ΕΝΟΣΗΣΑ 9 – ΠΡΩΣΕ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΣΗΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΡΑΣΟΤ
Μορφέσ πολιτικήσ οργάνωςησ με τοπικό χαρακτήρα
Για τθν εδραίωςθ τθσ επανάςταςθσ : πολεμικι προςπάκεια, ανεφοδιαςμόσ
ςτρατευμάτων, πολιτικι οργάνωςθ, διαχείριςθ εθνικών γαιών.
 Εθνικζσ γαίεσ ή εθνικά κτήματα : οι ακίνθτεσ οκωμανικζσ περιουςίεσ που είχαν
περάςει ςτον ζλεγχο των Ελλινων.
 Τοπικοί οργανιςμοί : πολιτικοί ςχθματιςμοί τοπικοφ χαρακτιρα, ζνα είδοσ
τοπικϊν κυβερνιςεων. Ελζγχονταν από προεςτοφσ, Φαναριϊτεσ, ιεράρχεσ. Οι
ςθμαντικότεροι : Πελοποννηςιακή Γερουςία, Γερουςία τησ Δυτικήσ Χζρςου
Ελλάδοσ, Άρειοσ Πάγοσ.
 Διαμάχεσ : καλοκαίρι 1821, ο Δ. Τψθλάντθσ ιρκε ςτθν Πελοπόννθςο για να
αναλάβει τθν θγεςία του αγϊνα → τον υποςτιριξαν οπλαρχθγοί και Φιλικοί,
που κατθγοροφςαν προεςτοφσ, Φαναριϊτεσ, ιεράρχεσ.
Α΄ Εθνοςυνέλευςη
 Επίδαυροσ (Δεκζμβριοσ 1821 - Ιανουάριοσ 1822)
 Σφνταγμα τησ Επιδαφρου (πρϊτο ελλθνικό φνταγμα) :
- επθρεαςμζνο από τα ςυντάγματα τθσ γαλλικισ επανάςταςθσ
- ανακιρυξθ ελλθνικισ ανεξαρτθςίασ
- αβαςίλευτθ δθμοκρατία (μοναδικι εξαίρεςθ ςτθν Ευρϊπθ)
- διοίκθςθ : α)από το Εκτελεςτικό (κυβζρνθςθ) με 5 μζλθ και πρόεδρο τον Αλ.
Μαυροκορδάτο και β)το Βουλευτικό με 70 μζλθ και πρόεδρο το Δ. Τψθλάντθ.


Tο πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας

Β΄ Εθνοςυνέλευςη
 Άςτροσ Κυνουρίασ (Μάρτιοσ - Απρίλιοσ 1823)
 Νόμοσ τησ Επιδαφρου :
- κατάργθςθ των τοπικϊν οργανιςμϊν και του αξιϊματοσ του αρχιςτράτθγου
(Κολοκοτρϊνθσ).
- πρόεδροσ Εκτελεςτικοφ → Πετρόμπεθσ Μαυρομιχάλθσ
- πρόεδροσ Βουλευτικοφ → Αλ. Μαυροκορδάτοσ.
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Ο εμφφλιοσ πόλεμοσ
Φκινόπωρο 1823 : ςφοδρι πολιτικι ςφγκρουςθ → ζνοπλθ αναμζτρθςθ.
Αίτια : 1. Αντικζςεισ ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ που προεπαναςτατικά διζκεταν
εξουςία και τϊρα επεδίωκαν να τθ διατθριςουν (πρόκριτοι, ιεράρχεσ,
Φαναριϊτεσ) και ς’ εκείνουσ που αναδείχτθκαν ςτα πεδία των μαχϊν και
κεωροφςαν αυτονόθτθ τθν πρωταγωνιςτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά
(οπλαρχθγοί, Φιλικοί)
2. τοπικιςτικζσ αντικζςεισ
3. διαφωνίεσ για τθ διαχείριςθ των χρθμάτων από αγγλικό δάνειο
4. προςωπικζσ αντιπαλότθτεσ και φιλοδοξίεσ.
