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    Προλεγόμενα 
      

 Ο αγώνας των Ελλήνων για πολιτειακή συγκρότηση από την έναρξη της 

Επανάστασης του 1821 μέχρι και το συνταγματικό κίνημα του 1843 είναι το 

κεντρικό θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας. Αρχικά εξετάζεται η 

διαστρωμάτωση της νεοελληνικής κοινωνίας τις παραμονές της εθνικής 

εξέγερσης, έτσι ώστε μέσα από την ανάλυση των κοινωνικών τάξεων και των 

ιδιαίτερων συμφερόντων τους να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες των 

συνταγματικών και πολιτικών συγκρούσεων μέσα και έξω από τις 

Εθνοσυνελεύσεις. Στη συνέχεια γίνεται σύντομη αναφορά στην οργανωτική 

δράση της Φιλικής εταιρείας και στα ιδιαίτερα ρεύματα στο εσωτερικό της, ενώ 

ακολουθεί ανάλυση των γεγονότων, των επιρροών και των συσχετισμών 
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δύναμης, που οδήγησαν σε κάθε μία από τις Εθνοσυνελεύσεις των Ελλήνων με 

αντίστοιχη ανάλυση των βασικών συνταγματικών διατάξεων και των βασικών 

ψηφισμάτων τους. Η έμφαση δίνεται στην ανάλυση του πολιτικού 

περιεχομένου του κάθε συντάγματος και όχι στις νομικοτεχνικές λεπτομέρειες 

του. Στο τελικό συμπέρασμα δίνεται μια ερμηνεία της συνταγματικής και 

πολιτικής εκτροπής από τα δημοκρατικά και φιλελεύθερα οράματα της 

Επανάστασης στην απόλυτη και στη συνέχεια στη συνταγματική μοναρχία του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους.  

      Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση των πηγών 

που βασιστήκαμε ώστε να διερευνηθεί ένα τέτοιο θέμα διπλωματικής έρευνας 

σε βάθος. 

       Η βιβλιογραφία για τα πολιτεύματα της Επανάστασης είναι κατά κύριο 

λόγο ελληνική, καθώς οι ξένοι συγγραφείς π.χ.  Douglas Dakin  «O αγώνας των 

Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833» δεν έχουν ασχοληθεί επιστάμενα και 

ειδικά με το ζήτημα της πολιτειακής συγκρότησης του εξεγερμένου ελληνικού 

έθνους. 

      Στην ελληνική βιβλιογραφία κυρίαρχη θέση κατέχει η «Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών, η οποία αποτελεί ένα πλήρες και 

επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο, τριακοσίων ακαδημαϊκών, καθηγητών 

πανεπιστημίου και ειδικών επιστημόνων, η αξία του οποίου έχει αναγνωριστεί 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα  το έργο αυτό θεωρείται 

πιο πλήρες από την αντίστοιχη «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» του Κ. 

Παπαρηγόπουλου, καθώς περιλαμβάνει όλη τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, 

που δεν υπήρχε πριν από 150 περίπου χρόνια και πιο αντικειμενικό, καθώς είναι 

πολύ πιο απομακρυσμένο χρονικά από τα γεγονότα της Επανάστασης. 

      Αν όμως το έργο της Εκδοτικής Αθηνών εκφράζει την «ορθόδοξη» άποψη 

για την ιστορία, τότε η «Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας  1821-

1974» του Τάσου Βουρνά αποτελεί κατά τη γνώμη μας μια πιο αιρετική, αλλά 

συγχρόνως μια πιο βαθιά και πιο κριτική ανάλυση των ιστορικών γεγονότων, 

που ανατρέπει καθιερωμένα συμπεράσματα και απόψεις και με αληθινή 

γλώσσα τολμάει να λέει τα πράγματα με το όνομα τους.  

     Το ίδιο αν όχι περισσότερο αιρετικό, το έργο του Γιάννη Κορδάτου  «Η 

Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επανάστασης» αποτελεί μια απόπειρα 

εφαρμογής της μαρξιστικής θεώρησης της ιστορίας στα γεγονότα του εθνικού 
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ξεσηκωμού του 1821. Από πολλούς το έργο αυτό επικρίνεται για τον μη 

αυστηρά επιστημονικό του χαρακτήρα, ωστόσο μια τέτοια παραδοχή δεν 

αναιρεί τη μεγάλη αξία πολλών ειδικότερων επισημάνσεων του συγγραφέα, 

ιδίως αυτών, που αφορούν την κοινωνική διαστρωμάτωση του ελληνισμού την 

προεπαναστατική περίοδο. 

     Το έργο του ιστορικού Νίκου Σβορώνου είτε με τα «Ανάλεκτα Ελληνικής 

Ιστορίας και Ιστοριογραφίας» είτε με την «Επισκόπηση της Νεοελληνικής 

Ιστορίας» δεν αναφέρεται ειδικά στα πολιτεύματα της Επανάστασης, αλλά 

περιέχει οξυδερκείς παρατηρήσεις και αναφορές σε γενικότερα θέματα π.χ. για 

την ελληνική αστική τάξη ή την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, που είναι 

πολύ χρήσιμες για την κατανόηση του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου των 

πολιτειακών εξελίξεων.  

    Οι Θ. Βερέμης και Γ. Κολιόπουλος με το έργο τους «1821, Η  Γέννηση ενός 

Έθνους Κράτους, Η Συγκρότηση Εξουσίας στην Επαναστατημένη Ελλάδα» 

διερευνούν με αυστηρό επιστημονικό πνεύμα και καταρρίπτουν τις κυρίαρχες 

απόψεις για ζητήματα, όπως π.χ. ο ρόλος της εκκλησίας και των Φαναριωτών 

στην Επανάσταση του 1821.  

     Τα πολιτεύματα της Επανάστασης αναλύονται επίσης από νομικοιστορική 

άποψη σε πολλά πανεπιστημιακά και όχι μόνο συγγράμματα  Συνταγματικής 

Ιστορίας. Ξεχωρίζουμε το έργο του κορυφαίου συνταγματολόγου Αλέξανδρου 

Σβώλου «Τα Ελληνικά Συντάγματα 1822-19521, η Συνταγματική Ιστορία της 

Ελλάδος», που αποτελεί μια εμπεριστατωμένη, αλλά σύντομη αναφορά στην 

πολιτειακή συγκρότηση της Επανάστασης καθώς και το πιο αναλυτικό έργο του 

Νίκου Αλιβιζάτου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) «Εισαγωγή στην Ελληνική 

Συνταγματική Ιστορία».  

     Επίσης το έργο του νεώτερου Δημήτρη Καλτσώνη (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 

«Ελληνική Συνταγματική Ιστορία» αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του 

ζητήματος με τις ιστορικές συσχετίσεις και τις πολιτικές αναφορές του στα 

κείμενα των συνταγμάτων.  

 

 

 

                                                 
1  Κατά τον Νίκο Αλιβιζάτο τα έξι σημαντικότερα συντάγματα της ελληνικής πολιτείας είναι και τα 
μοναδικά, που εφαρμόστηκαν και είναι  αυτά του  1844, του 1864, του 1911, του 1927, του 1952 και του 
1974. 
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     Εισαγωγή 
   

Στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για την οργάνωση 

ενός επαναστατικού κινήματος που θα οδηγούσε τους Έλληνες στην 

ανεξαρτησία. Η μεγάλη επίδραση της γαλλικής επανάστασης και των ιδεών του 

ευρωπαϊκού διαφωτισμού2, η πολιτιστική αναγέννηση του υπόδουλου έθνους 

με το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού3, η εσωτερική κρίση και παρακμή 

της οθωμανικής αυτοκρατορίας με την ταυτόχρονη ενίσχυση της επιρροής των 

Φαναριωτών στην τουρκική διοίκηση, η μεγάλη οικονομική και πνευματική 

ακμή των Ελλήνων στις παροικίες  του εξωτερικού,  είχαν ως αποτέλεσμα την 

αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης 

το 1821. 

     Ιστορικά και ιδεολογικά η κίνηση για τη δημιουργία ανεξάρτητου εθνικού 

κράτους ήταν το αποτέλεσμα των διεκδικήσεων της ελληνικής αστικής τάξης 

και της πορείας της προς την πολιτική εξουσία. Βέβαια η αστική τάξη στην 

Ελλάδα εξαιτίας των φεουδαρχικών δομών του οθωμανικού συστήματος 

εξουσίας είχε την ιδιομορφία, ότι δεν ήταν ούτε ισχυρή, ούτε  ενιαία κοινωνικά 

και πολιτικά, όπως στις άλλες χώρες της Ευρώπης4. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

