Γηθεγφξνο απφ ηε Βιάζηε, πξψελ βνπιεπηήο Αλεμαξηήησλ θαη 

ππνςήθηνο κε ηνλ Δζληθφ πλδπαζκφ ζηηο εθινγέο ηεο 6
εο

 Γεθ. 1915, θαη επίζεο ππνςήθηνο 

κε ηνπο Φηιειεχζεξνπο ζηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 (Πεγή: Δθεκεξίδα Ζρώ ηεο 

Μαθεδνλίαο θ506. 11.11.1920) 
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Υαξίησλ Πνιάηνγινπ – Γηθεγφξνο θαη εθδφηεο ηεο ηνπξθφθσλεο εθεκεξίδαο «Πξνζθπγηθή 

θσλή» ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ Αγξνηηθνχ πξνζθπγηθνχ ζπλδπαζκνχ ζηηο εθινγέο ηεο 7
εο

 

Ννεκβξίνπ 1926 ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο (Πεγή: Δθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θ.780. 

17.10.1926) 

 

 

Γεώξγηνο Βαξβνύηεο – δηθεγφξνο, εθιέρηεθε ζε αξθεηέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζηνλ 

Ννκφ Κνδάλεο κε δηάθνξα θφκκαηα, ήηαλ ππνςήθηνο κε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη 

θαηάθεξε λα εθιεγεί βνπιεπηήο κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηεο 25
εο

 

επηεκβξίνπ ηνπ 1932.(Πεγή: Eθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θ.1026 02.10.1932) 
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Νηθόιανο Γεσξγηάδεο - ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο 

θαηά ηηο εθινγέο ηεο 9
εο

 Ηνπλίνπ 1935 (Πεγή: Δθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο ηαηίζηεο θ.13. 

06.06.1935). 

 

Γεώξγηνο Πνιπδνύιεο – δηθεγφξνο ππνςήθηνο βνπιεπηήο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηνλ Ννκφ 

Κνδάλεο θαηά ηηο εθινγέο ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1936 (Πεγή: Δθεκεξίδα Δθεκεξίο ηεο 

ηαηίζηεο θ.30. 25.01.1936) 
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Απνηειέζκαηα ησλ ππνςήθησλ πνιηηεπηψλ ησλ  εθινγψλ ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 

ζηνλ Ννκφ Κνδάλεο (Πεγή : Δθεκεξίδα Ζρώ ηεο Μαθεδνλίαο θ.514  27.11.1920) 

 