Αρχικά (φκινόπωρο 1823 - καλοκαίρι 1824) : ςφγκρουςθ Κολοκοτρϊνθ –
Μαυροκορδάτου. Ζπειτα (Ιοφλιοσ 1824 – Ιανουάριοσ 1825) : ςυμμαχία
Μαυροκορδάτου – Τδραίων – Κωλζττθ → αποκλειςμόσ Πελοποννθςίων από τθν
εξουςία. Η βόρεια Πελοπόννθςοσ λεθλατικθκε, ο Κολοκοτρϊνθσ και ο
Ανδροφτςοσ φυλακίςτθκαν.
Γ΄ Εθνοςυνέλευςη
Επίδαυροσ 1826 (διαλφκθκε) – Σροιηινα, άνοιξθ 1827.
Κυβερνιτθσ με επταετι κθτεία ο Ιωάννθσ Καποδίςτριασ.
Πολιτικό Σφνταγμα τησ Ελλάδοσ : διάκριςθ εξουςιϊν, φιλελεφκερεσ ιδζεσ, το πιο
δθμοκρατικό ςφνταγμα τθσ εποχισ του.

O Ιωάννης Καποδίστριας, πίλαθαο ηνπ Δηνλύζηνπ Τζόθνπ

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : εθνικζσ γαίεσ ή εθνικά κτήματα, τοπικοί οργανιςμοί,
Πελοποννηςιακή Γερουςία, Γερουςία τησ Δυτικήσ Χζρςου Ελλάδοσ, Άρειοσ Πάγοσ,
παραςτάτεσ, Σφνταγμα τησ Επιδαφρου, Νόμοσ τησ Επιδαφρου, Πολιτικό Σφνταγμα
τησ Ελλάδοσ.
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Ποιεσ ιταν οι πρϊτεσ μορφζσ πολιτικισ οργάνωςθσ με τοπικό χαρακτιρα των
επαναςτατθμζνων Ελλινων;
2. Πϊσ θ ςυγκρότθςθ τοπικϊν οργανιςμϊν οδιγθςε ςε κλιμάκωςθ τθ διαμάχθ
ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ επαναςτάτεσ το καλοκαίρι του 1821;
3. Σι γνωρίηετε για τθν Α΄,τθ Β΄ και τθ Γ΄ Εθνοςυνζλευςη και τισ αποφάςεισ τουσ;
4. Ποια αίτια προκάλεςαν τον εμφφλιο πόλεμο που ξζςπαςε ςτθ διάρκεια του
Αγϊνα; Ποια ιταν τα ςχετικά μ’ αυτόν γεγονότα;
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ΕΝΟΣΗΣΑ 9 – ΠΡΩΣΕ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΣΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΡΑΣΟΤ
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β:
Α
Β
α. ΑϋΕκνοςυνζλευςθ
1. Νόμοσ τησ Επιδαφρου
β. Βϋ Εκνοςυνζλευςθ
2. Πολιτικό Σφνταγμα τησ Ελλάδοσ
γ. Γϋ Εκνοςυνζλευςθ
3. Σφνταγμα τησ Επιδαφρου
2. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ (να αιτιολογιςετε το
Λάκοσ)
α. Σο Δθμιτριο Τψθλάντθ υποςτιριηαν προεςτοί, Φαναριϊτεσ και ιερείσ.
β. Η Β’ Εκνοςυνζλευςθ όριςε πρόεδρο του Εκτελεςτικοφ τον Πετρόμπεθ
Μαυρομιχάλθ.
γ. τον εμφφλιο πόλεμο οι Πελοποννιςιοι ςυνκθκολόγθςαν οικειοκελϊσ.