οι ακτήμονες αγρότες να αποτελέσουν τον κορμό των επαναστατικών 

δυνάμεων του έθνους με την αστική τάξη, όμως, να διατηρεί από την αρχή και 

μέχρι το τέλος την ηγεσία της επαναστατικής αυτής διαδικασίας. Κατά τον 

ιστορικό Τάσο Βουρνά «η προσπάθεια διεξαγόταν για την εμπέδωση μια 
                                                 

 2 «….οι λεγόμενες ιδέες του Διαφωτισμού εισχώρησαν αβίαστα στις τάξεις των Ελλήνων     εμπόρων, 
μεταπρατών και διανοουμένων και απλουστευμένες διαπότισαν ακόμη και τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα του ελληνικού λαού. Οι απλοί άνθρωποι στην Ελλάδα είναι συνήθως εύστροφοι και 
φιλοπερίεργοι, έτοιμοι να δεχτούν οτιδήποτε έχει κάποια δόση νεωτερισμού. Το χαρακτηριστικό αυτό 
έκανε τόσο ισχυρή εντύπωση στους ευρωπαίους περιηγητές, που είδαν τους Έλληνες υπόδουλους, ώστε 
δυσκολεύονταν να καταλάβουν, πως ένας λαός με τέτοια ζωντάνια και τόση ευστροφία ζούσε κάτω από 
ξένο ζυγό. Η απάντηση είναι ότι,….είχαν πάντοτε ζήσει χάρη στην ευφυΐα τους και είχαν καταφέρει μέσα 
στα όρια, που επέβαλε το τουρκικό διοικητικό σύστημα,….. να γίνουν μια εθνότητα, ένα κράτος εν κράτει, 
ή μάλλον μια ολόκληρη σειρά μικρές δημοκρατίες και θεοκρατίες μέσα σε μια αυτοκρατορία, όπου η 
κεντρική κυβέρνηση είχε χάσει τον έλεγχο των απομακρυσμένων περιοχών. Douglas Dakin, O αγώνας 
των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, ΑΘΗΝΑ 1989, σ. 
39  
3 «Η αφήγηση ενός Γάλλου περιηγητή, που εντυπωσιάστηκε το 1776, όταν ένας μοναχός τον ρώτησε στην 
Πάτμο, αν ο Βολταίρος ζει ακόμη, αναφέρεται από τον Κ.Θ. Δημαρά ως ενδεικτική για τη διάδοση της 
φιλοσοφίας του διαφωτισμού στον ελληνικό χώρο.»  Νίκου Κ. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική 
Συνταγματική Ιστορία, τόμος Α΄ 1821-1941, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκουλλα, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1981, 
σελ. 23 
4 «Το μεγαλύτερο  τμήμα…., που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μεγαλοαστική τάξη, ήταν 
εγκατεστημένο στο εξωτερικό. Μόνο η μεσαία εμπορική τάξη και οι εξαρτημένοι από αυτήν 
μικροέμποροι, παρέμεναν μέσα στη χώρα και υπέμεναν την άμεση καταπίεση της τουρκικής κατοχής και 
τις συνέπειες της. Είναι, λοιπόν, φυσικό να συναντά κανείς μέσα σ’ αυτήν την τελευταία ομάδα ένα πιο 
ριζοσπαστικό πνεύμα. Μεγάλος αριθμός από τους πιο μετριοπαθείς σημαντικούς εμπόρους ευνοούν ένα 
συμβιβασμό, μια συμφωνία συνύπαρξης με τις συντηρητικές ομάδες των προυχόντων». Νίκου Γ. 
Σβορώνου, Ανάλεκτα Ελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σελ. 230 
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μορφής αστικού κράτους με φιλελευθέρους συνταγματικούς θεσμούς, με 

προοπτική ενός γρήγορου κοινωνικού μετασχηματισμού,  με απελευθερωμένη 

την αγροτική μάζα και πρώτο στόχο τη διανομή της γης στους ακτήμονες. 

Αγροτικό στους ιδιαίτερους στόχους του το επαναστατικό κίνημα του 

ελληνικού και άλλων βαλκανικών λαών στα 1821, βασισμένο ιδεολογικά στην 

κοσμοθεωρία και την ηγεσία της αστικής τάξης, αποτελούσε ένα φυσιολογικό 

κρίκο της πορείας προς την εξουσία των νέων κοινωνικών δυνάμεων, επειδή σε 

τελευταία ανάλυση τα αγροτικά κινήματα μέσα στους κόλπους ενός 

καθεστώτος, που βασιζόταν στον στρατιωτικό τιμαριωτισμό, δεν ήταν τίποτα 

περισσότερο ή λιγότερο παρά μια εξιδανικευμένη μορφή της αστικής 

δημοκρατικής πάλης, γιατί ενίσχυαν τους αγώνες για την ατομική ιδιοκτησία 

και τις αστικές σχέσεις παραγωγής εξαρθρώνοντας τοπικά με τα μέσα, που τους 

παρείχαν οι ιστορικές συνθήκες, το φεουδαρχισμό σε γενική κλίμακα5».   

    Γενικότερα και κατά τον Νίκο Σβορώνο «η ελληνική Επανάσταση δεν ήταν 

ένα απομονωμένο φαινόμενο. Στα 1820  είχαν ξεσπάσει στην Ευρώπη και στη 

Νότιο Αμερική και άλλα επαναστατικά κινήματα εθνικοαπελευθερωτικού 

χαρακτήρα. Στη Νότιο Αμερική οι αποικίες της Ισπανίας εξεγέρθηκαν. Οι λαοί 

του Πεδεμοντίου, της Νάπολης και της Ισπανίας είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στον 

απολυταρχισμό.  Όλα αυτά τα κινήματα κλόνιζαν σοβαρά τις αρχές της 

νομιμοφροσύνης και της ισορροπίας στην Ευρώπη, που τις είχε επιβάλλει το 

συνέδριο της Βιέννης στα 1815 και που η Ιερή Συμμαχία ( Αυστρία, Ρωσία 

Πρωσία), ακολουθούμενη από την Αγγλία και τη Γαλλία, εννοούσε να 

διασφαλίσει. Σύμφωνες μεταξύ τους σ’ αυτό το σημείο, οι δυνάμεις αυτές, 

κατάφεραν να καταπνίξουν πολύ γρήγορα τα φιλελεύθερα επαναστατικά 

κινήματα στη δυτική Ευρώπη. Αποδοκίμασαν, εννοείται, και την Ελληνική 

Επανάσταση, που την συνέχεαν με τα κινήματα αυτά. Αλλά η αμοιβαία 

δυσπιστία τους και οι βαθιές τους ασυμφωνίες, κυρίως στο Ανατολικό Ζήτημα 

ανάμεσα στη  Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία, δεν διευκόλυναν μια 

συνεννόηση για τη γραμμή, που έπρεπε να ακολουθήσουν στην αντιμετώπιση 

της ελληνικής υπόθεσης.» 

    Ιδιαίτερη σημασία, όμως, έχουν οι επισημάνσεις  του Ν. Σβορώνου και για 

την απήχηση της ελληνικής Επανάστασης στην Ευρώπη: «…ήταν κίνημα ενός 

                                                 
5 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999,  σελ. 10 
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λαού, που σε εκείνη τη ρομαντική εποχή και μόνο το άκουσμα του ονόματος 

του είχε τόση δύναμη υποβλητική, που ξεσήκωνε ομόφωνα την παγκόσμια 

κοινή γνώμη και οι κυβερνήσεις ακόμα και οι πιο απολυταρχικές έπρεπε να τη 

λογαριάζουν. Οι φιλελεύθεροι όλων των χωρών, εκείνοι, που πρώτοι 

ξεσήκωσαν αυτό το φιλελληνικό ρεύμα, προβάλλουν κυρίως τον 

εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα του κινήματος. Ο αγώνας για τους Έλληνες 

ήταν και δικός τους αγώνας. Μια αντεπίθεση αυτή τη φορά στις αντιδραστικές 

δυνάμεις, που είχαν καταστείλει τα ευρωπαϊκά απελευθερωτικά κινήματα. Οι 

άνθρωποι των γραμμάτων ονειρεύονταν πάλι την ανάσταση της κλασσικής 

Ελλάδας, ενώ οι συντηρητικοί και οι βασιλόφρονες, που βλέπανε πίσω από την 

ελληνική εξέγερση, τις ραδιουργίες των φιλελευθέρων, απέφευγαν αρχικά να 

πάρουν θέση ή παρέμεναν εχθρικοί.   Τελικά, όμως, η ελληνική υπόθεση 

κέρδισε ένα μεγάλο τμήμα τους προτάσσοντας τον χριστιανικό χαρακτήρα του 

κινήματος, χωρίς ωστόσο και να εγκαταλείψουν την πολεμική τους ενάντια 

στους φιλελεύθερους. Έτσι η ελληνική υπόθεση αποτελούσε ένα θέμα 

εσωτερικής διαμάχης σε κάθε χώρα ανάμεσα στις ανταγωνιζόμενες δυνάμεις 

της Ευρώπης.» 

     Ενταγμένη, λοιπόν, στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας 

εθνικών-αστικών κρατών στην Ευρώπη κατά τον 19 αιώνα, η ελληνική 

Επανάσταση μπορούμε να συμπεράνουμε, είχε έναν καθαρά αστικό χαρακτήρα, 

παρά το γεγονός, ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις δεν ήταν αναπτυγμένες και παρά 

το γεγονός, ότι οι ακτήμονες αγρότες αποτέλεσαν τη βασική επαναστατική 

δύναμη. Η καθοδήγηση της Επανάστασης από τους αστούς είναι αυτή ακριβώς, 

που προσδίδει τον αστικό χαρακτήρα στον εθνικό ξεσηκωμό.     

     Άμεσα λοιπόν συνδεδεμένη με τη φιλελεύθερη και αστικοδημοκρατική 

παράδοση της γαλλικής Επανάστασης,  η ελληνική εθνεγερσία έθεσε από το 

1797 ακόμη, με το σύνταγμα του Ρήγα, το πολιτειακό ζήτημα στο επίκεντρο 

του στοχασμού της.  Αυτή ακόμη η ονομασία του  συντάγματος του Ρήγα «Νέα 

Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων 

Νήσων και της Βλαχομπογδανίας. Υπέρ των νόμων – ελευθερία, ισοτιμία, 

αδελφότης –και της Πατρίδος»  μαρτυρά την έντονη επίδραση των γαλλικών 

συνταγμάτων του 1793 και του 1795. Η βασική ιδέα του συντάγματος αυτού 

ήταν η ένωση των υπόδουλων βαλκανικών λαών  σε ενιαίο κράτος στη βάση 

των αρχών της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας, ενώ περιελάμβανε και 
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ριζοσπαστική διακήρυξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου. 

Ειδικότερα και κατά τον Douglas Dakin «Στο Σύνταγμα του ο Ρήγας προέβλεπε 

την ίδρυση ενός βαλκανοασιατικού κράτους με επικρατούσα παιδεία την 

ελληνική. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για την τουρκική Αυτοκρατορία 

χωρίς τους Τούρκους δυνάστες και χωρίς τους χριστιανούς πασάδες, δηλαδή 

τον Πατριάρχη, τους δουλοπρεπείς επισκόπους και όλους εκείνους, που 

ευημερούσαν με τη συνεργασία τους με την οθωμανική εξουσία. Το κράτος 

αυτό η ελληνική Δημοκρατία, μολονότι θα περιλάμβανε ανθρώπους από 

διαφορετικές φυλές, με διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές θρησκείες, θα 

ήταν ένα και αδιαίρετο. Όλοι, ακόμη και οι μουσουλμάνοι, θα είχαν το 

δικαίωμα να ψηφίζουν και να παίρνουν δημόσια αξιώματα. Υποτίθεται, πως 

επίσημη γλώσσα της διοίκησης θα ήταν τα ελληνικά και πως η διοίκηση αυτή 

θα ήταν κεντρική, δεδομένου, ότι οι Σλάβοι και οι Ρουμάνοι ηγέτες, όπως και οι 

σημαίνοντες Έλληνες, θα απολάμβαναν τα αγαθά μια ελληνικής παιδείας6» 

     Μικρότερη επίδραση στις πολιτειακές αντιλήψεις των υπόδουλων Ελλήνων 

άσκησαν τα τρία συντάγματα της Ιονίου Πολιτείας (1800, 1803, 1817), τα 

οποία παρά τον ολιγαρχικό χαρακτήρα τους, περιείχαν ομολογουμένως αρκετές 

φιλελεύθερες διατάξεις.  

     Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό και σε σχέση με τη Φιλική Εταιρεία, 

ότι η έλλειψη συγκεκριμένου ιδεολογικού και πολιτειακού προσανατολισμού -

ευφυώς κατά τη γνώμη μας δεν είχε διατυπωθεί κάποιο σχέδιο συντάγματος και 

οργάνωσης του κράτους-  παρέσυρε και συντηρητικά, ακόμη και αντιδραστικά 

κομμάτια στους κόλπους της και επέδρασε καταλυτικά στη μεγάλη εξάπλωση 

και στην επιτυχία της.   

 

 

 

 

    

 

 
                                                 

6 Douglas Dakin, O αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τράπεζας, ΑΘΗΝΑ 1989, σελ. 47 
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Κεφάλαιο Πρώτο 
 

 

 

 

       Η κοινωνική διαστρωμάτωση του ελληνισμού στις αρχές του 19ου αιώνα 

 

 Πριν την ανάλυση του χαρακτήρα και του ειδικότερου περιεχομένου των 

επαναστατικών συνταγμάτων είναι απαραίτητη θεωρούμε μια αναφορά στην 

κοινωνική διαστρωμάτωση του Ελληνισμού τις παραμονές της εθνικής 

εξέγερσης, έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον ιδεολογικό 

προσανατολισμό και τα συμφέροντα7 της κάθε κοινωνικής τάξης, που την 

οδηγούν σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές τόσο μέσα στις Εθνοσυνελεύσεις 

όσο και έξω από αυτές.  Έτσι στην προεπαναστατική ελληνική κοινωνία 

διακρίνουμε την ακόλουθες κοινωνικές τάξεις:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 «Παρά τον φαινομενικά μοναδικό σκοπό για τον οποίο οι Έλληνες άρχισαν την Επανάσταση υπήρξε 
τελικά τόση ποικιλία δευτερευόντων σκοπών και τέτοια σύγκρουση συμφερόντων ώστε σε κάθε στιγμή 
σχεδόν κινδύνευε η εθνική υπόθεση. Οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις ήθελαν την οθωμανική κοινωνία 
χωρίς τους Τούρκους, οι στρατιωτικοί ήθελαν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους ανεξάρτητες 
σατραπείες και να γίνουν μικρογραφίες  του Αλή-πασά, και τα χαμηλότερα στρώματα ήθελαν απλώς να 
βελτιώσουν τη θέση τους, να γλιτώσουν από τους φόρους, να γίνουν ιδιοκτήτες και να αυξήσουν την 
έκταση της γης που καλλιεργούσαν, και να ανέβουν υψηλότερα στην κοινωνική κλίμακα. Ανάμεσα στις 
φτωχότερες και στις πλουσιότερες τάξεις υπήρχε πάντοτε λανθάνουσα η σύγκρουση. Αλλά η σύγκρουση 
αυτή ποτέ δεν κατέληξε σε ανοιχτή αναμέτρηση κατά τα γεγονότα, που επακολούθησαν. Η φτωχολογιά, 
που δεν αποτελούσε μια ομοιόμορφη μάζα, δεν είχε δικούς της αρχηγούς και ούτε εμφανίστηκαν 
διανοούμενοι ή πολιτικοί να την καθοδηγήσουν σαν κοινωνική τάξη. Αρχηγοί της τελικά ήταν οι τοπικοί 
προύχοντες, που βρίσκονταν πολύ ψηλότερα στην κοινωνική  κλίμακα και με τους οποίους την ένωναν οι 
περίπλοκοι δεσμοί της ελληνικής κοινωνίας.» Douglas Dakin, O αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 
1821-1833, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, ΑΘΗΝΑ 1989, σελ. 107 
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Πατριάρχης και ανώτερος κλήρος 

 

Οι ανώτεροι κληρικοί -επίσκοποι και μητροπολίτες- του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου  συνέβαλαν στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής 

οντότητας των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της μακραίωνης σκλαβιάς8, ωστόσο 

δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι κατά την ίδια μακραίωνη 

σκλαβιά ο ορθόδοξος κλήρος αποτελούσε οργανικό τμήμα του δεσποτικού 

καθεστώτος των Οθωμανών Σουλτάνων. Κατά τους καθηγητές μάλιστα Βερέμη 

και Κολιόπουλο οι ιεράρχες ήταν ουσιαστικά αλλά και τυπικά ανώτατοι 

κρατικοί αξιωματούχοι της Υψηλής Πύλης. Η συμμετοχή αυτή της εκκλησίας 

στην άσκηση της εξουσίας ήταν αποτέλεσμα ειδικών προνομίων9, που 

παραχώρησε αμέσως μετά την άλωση ο Σουλτάνος Μωάμεθ  ο Β΄  στον 

Πατριάρχη Γεννάδιο για να διευκολύνει την υποταγή των ορθόδοξων 

χριστιανών και την αποτελεσματική διοίκηση τους. Ιδεολογικά η συνεργασία 

αυτή με τους Οθωμανούς κατακτητές και διώκτες της χριστιανικής πίστης 

περιβλήθηκε τον μανδύα της θεόθεν αιχμαλωσίας του γένους για τις αμαρτίες 

των αυτοκρατόρων του, που επιθυμούσαν την  ένωση των δύο Εκκλησιών.  

      Στην πραγματικότητα η συνεργασία αυτή ήταν επιβεβλημένη για την 

εξασφάλιση  της ίδιας της ύπαρξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

πνευματικής και υλικής, τόσο έναντι  της Οθωμανικής Ανατολής, όσο και 

έναντι της  Λατινικής Δύσης.  Στο ένστικτο αυτό  της επιβίωσης θα πρέπει κατά 

τη γνώμη μας να αναζητηθεί και η αρνητική  στάση του ανώτερου κλήρου 

έναντι του εθνικού ξεσηκωμού  στο ξεκίνημα του 1821. Έτσι ο ανώνυμος 

συγγραφέας της «Ελληνικής Νομαρχίας» λίγο μετά το θάνατο του Ρήγα έγραφε 

χαρακτηριστικά για τη στάση της εκκλησίας: «Τι λοιπόν (οι κληρικοί) 

διδάσκουν τον απλούστατον λαόν; …Αναφέρουσι ποτέ το ρητόν «μάχου υπερ 

πίστεως και πατρίδος»;  Εξηγώσι ποτέ τι εστί Πατρίς;…Φέρουσι ποτέ τα 

παραδείγματα του Θεμιστοκλέους, του Αριστείδου, του Σωκράτους και των 

άλλων μυρίων εναρέτων και σοφών; Μας είπον ποτέ, πως διοικείται  ο κόσμος 
                                                 

8   «Επομένως σ’ όλη αυτή την περίοδο η εκκλησία και ιδιαίτερα ο μεγάλος κλήρος βρίσκεται επικεφαλής 
μιας παθητικής αντίστασης, που παίρνει συχνά μια κάποια ενεργητική μορφή στο να περιορίζει τον 
εξισλαμισμό δημιουργώντας παντού σχολεία. Αναμφίβολα, σύμφωνα με τους ιστορικούς η εκκλησία 
διατηρεί σ’ αυτές τις περίοδους μεγάλη δύναμη και αποτελεί το ηθικό συνεκτικό στοιχείο όλου του 
έθνους.  Γ. Σκουλά, Η ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους, Πανεπιστημιακά, Έκδοση του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2005, σελ. 16 
9 «Ιδιαίτερα η εκκλησία ήταν ο σπουδαιότερος ιδιοκτήτης γης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
πετυχαίνοντας να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των αγαθών, που κατείχε στη Βυζαντινή εποχή.» Γ. 
Σκουλά, Η ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους, Πανεπιστημιακά, Έκδοση του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2005, σελ. 15 
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και ποία είναι η καλλιτέρα διοίκησης;…..Οι ιεροκήρυκες αρχινούν με τας 