δ. Σο Πολιτικό Σφνταγμα τησ Ελλάδοσ ιταν το πιο δθμοκρατικό ςφνταγμα τθσ εποχισ
του.
3. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά :
α. Οι ακίνθτεσ οκωμανικζσ περιουςίεσ που είχαν περάςει ςτον ζλεγχο των Ελλινων
ονομάηονταν ………………………… ……………………. .
β. Οι ………………………. ……………………………. ιταν πολιτικοί ςχθματιςμοί τοπικοφ
χαρακτιρα. Οι ςθμαντικότεροι ιταν θ …………………………………. …………………………, θ
Γερουςία τθσ ………………….. ………………… ……………………….. και ο ………………. ……………
γ. Σο ςφνταγμα τθσ Αϋ Εκνοςυνζλευςθσ που ζγινε ςτθν …………………… , κζςπιηε ωσ
πολίτευμα τθν ………………………….. ……………………………
δ. Η Γϋ Εκνοςυνζλευςθ που ςυγκλικθκε ςτθν ……………………….. τθν άνοιξθ του 1827
εξζλεξε Κυβερνιτθ τθσ Ελλάδασ τον ………………………. ………………………………… .
4. Αξιοποιϊντασ τισ πθγζσ που ακολουκοφν και τισ ιςτορικζσ ςασ γνϊςεισ να
γράψετε ςφντομο κείμενο με κζμα τα αίτια του εμφφλιου πολζμου τθν εποχι του
Αγϊνα.
Ο Κολοκοτρώνης μιλά σε αγωνιστές ποσ απειλούσαν προκρίτοσς
Έιιελεο! Είκαη θη εγώ ζύληξνθόο ζαο. Αιιά πξώηα λα κε αθνύζεηε πνπ ζα ζαο κηιήζσ. […] Γηαηί
ζέινπκε λα ράζνπκε ηελ παηξίδα καο ζθνηώλνληαο ν έλαο ηνλ άιιν; Εκείο εζεθώζακε η’ άξκαηα γηα
ηνπο Τνύξθνπο θαη αθνπζηήθακε ζηελ Επξώπε όηη ζεθσζήθακε νη Έιιελεο γηα ηνπο ηπξάλλνπο [...]. Αλ
ζθνηώζνπκε ηνπο πξνεζηνύο, ηη ζα καο πνπλ ηόηε; Θ’ αθνπζζή ζ’ όινλ ηνλ θόζκνλ θαη ζα καο πνπλ ηα
βαζίιεηα όηη ηνύηνη δελ ζεθώζεθαλ γηα ηελ παηξίδα θαη ηελ ειεπζεξίαλ ηνπο, αιιά γηα λα ζθνησζνύλε
ζπλαηνί ηνπο [ελλ. αλακεηαμύ ηνπο]. […] Θα καο πνύλε Καξκπνπλάξνπο, ξέκπεινπο θη αθαηάζηαηνπο
θαη θαλέλαο δελ ζα καο βνεζήζε […].
Πεγή: Δ. Κόθθηλνο, Η Ειιεληθή Επαλάζηαζηο, Μέιηζζα, Αζήλα 1959-1960, ηόκ. 1, ζ. 479-480.

Η ένοπλη εμυύλια σύγκροσση
Μεηά ηνλ Μάην ηνπ 1824, δηάθνξνη Πεινπνλλήζηνη εγέηεο άξρηζαλ λα θαινύλ ζε αληαξζία. Τελ ίδηα
ζηηγκή νη αληίπαινί ηνπο, κε επηθεθαιήο ηνπο αδεξθνύο Κνπληνπξηώηε θαη ηνλ Ι. Κσιέηηε,
πξνζπαζνύζαλ λα εληάμνπλ ζην ζηξαηόπεδό ηνπο Σηεξενειιαδίηεο νπιαξρεγνύο κε επηζηνιέο ζαλ ηελ
παξαθάησ (πηζαλόλ ζπληάρζεθε από ηνλ Ι. Κσιέηε).