ελεημοσύνας και τελειώνουν με τας νηστείας. Πως θέλεις λοιπόν να 

εξυπνήσουν οι Έλληνες από της τυραννίας10; »   

    Αλλά και αργότερα το 1807 ο ίδιος Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο 

Ε΄ έσπευδε να καταδικάσει τις επαναστατικές διεργασίες  και με πατριαρχική 

εγκύκλιο προς την Αίγινα, την Ύδρα, τον Πόρο κτλ, συνιστούσε στους 

νησιώτες να μη στασιάσουν και να μη δεχτούν τις προτάσεις της Ρωσίας προς 

επανάσταση:  «Και άλλοτε δια πολλών εκκλησιαστικών ημών εγκυκλίων και 

γραμμάτων εδηλώσαμεν προς πάντας τους ομογενείς ημών ευσεβείς… της 

κραταιάς και αηττήτου βασιλείας το χρέος όπου έχομεν  να φυλάττωμεν το 

πιστόν ημών του ραγιαλικίου και να δεικνύομεν πάντοτε λόγοις και έργοις και 

κατ’ εξοχήν εν τοις παρούσι καιροίς… να διατηρήσετε εαυτούς ανωτέρους 

πάσης διαβολής και ενέδρας των υπεναντίων και εχθρών της κραταιάς 

βασιλείας…  να μην τολμήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπον να δεχτείτε ποτέ  τους 

υπεναντίους και εχθρούς της κραταιάς βασιλείας...»,  «Εκ του συνόλου της 

εγκυκλίου αυτής, η οποία υπάρχει δημοσιευμένη εις το Αρχείον της Κοινότητος 

Ύδρας, τόμος 3, σελ 41-45, φαίνεται ότι ο Γρηγόριος ήτο φανατικός 

αντιπρόσωπος των φεουδαρχικών και μοναρχικών αντιλήψεων και καλόγηρος, 

ο οποίος δεν ευνοούσε να ταραχθεί η ησυχία11…»  

       Αλλά και ο σύγχρονος της Επανάστασης ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης 

για τη σχέση του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ με τη Φιλική Εταιρεία αναφέρει: 

«ο Πατριάρχης εταίρος, ο εστί συνωμότης κατά της τουρκικής εξουσίας, δεν 

ήτο και, όχι μόνον, ουδόλως εθάρρυνε την ελληνικήν εθνεγερσίαν, αλλά και 

πάντοτε απέτρεπεν  τους προς ους διελέγετο φιλεπαναστάτας, θεωρών 

εθνοφθόρον το τοιούτον τόλμημα12».  

      Μετά δε και την έκρηξη της Επανάστασης εκδόθηκε από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο  και επίσημος αφορισμός του αρχηγού της Αλέξανδρου Υψηλάντη  

και της Φιλικής Εταιρείας καθώς και όλων όσων συμμετείχαν στο  κίνημα. 

      Αλλά και πολύ αργότερα, μετά και από αυτήν ακόμη τη μεγαλειώδη και 

ηρωική επικράτηση της Επανάστασης, «Στις 9/21 Μαΐου 1828 ο Καποδίστριας 

δέχτηκε στην Αίγινα μιαν αντιπροσωπεία από τέσσερις μητροπολίτες, που 

έφερναν μια επιστολή του Πατριάρχη Αγαθαγγέλου. Η επιστολή αυτή, που είχε 
                                                 

10   Γιάννη Κορδάτου, Η Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εκδόσεις 
Επικαιρότητα,  ΑΘΗΝΑ 1974, σελ. 104 
11   Βλ. στο ίδιο,  σελ.  151 
12   Βλ. στο ίδιο,  σελ.  104 
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ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, παρότρυνε τους Έλληνες να πειθαρχήσουν στο 

νόμιμο ηγεμόνα τους, το Σουλτάνο. Ο Καποδίστριας απάντησε……ότι οι 

Έλληνες, ακλόνητοι στη χριστιανική τους πίστη, προτιμούσαν να πεθάνουν, 

παρά να υποταγούν και ότι δεν επρόκειτο ποτέ να αναγνωρίσουν μια 

εκκλησιαστική αρχή εξαρτημένη από τους Τούρκους.13» 

       Οι υποστηρικτές από τη άλλη πλευρά του επαναστατικού ρόλου του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου αντιτείνουν, ότι λόγοι σκοπιμότητας επέβαλλαν 

στον Γρηγόριο τον Ε΄ να  αποκήρυξη  την Επανάσταση και μιλούν για 

αναγκαστικό ελιγμό  κάτω από την ασφυκτική πίεση της Οθωμανικής Πύλης 

και όχι για κατευναστική προσπάθεια της Εκκλησίας με στόχο να διαφυλάξει τα 

από αιώνες κεκτημένα της. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πάντως, ότι ο ίδιος  

Πατριάρχης είχε αφορίσει επίσης τον Ρήγα Φεραίο και τον Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη, ενώ όπως πολύ εύστοχα σχολιάζει ο ιστορικός Ιωάννης 

Κορδάτος «οι αρχηγοί, δια να γίνουν μάρτυρες δεν αποδοκιμάζουν τας πράξεις 

των και τας ιδέας των. Εάν αποκαλυφθούν ή προδοθούν, χάριν του 

συμφέροντος της Ιδέας, προτιμούν να ανέβουν εις το ικρίωμα, παρά να 

αποδοκιμάσουν το έργο των» 

 

 

 

Οι Φαναριώτες 

 

Οι Φαναριώτες αποτελούσαν ιδιαίτερη κοινωνική τάξη στα πλαίσια της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας,  ένα είδος κοινωνικής και διοικητικής 

αριστοκρατίας. Μερικοί κατάγονταν από παλαιές αρχοντικές βυζαντινές 

οικογένειες. Είχαν αξιόλογη ευρωπαϊκή παιδεία,  γνώριζαν ξένες γλώσσες, 

διέθεταν οικονομική και πολιτική επιρροή και συχνά σταδιοδρομούσαν στα 

ανώτατα κλιμάκια της οθωμανικής κρατικής διοίκησης14. Οι Φαναριώτες κατά 

τους καθηγητές Βερέμη και Κολιόπουλο αποτελούσαν και αυτοί  οργανικό 

τμήμα  του συστήματος εξουσίας και διοίκησης των Οθωμανών και μάλιστα 
                                                 

13  Douglas Dakin, O αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τράπεζας, ΑΘΗΝΑ 1989, σελ. 300 

 
14 «Το επάγγελμα αυτό τους κατέστησε πανισχύρους και έτσι όταν ήρχισεν να αναπτύσσεται το εμπόριον 
και η βιοτεχνία επλούτιζον από τα δώρα των εμπόρων και των βιομηχάνων, οι οποίοι τους εχρησιμοποίουν 
δια την έκδοσιν αδειών κλπ. Επίσης εχρησιμοποιήθησαν και ως ηγεμόνες εις την Μολδοβλαχίαν και εκεί 
συγκέντρωσαν ωρισμέναι οικογένειαι Φαναριωτών αμύθητα πλούτη». Γιάννη Κορδάτου,  Η Κοινωνική 
Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εκδόσεις Επικαιρότητα,  ΑΘΗΝΑ 1974, σ. 99. 
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ήταν ανάμεσα στις άλλες εθνικές κοινωνικές ομάδες η πιο κοντινή σ’ αυτό το 

σύστημα εξουσίας και η  πιο απομακρυσμένη από τον υπόλοιπο εθνικό και 

κοινωνικό ιστό.  Αν ο ιδεολογικός μανδύας της εκκλησίας για τη συμμετοχή 

της στην Οθωμανική εξουσία ήταν η αναγκαία θεόθεν τιμωρία, οι Φαναριώτες 

δεν είχαν ανάγκη τέτοιων δικαιολογητικών προφάσεων. Τα κίνητρα τους 

πρωτίστως  ήταν η  νομή της εξουσίας,  η δόξα  και τα πλούτη μέσω της 

αναρρίχησης στα δημόσια αξιώματα της οθωμανικής αυλής και της απόκτηση 

της εύνοιας του Σουλτάνου. Ήταν επομένως σαφές, ότι οι Φαναριώτες δεν 

επρόκειτο να διακινδυνεύσουν τα προνόμια τους και να ευνοήσουν την 

εξέγερση των Ελλήνων εναντίον του και μάλιστα για τη δημιουργία ενός 

δημοκρατικού κράτους15.  

      Ως προς τη συμμετοχή πολλών γόνων φαναριώτικων οικογενειών στην 

ελληνική Επανάσταση, όταν αυτή τελικά  εκδηλώθηκε,  οι τελευταίοι δεν 

υπολόγιζαν στη βοήθεια των Φαναριωτών συνολικά και με την ιδιότητα τους 

ως ιδιαίτερης και συγκροτημένης κοινωνικής τάξης. Έτσι κατά τη γνώμη μας 

αποδεικνύεται ακόμη πιο σημαντικός  ο ρόλος αυτών των λίγων  στο ξέσπασμα 

της. Βέβαια άλλοι οραματιστές της Επανάστασης ακόμη και ριζοσπάστες, όπως 

ο Ρήγας, έβλεπαν ουσιαστικό πολιτικό ρόλο των Φαναριωτών σε ένα 

μελλοντικό ελληνικό κράτος, για το λόγο ότι αποτελούσαν σημαντικό πολιτικό 

παράγοντα στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής. Ας μην ξεχνάμε επίσης 

ότι φαναριώτικης καταγωγής ήταν και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης,  ο ηγέτης που 

κήρυξε την Επανάσταση και άναψε τη φλόγα του απελευθερωτικού αγώνα των 

Ελλήνων. Φαναριώτικης, όμως, καταγωγής ήταν και ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος, ο κακός αυτός δαίμονας της ελληνικής Επανάστασης κατά 

τον ιστορικό Τάσο Βουρνά, ο οποίος συμμάχησε με τους κοτζαμπάσηδες και 

τάχθηκε σαφώς εναντίον της.  

    Συνεπώς ως προς το ρόλο των Φαναριωτών στην εθνεγερσία μπορούμε να 

διατυπώσουμε την άποψη, ότι ένα μικρό μέρος από αυτούς είχε προοδευτικό 

προσανατολισμό και συντάχθηκε με τις λαϊκές μάζες υπέρ του εθνικού 

ξεσηκωμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος με συντηρητικό και αντιδραστικό 
                                                 

15 «Μόνο όσοι εξ αυτών υπέπιπτον εις την δυσμένειαν του Σουλτάνου και της Αυλής  του ηναγκάζοντο 
να αλλάξουν φρονήματα και να τα εκδηλώσουν, όταν κατόρθωναν να δραπετεύσουν εις τη  Ευρώπην. 
Πολλοί ολίγοι εξ αυτών κατά τις παραμονάς της εθνικής εξεγέρσεως του 1821 ευρέθησαν εις την 
επαναστατημένη Ελλάδα και έλαβον μέρος εις τον εθνικόν σηκωμόν. Και αυτοί ήσαν, όπως είπομεν,  οι 
διατελούντες υπό δυσμένειαν ή δίωξην της τουρκικής εξουσίας. Οι πλείστοι των Φαναριωτών – δια να μην 
είπομεν το σύνολον των – δεν είχον ελληνικήν εθνικήν συνείδησην και ήσαν αντιδραστικοί εξ όλας τας 
πολιτικάς και κοινωνικάς των εκδηλώσεις». Γιάννη Κορδάτου,  Η Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του 1821, Εκδόσεις Επικαιρότητα,  ΑΘΗΝΑ 1974, σ. 100. 
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προσανατολισμό και κινούμενο από στενά ατομικά και ταξικά συμφέροντα 

λειτούργησε με κάθε τρόπο εναντίον της.  

 

 

Κλέφτες και αρματολοί 

 

 Η αντίσταση ενάντια στην τουρκική κατάκτηση στον ελλαδικό χώρο 

εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή με το ένοπλο αντάρτικο κίνημα των 

κλεφτών, που πήρε μεγάλες διαστάσεις στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 

19ου αιώνα. Κατά τους Βουρνά και Κορδάτο οι ομάδες των κλεφτών 

αποτελούνταν κυρίως από νέους αγρότες, οι οποίοι εξαιτίας της σκληρής 

καταπίεσης  τόσο των Τούρκων όσο και των τοποτηρητών τους 

κοτζαμπάσηδων επέλεγαν την  παρανομία και την ένοπλή αντίσταση εναντίον 

τους.  Συνεπώς ο χαρακτήρας του κλέφτικου κινήματος ήταν καθαρά ταξικός. 

«Στους κλέφτες στηρίχτηκαν τα σχέδια του Ρήγα και αυτοί αποτέλεσαν τους 

πολεμικούς πυρήνες της Επανάστασης. Και η ονομασία ακόμα κλέφτες έχει 

ταξική προέλευση. Το κλέφτης, λέει ο Κολοκοτρώνης, βγήκε από την εξουσία 

με συκοφαντικό χαρακτήρα: ‘‘Μας ονομάζουν οι άρχοντες και το γουναρικό ( 

οι κοτζαμπάσηδες ) κλέφτες’’. Ωστόσο ήταν τόσο λαοφιλές το κίνημα, ώστε  ο 

χαρακτηρισμός έχασε την αρχική του σημασία στη γλώσσα του λαού και 

άρχισε πια να σημαίνει την έννοια αγωνιστές, αντάρτες κατά του εχθρού»16.  

     Στο εσωτερικό οι κλέφτες στηρίζονταν σε μια υποτυπώδη πολιτική 

οργάνωση μέσα στα χωριά αποτελούμενη από έμπιστους ανθρώπους, που τους 

παρείχαν κάθε είδους εφόδια και πληροφορίες, ενώ παράλληλα ενισχύονταν με 

όπλα από τις μυστικές οργανώσεις του παροικιακού Ελληνισμού, τα 

επαναστατικά ευρωπαϊκά καθεστώτα και τη Ρωσία. Η ζωή τους ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη  και γεμάτη κινδύνους, λόγω της άγριας  καταδίωξης τους από τους 

Τούρκους, αλλά και από τα ένοπλα τμήματα των Κοτζαμπάσηδων. Το μίσος 

των τουρκοκοτζαμπάσηδων για τους κλέφτες ήταν τόσο μεγάλο, ώστε 

χρησιμοποιούσαν εναντίον τους τα πιο βάρβαρα και απάνθρωπα μέσα,  όπως το 

παλούκωμα, το σπάσιμο των κοκάλων και τις κρεμάλες. Βλέπουμε δηλαδή, αν 

και θα αναφερθούμε αναλυτικότερα παρακάτω, ότι η ταξική σύγκρουση ήταν 

ιδιαίτερα έντονη. Γενικά μπορούμε να πούμε, τα αντάρτικα σώματα της 
                                                 

16 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999,  σελ. 31 
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κλεφτουριάς πρωτοστάτησαν στην προστασία του φτωχού και αδύναμου λαού 

στα χρόνια της σκλαβιάς, κράτησαν ψηλά το εθνικό του φρόνημα  και 

αποτέλεσαν την ένοπλη πρωτοπορία της ίδιας της Επανάστασης, όταν αυτή 

τελικά εκδηλώθηκε. 

     Από την άλλη μεριά η ανάγκη φύλαξης των ορεινών διαβάσεων από τους 

κλέφτες, που κυριαρχούσαν στους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής Ελλάδας 

δημιούργησε κατά τους Βερέμη και Κολιόπουλο τις συνθήκες για την εμφάνιση 

των ένοπλων ομάδων των αρματολών. Η αδυναμία των Τούρκων να διατηρούν 

ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στα ορεινά οδήγησε στην ανάθεση αυτής της 

φύλαξης σε φρουρές ενόπλων, οι οποίοι ήταν συνήθως αμνηστευθέντες γι’ αυτό 

το σκοπό ληστές. Αυτό το άτυπο καθεστώς της ελεγχόμενης παρανομίας 

ανέδειξε στις περιοχές κυρίως της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της 

Ηπείρου μια «αρματολική αριστοκρατία», η οποία επεδίωκε την εκμετάλλευση 

της παρανομίας προς ίδιον όφελος. Οι καπεταναίοι δηλαδή των αρματολών  

ήταν από τη μια μεριά στην υπηρεσία της οθωμανικής εξουσίας αλλά και από 

την άλλη  αποτελούσαν οργανικό μέρος του προβλήματος, αφού τόσο οι ίδιοι 

όσο και οι άντρες τους προέρχονταν από τον κόσμο της παρανομίας και σ’ 

αυτόν επανέρχονταν όταν έχαναν την εύνοια των εκπροσώπων της εξουσίας.  Η 

κατά καιρούς υποταγή αυτή των καπεταναίων στους εκπροσώπους του 

Σουλτάνου, η «προσκύνηση», όπως έμεινε γνωστή,  αντιμετωπίστηκε από την 

ιστοριογραφία είτε  ως τέχνασμα εθνωφελές με σκοπό να επανέλθουν στην 

παρανομία με την πρώτη ευκαιρία, είτε κατά άλλους  ως εθνική προδοσία.  

Όμως δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για τέχνασμα ούτε για προδοσία καθώς η 

έννοια του έθνους με τη σημερινή της σημασία δεν είχε εισαχθεί ακόμη στον 

κόσμο των καπεταναίων.  

      Φυσικά με την προοπτική της Επανάστασης τα δεδομένα άλλαξαν άρδην, 

κλέφτες και αρματολοί (ιδίως αυτοί της Στερεάς Ελλάδας) ένωσαν τις 

προσπάθειες τους και πρόσφεραν πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος 

αναχαιτίζοντας τις πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις, που όδευαν στην 

Πελοπόννησο για να καταπνίξουν την Επανάσταση στην αρχική κοιτίδα της.  
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Πρόκριτοι  

 

Οι πρόκριτοι ή προεστοί ή δημογέροντες ή κοτζαμπάσηδες, όπως ήταν 

ευρύτερα γνωστοί με την τουρκική τους ονομασία, ήταν στην Πελοπόννησο 

από την άποψη πολιτικής και οικονομικής ισχύος το αντίστοιχο των κλεφτών 

και των αρματολών στην Στερεά, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Οι Ζαΐμηδες 

των Καλαβρύτων, οι Λόντοι του Αιγίου, οι Νοταράδες της Κορίνθου, οι 

Δεληγιαναίοι της Γορτυνίας και οι Μαυρομιχαλαίοι της Μάνης  ήταν από τις 

πιο αντιπροσωπευτικές οικογένειες των προκρίτων της χώρας. Επρόκειτο κατά 

τους Βερέμη και Κολιόπουλο ουσιαστικά για εστίες ολιγαρχικής εξουσίας, οι 

οποίες είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια του παλαιού καθεστώτος και ασκούσαν 

εξουσία στο όνομα του Οθωμανού Σουλτάνου, περισσότερο με την εύνοια των 

εκπροσώπων του και λιγότερο με την αναγνώριση των άλλων μελών της 

κοινότητας.  