Οη Μσξαΐηεο ειύζζαμαλ από ηα πνιιά πινύηε, ηα νπνία ήξπαζαλ από ηνπο Τνύξθνπο […] θαη
πξνζπαζνύλ λ’ αληηθαηαζηήζνπλ […] ηνπο κπέεδεο θαη ηνπο αγάδεο. Καη ζεηο ηξέρεηε απηνύ ρσξίο
ςσκί, ρσξίο ηζαξνύρη, ρσξίο θνξέκαηα, κε κίαλ παιαηνθάπαλ, θαηαβαζαλίδεζζε. Τη ινηπόλ πεξηκέλεηε;
Άιιελ αξκνδησηέξαλ θαη επηπρεζηέξαλ δηά ζαο πεξίζηαζηλ δελ ζέιεη εύξεηε πνηέ, δηά λα πινπηίζεηε
κεγάινη θαη κηθξνί. Τώξα άλνημαλ δηά ζαο δύν πεγαί πινύηνπ, νη ιίξεο ηνπ δαλείνπ θαη ηα πινύζηα
ιάθπξα ηνπ Μσξέσο.
Πεγή: Δ. Κόθθηλνο, Η Ειιεληθή Επαλάζηαζηο, Μέιηζζα, ηόκ. 4, Αζήλα 1959-1960, ζ. 509.
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Από ήρωες κατάδικοι
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ
H μεγάλθ αυτι μορφι τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ κα φυλακιηόταν ςτθ χϊρα για τθν
απελευκζρωςθ τθσ οποίασ αφιζρωςε τθ ηωι του. Σο 1833, όταν ιταν 63 ετϊν, ζχοντασ ζλκει ςε
ςφγκρουςθ με το κακεςτϊσ τθσ Αντιβαςιλείασ- και μολονότι ιταν ζνκερμοσ υποςτθρικτισ του
Όκωνα-, κα τον ςυνελάμβαναν, κα τον φυλάκιηαν ςτισ φυλακζσ του Ναυπλίου για δεφτερθ φορά και
κα τον καταδίκαηαν ςε κάνατο επί εςχάτθ προδοςία. Δφο χρόνια αργότερα ο Όκωνασ, μόλισ
ενθλικιϊκθκε και ανζλαβε τα θνία του κράτουσ, τον απελευκζρωςε και τον ζκανε ςτρατθγό.

ΝΙΚΗΣΑΡΑ
Ο μεγάλοσ πρωταγωνιςτισ τθσ καταςτροφισ τθσ ςτρατιάσ του Δράμαλθ, μετά τθν απελευκζρωςθ
γνϊριςε τθ φυλακι και τθν ταπείνωςθ, κφμα τθσ πολιτικισ οξφτθτασ και των πακϊν τθσ εποχισ.
Οπαδόσ του ρωςόφιλου κόμματοσ, κατθγορικθκε ότι ςυνωμοτοφςε προκειμζνου να ανατραπεί ο
Όκωνασ και να αντικαταςτακεί από κάποιον ρϊςο πρίγκιπα. Ο φοβερόσ και τρομερόσ Νικθταράσ
ςυνελιφκθ το 1839, όταν ιταν 55 ετϊν, και καταδικάςτθκε ςε φυλάκιςθ ενάμιςι ζτουσ. Σθν ποινι
του εξζτιςε ςτισ φυλακζσ Αίγινασ.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ
Ευκφσ, ακυρόςτομοσ, άφοβοσ μπροςτά ςτον εχκρό αλλά και ςτθν πολιτικι εξουςία, είχε το
«προνόμιο» ςτισ 30 Μαρτίου 1824 να κθρυχκεί από τθ λεγόμενθ «Προςωρινι Διοίκθςθ τθσ
Ελλάδοσ», δθλαδι τον Μαυροκορδάτο και τουσ αχυρανκρϊπουσ του, «εχκρόσ τθσ πατρίδοσ». Ο
Μαυροκορδάτοσ τον κατθγόρθςε ότι είχε ςτείλει γράμμα ςτον Ομζρ Βρυϊνθ, ςτο οποίο του
υποςχόταν ότι «θα του παραδώςει το Μεςολόγγι και το Αιτωλικό». Ο ιρωασ ζφταςε ςτο ςθμείο,
προκειμζνου να λιξει το ηιτθμα, να ηθτιςει δθμοςίωσ ςυγγνϊμθ από τον Μαυροκορδάτο, αλλά ο
φιλόδοξοσ διπλωμάτθσ, που ικελε να πάρει ςτα χζρια του όλθ τθν εξουςία, πολιτικι και
ςτρατιωτικι, δεν τθ δζχκθκε.