      Η κύρια αρμοδιότητα των κοτζαμπάσηδων  ήταν η είσπραξη των 

φορολογικών βαρών, η οποία επέτρεπε από τη μια μεριά  την παρακράτηση 

μέρους των εσόδων (οικονομική δύναμη) και από την άλλη τη διαφορετική 

φορολογική μεταχείριση των φίλων και των αντιπάλων τους (πολιτική δύναμη). 

Περεταίρω δάνειζαν αυτήν την οικονομική υπεραξία τόσο στους εκπροσώπους 

της κεντρικής εξουσίας όσο και στα άλλα μέλη της κοινότητας και με αυτόν τον 

τρόπο αναπαράγονταν στα κοινοτικά αξιώματα και δια της πολιτικής ισχύος 

των κοινοτικών αξιωμάτων ενίσχυαν ακόμη περισσότερο και την οικονομική 

τους ισχύ.  Το σύστημα εξουσίας των προκρίτων ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με 

τις επαναστατικές εθνοσυνελεύσεις. Τα μέλη των εθνοσυνελεύσεων 

αναδεικνύονταν από τους προκρίτους, και τους στήριζαν με τη σειρά τους, όταν 

δεν ταυτίζονταν στο πρόσωπο τους και τα δύο αξιώματα. Η εξουσία τους, 

προϊόν του ανατολικού δεσποτισμού της εποχής, δεν μπορούμε να πούμε, ότι 

ήταν συμβατή με τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς της Ευρώπης  και με τη  

νέας πολιτεία που οραματίζονταν πολλοί αγωνιστές, παρ’ όλα αυτά, όμως,  

έγινε ακόμη πιο ισχυρή με την έκρηξη της Επανάστασης, καθώς δεν  υπήρχε 

πλέον η εξάρτηση από την εύνοια του Τούρκου  κατακτητή.  
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      Οι έμποροι 17 

 

 Αν και η εθνική ιστοριογραφία αλλά και η μαρξιστική υποστηρίζουν την 

ύπαρξη ιδιαίτερης εμπορικής τάξης ανάμεσα στις ηγετικές ομάδες των 

Ελλήνων, την περίοδο της Επανάστασης μια τέτοια άποψη φαίνεται να μην 

είναι πραγματιστική. Κατά τους Βερέμη και Κολιόπουλο εμπορικές 

δραστηριότητες είχαν και πολλοί Φαναριώτες, Προεστοί αλλά και Καπεταναίοι, 

οι οποίοι, όπως είδαμε ανήκαν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις μεταξύ τους. 

Κατά τους ίδιους επίσης οι κατεστημένοι μεγαλέμποροι ιδίως της διασποράς 

καταδίκαζαν με κάθε ευκαιρία ανατρεπτικές κινήσεις, όπως αυτή του Ρήγα και 

της Φιλικής Εταιρείας. Οι έμποροι, συνεπώς, που συμμετείχαν στον εθνικό 

ξεσηκωμό της περιόδου, ήταν περισσότερο τα νεώτερα  μέλη των ελληνικών 

παροικιών, εμπορικοί πράκτορες και γραμματείς, σπουδαστές και στρατιωτικοί 

στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στη Ρωσία, που σαφώς και διακρίνονταν από 

την κατεστημένη μεγαλεμπορική τάξη τόσο της οθωμανικής αυτοκρατορίας 

όσο και της διασποράς, η δε  συμβολή τους στη χρηματοδότηση του Αγώνα 

υπήρξε καίρια για την επιτυχή έκβαση του. 

  

 

 

 

Οι λόγιοι  

 

 Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους λόγιους, τους ανθρώπους εκείνους των 

γραμμάτων, οι οποίοι, αν και δεν αποτελούσαν ξεχωριστή κοινωνική τάξη 

μπορούμε να πούμε, ότι συνέβαλλαν καθοριστικά με το έργο τους στην 

αφύπνιση της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Αυτοί υπήρξαν κυρίως δάσκαλοι 
                                                 

17 Ανεξάρτητα, όμως, από την ύπαρξη ή όχι ιδιαίτερης εμπορικής τάξης την περίοδο αυτή, είναι γεγονός η 
μεγάλη ανάπτυξη του υπό ελληνικό έλεγχο εμπορίου, που οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: Πρώτον στην 
ορμητική επέκταση του δυτικού εμπορίου  και στην άμεση αντανάκλαση του στην Ανατολική Μεσόγειο 
και δεύτερον στις διάφορες εξεγέρσεις των πασάδων, που διοικούσαν τις νότιες περιφέρειες αναγκάζοντας 
έτσι τους Ευρωπαίους να εγκαταστήσουν τα εμπορικά τους κέντρα βορειότερα. Γ. Σκουλά, Η 
ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους, Πανεπιστημιακά, Έκδοση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, 2005, σελ. 15 
.   



 21

στα ελληνικά σχολεία αλλά και κληρικοί, μοναχοί, έμποροι και εκδότες, οι 

περισσότεροι με ευρωπαϊκή μόρφωση, οι οποίοι μετά από αιώνες σκλαβιάς 

έφεραν στην Ελλάδα τις προοδευτικές ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και 

εμφύσησαν στις καρδιές των υπόδουλων Ελλήνων τη φλόγα της Επανάστασης.     

 

 

Ο απλός λαός 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας τις παραμονές της Επανάστασης 

το αποτελούσαν κυρίως ακτήμονες ή με μικρή ιδιοκτησία αγρότες, αλλά και 

ποιμένες, ναύτες, μικροέμποροι κτλ. Η ελληνική επανάσταση δεν θα μπορούσε 

να ξεκινήσει και να νικήσει χωρίς τις αστείρευτες δυνάμεις και τις υπέρμετρα 

σκληρές θυσίες όλων αυτών των ανώνυμων Ελλήνων. Κατά τον Γιάννη 

Κορδάτο οι φτωχοί αγρότες υφίστατο μεγάλη εκμετάλλευση και καταπίεση και 

από τους μεγαλοϊδιοκτήτες και από τους τοκογλύφους. «Οι μικροϊδιοκτήται 

ειργάζοντο οι ίδιοι και τα μέλη της οικογενείας των εις τα κτήματά των και οι 

ακτήμονες……εις τα κτήματα των μεσαίων και των μεγαλοϊδιοκτητών ή 

έπαιρναν από τους ίδιους  ορισμένα των αμπέλια, χωράφια, ελαιοτριβεία κτλ. 

και τα καλλιεργούσαν δίδοντες το τρίτον ή το ήμισυ της εσοδείας, αναλόγως 

του τόπου18». «Η φτώχεια των και η κακομοιριά των ήταν ο παντοτινός 

σύντροφος των…..Έπειτα το βάρος συνηθειών αιώνων τους συνήθισεν εις την 

υποταγήν και η αμάθεια και η θρησκοληψία των τους επανάπαυαν με την ιδέαν, 

πως από θέλημα θεού υποφέρουν, ότι υποφέρουν εις τούτον τον κόσμον, 

πάντως, όμως τους αναμένει καλύτερη ζωή εις τον ουρανόν19». Κι όμως αυτοί 

οι ταπεινοί και αγράμματοι άνθρωποι μπόρεσαν, όταν ήρθε η ώρα, να 

αποτινάξουν από πάνω τους καταπίεση αιώνων και να δώσουν και την ίδια τους 

τη ζωή για την ελευθερία.  Το μέτρο της εξαθλίωσης, των συμφορών, αλλά και 

του πατριωτισμού και της αυταπάρνησης του απλού ελληνικού λαού κατά τη 

διάρκεια της Επανάστασης, δίνει με πραγματικά συγκινητικό τρόπο η γνωστή 

ιστορία της Πανωραίας Χατζηκώστα, ή αλλιώς Ψωροκώσταινας, η οποία, αν 

και πάμφτωχη, πρώτη προσέφερε τον οβολό της στον έρανο για τη σωτηρία του 

πολιορκούμενου τότε Μεσολογγίου. 

                                                 
 18 Γιάννη Κορδάτου,  Η Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εκδόσεις 
Επικαιρότητα,  ΑΘΗΝΑ 1974, σελ.106 
 19 Βλέπε στο ίδιο σελ.107 
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     Κεφάλαιο δεύτερο 

 
 

 

Η Φιλική Εταιρεία και τα ρεύματα στο εσωτερικό της 

 

Σύμφωνα με όλες τις πηγές το οργανωτικό κέντρο της ελληνικής Επανάστασης 

υπήρξε η Φιλική Εταιρεία20. Τρείς Έλληνες μικροέμποροι ο Νικόλαος 

Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, που ζούσαν τότε 

στην Οδησσό της Ρωσίας,  αποφάσισαν την ίδρυση  της στις 14 Σεπτεμβρίου 

του 1814. Και οι τρείς φλέγονταν από τον ίδιο πόθο για την ανάσταση του 

γένους. Αν και γνώριζαν, ότι κάτω από τη βαριά σκιά της Ιεράς Συμμαχίας κάθε 

βοήθεια από την Ευρώπη ήταν αδύνατη, εντούτοις άφηναν στα νέα μέλη  να 

εννοηθεί, ότι κάποια «αόρατη αρχή» αποτελούμενη από ισχυρά πρόσωπα, που 

δεν κατονόμαζαν και κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη βρίσκονταν από πίσω 

και κινούσαν τα νήματα της Φιλικής Εταιρείας. Ήταν ένας  αποτελεσματικός 

τρόπος πίστευαν να παρακινήσουν τον ενθουσιασμό των Ελλήνων και να τους 

εμψυχώσουν για τον επερχόμενο ξεσηκωμό. Σύντομα δημιούργησαν ένα 

συνωμοτικό μηχανισμό στα πρότυπα των καρμποναρικών εταιρειών, που είχαν  

δημιουργηθεί στην επαναστατημένη Γαλλία και είχαν εξαπλωθεί σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Καθιέρωσαν μυσταγωγικές διαδικασίες για τη μύηση των νέων 

μελών, που έδιναν ιερό όρκο πίστης και αφοσίωσης στον Αγώνα.  Η 

επικοινωνία των μελών της εταιρείας ακολουθούσε και αυτή όλους του κανόνες 

μυστικότητας (ψευδώνυμα, κρυπτογραφικό αλφάβητο, συνθηματικά 

                                                 
20 «Ορισμένες ομάδες Ελλήνων ακολουθώντας το παράδειγμα των μυστικών οργανώσεων και εταιριών 
της δυτικής Ευρώπης άρχισαν να σχηματίζουν παρόμοια κινήματα με προοπτική την προετοιμασία της 
εξέγερσης. Ο Ρήγας Φεραίος είχε ανοίξει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Καταστρώνει το μεγάλο 
σχέδιο της δημοκρατίας των ονείρων του και επεξεργάζεται την πολιτική του διοίκηση εμπνευσμένη από 
το γαλλικό Σύνταγμα του 1793. Παρά την εκτέλεση του από τους Τούρκους στο Βελιγράδι  το κίνημα 
συνεχίζεται. Άλλες οργανώσεις προεκτείνουν το έργο του.  Άλλωστε μια απόδειξη αυτής της συνέχειας 
είναι το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον, που ιδρύθηκε το 1809 στο Παρίσι και η Εταιρία Φιλόμουσων, που 
ιδρύθηκε το 1812 στην Αθήνα. Μετά έρχεται να προστεθεί η πιο σημαντική μυστική οργάνωση, που 
ιδρύθηκε στην Οδησσό το 1814 και έμελλε να οργανώσει γύρω της όλες τις δυνάμεις του Έθνους αυτή της 
Φιλικής Εταιρίας και να αρχίσει την Επανάσταση. Εκείνοι, που παίρνουν την πρωτοβουλία για την ίδρυση 
αυτών των μυστικών οργανώσεων είναι έμποροι και προοδευτικοί διανοούμενοι. Τα ιδανικά της εθνικής 
ανεξαρτησίας και της κοινωνικής ελευθερίας είναι δεμένα και αδιαίρετα για όλες αυτές τις οργανώσεις. 
Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ, ούτε για την επίσημη ιδεολογία  του μεγάλου κλήρου, ούτε των Φαναριωτών 
ως κοινωνικής ομάδας, αλλά ούτε και της ιδεολογίας των προκρίτων ή κοτζαμπάσηδων στις επαρχίες», Γ. 
Σκουλά, Η ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους, Πανεπιστημιακά, Έκδοση του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2005, σελ.  17 
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αναγνώρισης). Κάθε παράβαση του όρκου θα είχε ολέθριες συνέπειες για το 

ιερό σκοπό, γι αυτό και μπορούσε να επιφέρει την τιμωρία του θανάτου στους 

επίορκους. Ανάμεσα στους πρώτους, που μυήθηκαν στην εταιρεία ήταν οι 

αδελφοί Σέκερη. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική  εξέλιξη καθώς ο Παναγιώτης 

Σέκερης υπήρξε μεγαλέμπορος στην Κωνσταντινούπολη και διέθεσε μεγάλο 

μέρος της περιουσίας του για την ενίσχυση της  Φιλικής Εταιρείας στο 

ξεκίνημα της.  

      Τη διετία 1814-1816 οι ιδρυτές της Φιλικής προσπάθησαν και κατάφεραν 

να στρατολογήσουν νέα μέλη  κυρίως από τον εμπορικό κόσμο της διασποράς 

αλλά και από τους καπεταναίους, ενώ το 1817 έγινε πλέον φανερή η ανάγκη για 

μία προσωπικότητα  με κύρος και ακτινοβολία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό, που θα αναλάμβανε την ηγεσία της οργάνωσης. Σε αντίθεση με τον 

Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος δύο φορές μάλιστα αρνήθηκε να αναλάβει την 

ευθύνη του Αγώνα, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, στενός συνεργάτης 

και υπασπιστής του Ρώσου Τσάρου αποδέχτηκε με συγκίνηση την πρόταση των 

φιλικών.   

       Με την ιδιότητα πλέον του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής ο Υψηλάντης 

σύντομα εκπόνησε σχέδιο, που προέβλεπε την παραπλάνηση των Οθωμανών με 

εξέγερση των Σέρβων, δολιοφθορές στον τουρκικό στόλο στην 

Κωνσταντινούπολη και ταυτόχρονη κήρυξη της επανάστασης σε Πελοπόννησο 

και Μολδοβλαχία.  Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, καθώς  τα μέλη της εταιρείας 

ανέρχονταν ήδη σε χιλιάδες και οι επαναστατικές διεργασίες είχαν διαρρεύσει  

από ξένες  μυστικές υπηρεσίες  στην Υψηλή Πύλη και νωρίτερα στη Ρωσία. Η 

επαναστατική αύρα φυσούσε πια σε ολόκληρα τα βαλκάνια και ο χρόνος ήταν 

πιεστικός για τους επαναστάτες. 

     Σ’ αυτή τη φάση μέσα στους κόλπους της Φιλικής και κατά τον Βουρνά τρία 

ήταν τα ιδεολογικά ρεύματα, που διαμορφώνονταν:  

     Το πρώτο ήταν το αστικό-δημοκρατικό, που το αποτελούσαν  η προοδευτική 

μερίδα της αστικής τάξης (μικροί και μεσαίοι έμποροι, λόγιοι, γραμματικοί) και 

οι αγροτικές μάζες, που και αυτές στην πραγματικότητα εξέφραζαν αστικές  

διεκδικήσεις (σύνταγμα και διανομή της γης). Κύριοι εκπρόσωποι της  μετά και 

το θάνατο του Σκουφά το 1818 υπήρξαν οι Υψηλάντης, Παπαφλέσσας, 

Κολοκοτρώνης, Αναγνωστόπουλος, Αναγνωσταράς και Νικηταράς. Η μερίδα 
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αυτή επικράτησε στην εσωτερική σύγκρουση με τους κοτζαμπάσηδες και αυτή 

ήταν που  επέβαλε την Επανάσταση ενάντια στα αναβλητικά σχέδια τους. 

    Το δεύτερο ήταν το συντηρητικό-συμβιβαστικό κομμάτι της αστικής τάξης 

με κύριους εκπροσώπους τους Μαυροκορδάτο, Νέγρη, Ιγνάτιο, Καρατζά 

(Φαναριώτες) και τους Κουντουριωταίους (Υδραίοι εφοπλιστές), που 

επιθυμούσαν  μετά την εκδίωξη των Τούρκων να καταλάβουν οι ίδιοι το κενό 

εξουσίας, που θα δημιουργούνταν και να αποκτήσουν έτσι ή να διατηρήσουν 

την κοινωνική θέση και τα προνόμια  τους και στο νέο μετεπαναστατικό 

καθεστώς. Το κομμάτι αυτό συμμάχησε πολιτικά, αλλά και συγκρούστηκε με 

τους κοτζαμπάσηδες, ενώ εξέφραζε  (ιδίως ο Μαυροκορδάτος και η ομάδα του) 

και τον αγγλικό παράγοντα.  

     Το τρίτο ρεύμα μέσα στη Φιλική Εταιρεία ήταν το αντιδραστικό, που 

αποτελούνταν από τους κοτζαμπάσηδες και τον ανώτερο κλήρο, στοιχεία 

κατεξοχήν φεουδαρχικά, που έβλεπαν την δοτή εξουσία τους να απειλείται 

σοβαρά από τον ξεσηκωμό των αγροτικών μαζών και τα αιτήματα για 

αναδιανομή της γης και για το λόγο αυτό προσπάθησαν υπονομεύοντας την εκ 

των έσω να σταματήσουν κάθε σχέδιο για ένοπλη εξέγερση. Μόνο δε όταν 

κατάλαβαν κάτω από την πίεση του λαού, ότι η Επανάσταση ήταν 

αναπόφευκτη, τότε μόνο αναγκάστηκαν να την υποστηρίξουν, αλλά και πάλι 

διεκδικώντας συνεχώς την ηγεσία για λογαριασμό τους και σε βάρος της 

μεγάλης πλειοψηφίας του επαναστατημένου λαού. Ενδεικτική στο σημείο αυτό  

είναι η στάση των προκρίτων και των αρχιερέων της Πελοποννήσου έναντι του 

Παπαφλέσσα στη συνέλευση της Βοστίτσας. Εκεί ο Σωτήρης Χαραλάμπης, 

ισχυρός πρόκριτος, έθεσε το ζήτημα της εξουσίας, όταν θα διώχνονταν οι 

Τούρκοι. Ο Παπαφλέσσας ο φλογερός αυτός  φιλικός, που παρά τις αντιδράσεις 

κατόρθωσε να μεταδώσει τον επαναστατικό ενθουσιασμό σε όλη την 

Πελοπόννησο,  κατάφερε  εκείνη την κρίσιμη στιγμή με ευφυΐα και 

διπλωματικότητα να καθησυχάσει τους προκρίτους διαβεβαιώνοντας τους, ότι 

το έθνος θα ανέθετε την εξουσία σε αυτούς τους ίδιους, που διέθεταν την 

αναγκαία πείρα. 