ΟΔΤΕΑ ΑΝΔΡΟΤΣΟ
Ουδζποτε αυτόσ που αντιμετϊπιςε νικθφόρα τθ φοβερι ςτρατιά του Ομζρ Βρυϊνθ ςτο Χάνι τθσ
Γραβιάσ ςτισ 8 Μαΐου 1821 κα φανταηόταν ότι τζςςερα χρόνια αργότερα, ςτισ αρχζσ του
καλοκαιριοφ του 1825, κα δολοφονοφνταν ςτθν Ακρόπολθ κατϋ εντολιν του πάλαι ποτζ
πρωτοπαλίκαροφ του Γιάννθ Γκοφρα. Ο Ανδροφτςοσ ιταν κφμα του εμφυλίου πολζμου, μία από τισ
αιτίεσ του οποίου ιταν θ ςφγκρουςθ κάποιων οπλαρχθγϊν με τουσ κοτηαμπάςθδεσ. Σότε διζπραξε
ζνα τεράςτιο ςφάλμα: επιχείρθςε να ζλκει ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Σοφρκουσ. Αντιλαμβανόμενοσ τι
είχε κάνει, αποφάςιςε να παραδοκεί- και, όπωσ υπζκεςε, ςτον πλζον κατάλλθλο: το πρωτοπαλίκαρό
του, τον Γκοφρα. Ο Γκοφρασ λζγεται ότι ζλαβε μζροσ και ςτα άγρια βαςανιςτιρια ςτα οποία
υπζβαλαν τον Ανδροφτςο προτοφ τον δολοφονιςουν. Σο περιςτατικό ιταν από τα πλζον άγρια του
εμφυλίου πολζμου που είχε ξεςπάςει ανάμεςα ςτισ διάφορεσ φατρίεσ των οπλαρχθγϊν και τθσ
πολιτικισ θγεςίασ τθσ εποχισ. Και όχι μόνον από τα αγριότερα, αλλά και χαρακτθριςτικά τθσ
ανανδρίασ που είχε ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αντικαταςτιςει τθν παλικαριά και τον ενκουςιαςμό των
πρϊτων χρόνων τθσ Επανάςταςθσ. Οι δολοφόνοι μετά το ζγκλθμα πζταξαν το πτϊμα του ιρωα ςτα
βράχια τθσ Ακρόπολθσ ϊςτε να φανεί ότι ο Ανδροφτςοσ ςκοτϊκθκε ενϊ επιχειροφςε να
δραπετεφςει.

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ
Σο 1852, ςτα 55 του χρόνια, οι βαςιλικοί τον κατθγόρθςαν για ςυνωμοςία, τον ςυνζλαβαν και τον
καταδίκαςαν ςε κάνατο. Η ποινι του μετατράπθκε ςε φυλάκιςθ. Δφο χρόνια αργότερα τον
αποφυλάκιςε ο τότε πρωκυπουργόσ και παλαιόσ ςυναγωνιςτισ του Δθμιτριοσ Καλλζργθσ.
Πθγι : www.tovima.gr (διαςκευι)
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