    Τα γεγονότα, όμως, εξελίχθηκαν διαφορετικά από τις προσδοκίες και τα 

σχέδια των Ελλήνων. Ο Τσάρος αποκήρυξε την Επανάσταση και τον Υψηλάντη 

και μάλιστα επέτρεψε στον τουρκικό στρατό να εισέλθει στις παραδουνάβιες 

ηγεμονίες για να την καταπνίξει. Έτσι  μέσα σε λίγους μήνες με την ήττα στο 
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Δραγατσάνι το εγχείρημα του Υψηλάντη απέτυχε οριστικά. Ωστόσο η αποτυχία 

αυτή δεν ήταν χωρίς οφέλη, καθώς προκλήθηκε ισχυρός αντιπερισπασμός στην 

Τουρκία, που συγκέντρωσε ισχυρές δυνάμεις στο βορρά της Βαλκανικής ενώ 

σε λίγο  επρόκειτο να εκραγεί η Ελληνική επανάσταση στο νότο.  

 

 

 

 

 

    Κεφάλαιο τρίτο 
 

 

 

Ταξικοί ανταγωνισμοί και πολιτικές εξελίξεις κατά την έναρξη της 

Ελληνικής Επανάστασης 

 

Στις παραμονές της ελληνικής Επανάστασης του 1821 οι κυρίαρχες κοινωνικές 

αντιθέσεις εκφράζονται με τη σύγκρουση ανάμεσα στους κλεφτοκαπεταναίους 

και τους φτωχούς ακτήμονες  αγρότες από τη μία μεριά με τους γαιοκτήμονες-

κοτζαμπάσηδες και τους αρχιερείς, οι οποίοι επίσης διέθεταν μεγάλη ακίνητη 

περιουσία, από την άλλη. Η κλεφτουριά λοιπόν  κατά το Γιάννη Κορδάτο είναι 

μία ιδιότυπη μορφή της πάλης των τάξεων κατά την προ του 1821 εποχή. Η 

λαϊκή μούσα, κατά τον ίδιο, είναι αυτή, που διασώζει τα κατορθώματα και τη 

λεβεντιά των κλεφτών:  

                              

                             Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γένεις  νοικοκύρης   

                             για να αποκτήσεις πρόβατα ζευγάρια κι αγελάδες, 

                             χωριά κι αμπελοχώραφα κοπέλια να δουλεύουν 

                            -Μάμα μ’ εγώ δεν κάθομαι να γένω νοικοκύρης,  

                             να κάνω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν 

                             και να ’μαι σκλάβος των Τουρκών κοπέλι στους γερόντους21. 

 
                                                 

21 Γιάννη Κορδάτου,  Η Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εκδόσεις 
Επικαιρότητα,  ΑΘΗΝΑ 1974,  σελ. 108,  (εδώ γέροντες  εννοούνται   οι  κοτζαμπάσηδες) . 
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Ή σε άλλο δημοτικό τραγούδι: 

    

                              Εγώ ραγιάς δε γένομαι Τούρκους δεν προσκυνάω, 

                              δεν προσκυνώ τους άρχοντες και τους κοτζαμπασήδες, 

                              μον’ καρτερώ την άνοιξη να ’ρθούν τα χελιδόνια         

                              να βγουν οι βλάχες στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες22. 

    

       «….οι κλέφτες του παλαιού εκείνου καιρού μισούσαν το αρχοντολόι. Δια 

να ταπεινώσουν τους προεστούς ζητούσαν τα κορίτσια των εις γάμον  και δια 

να τους εκδικηθούν κατέβαινον από τα λημέρια των και ελήστευον τους 

πλουσίους και σημαίνοντας της περιοχής των. Άδειαζαν δηλαδή τα σπίτια των 

προεστών και τους έπαιρναν εις τα βουνά, ή τους ίδιους ή τους σπιτικούς των, 

δια να πάρουν λύτρα. Εννοείται πως και οι Τούρκοι μπέηδες δεν έβρισκαν 

ησυχία ή έλεος. Πολλοί  από αυτούς, οι σκληρότεροι και τυραννικότεροι, 

εξετελούντο. Αν πάλι εις κανένα μέρος οι Τούρκοι έσφαζαν ή κατεδίκαζαν 

κανέναν χριστανόν, οι κλέφτες  αντεκδικούντο τον θάνατον του χριστιανού, 

προβαίνοντες εις σκληρά κατά τον Τούρκων αντίποινα….Πολλάκις όμως οι 

χριστιανοί κοτζαμπάσηδες έβγαιναν μαζί με τους Τούρκους και χτυπούσαν τους 

κλέφτες. Στο Μοριά πολλοί Κολοκοτρωναίοι εξοντώθηκαν από τα ενέδρας και 

τας προδοσίας των Ελλήνων προεστών και αρχόντων23». 

        Ο ταξικός ανταγωνισμός παρατηρούμε ανάμεσα στους 

κλεφτοκαπεταναίους από τη μια μεριά και τους κοτζαμπάσηδες και τους 

αρχιερείς από την άλλη υπήρξε πολύ έντονος.  Όταν άρχισε η Επανάσταση οι 

κοτζαμπάσηδες εμφανίστηκαν έτοιμοι και κινήθηκαν πρώτοι να αναλάβουν την 

ευθύνη γα τη διεξαγωγή του πολέμου μέσα από την ίδρυση αρχικά τοπικών 

συμβουλίων, καθώς διέθεταν πείρα, χρήματα και πολιτική μεθοδολογία. Στην 

Πάτρα οι κοτζαμπάσηδες Ζαΐμης, Λόντος και Χαραλάμπης μαζί με τον 

Παλαιών Πατρών Γερμανό συνέστησαν το Αχαϊκό Διευθυντήριο, στη Μάνη ο 

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης τη Μεσσηνιακή Γερουσία, στο Άργος 

δημιουργήθηκε η καγκελαρία του Άργους και στα Ψαρά η Βουλή των Ψαρών. 

Μόνο σε λίγα τοπικά συμβούλια για παράδειγμα στην Ύδρα, στην Άνδρο και 

στη Σάμο ήταν έντονο το λαϊκό στοιχείο και αυτό για μικρό χρονικό διάστημα.  

                                                 
 22 Βλέπε στο ίδιο, σελ. 109 
 23 Βλέπε στο ίδιο  σελ. 111 
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      Οι μεγάλες όμως επιτυχίες στο στρατιωτικό μέτωπο  κατά τους πρώτους 

μήνες της Επανάστασης ενδυνάμωσαν τη λαϊκή παράταξη και την ισχύ των 

κλεφτοκαπεταναίων. Ο Κολοκοτρώνης με τις μεγάλες στρατιωτικές του 

ικανότητες αναδεικνύεται σε αδιαμφισβήτητο ηγέτη  του ένοπλου Αγώνα, παρά 

το γεγονός, ότι τον τίτλο του αρχιστράτηγου τυπικά έφερε ο κοτζαμπάσης της 

Μάνης Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. «Η άνοδος της ακτινοβολίας των λαϊκών 

δυνάμεων  φέρνει μία ανάλογη μείωση της εξουσίας του κοτζαμπασισμού, που 

αρχίζει πλέον να ανησυχεί σοβαρά τους φορείς του, που βλέπουν να 

διαγράφεται στον κοινωνικό ορίζοντα της Επανάστασης η τάση να μην 

περιοριστεί ο αγώνας στην αποτίναξη μόνο του τουρκικού ζυγού, αλλά και στο 

ξήλωμα του προνομιακού καθεστώτος των κοτζαμπάσηδων». «Δύο μήνες μετά 

την Επανάσταση σκέφτονται πλέον να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τον 

κίνδυνο διαφυγής της εξουσίας από τα χέρια τους, με σύντονα μέτρα, κυριότερο 

από τα οποία  ήταν η παγίωση μιας εντελώς ελεγχόμενης από αυτούς κεντρικής 

εξουσίας, που θα έπαιζε ρόλο κυβέρνησης και θα εξουδετέρωνε με ριζικά μέτρα 

τις επιπτώσεις της ταξικής πάλης των μαζών μέσα στη φωτιά της 

Επανάστασης24». 

     Κατά την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους συγκεντρώθηκαν μετά από 

αμοιβαίες συνεννοήσεις και με  πρωτοβουλία των  δύο μεγάλων οικογενειών 

της Πελοποννήσου των Δεληγιανναίων  και των Μαυρομιχαλέων στη Μονή 

των Καλτετζών στα σύνορα Λακωνίας και Αρκαδίας κοτζαμπάσηδες και 

αρχιερείς για να σχηματίσουν ενιαία κυβέρνηση. Με την πράξη των Καλτετζών 

στις 26 Μαΐου 1821 συστήνουν την Πελοποννησιακή Γερουσία με πρόεδρο τον 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και μέλη έναν επίσκοπο, τέσσερις κοτζαμπάσηδες, 

και ένα μεγαλέμπορο. Η σύνθεση της κυβέρνησης υπήρξε μονόπλευρη, καθώς 

αγνοήθηκαν τόσο  ο Κολοκοτρώνης όσο και οι άλλοι οπλαρχηγοί, που 

εξέφραζαν τον απλό λαό. Η ίδια η Γερουσία διεύρυνε τον αριθμό των μελών 

της αλλά και πάλι η σύνθεση δεν υπήρξε αντιπροσωπευτική: ένας έμπορος,  δύο 

επίσκοποι και πολλοί πρόκριτοι. Η  Γερουσία με την πρώτη εγκύκλιο της 

ρύθμισε διάφορα οικονομικά, διοικητικά και δικαστικά ζητήματα και 

παράλληλα ανέθεσε καθήκοντα σε τοπικούς εφόρους, με διαδικασίες εκλογής, 

που έλεγχαν οι πρόκριτοι. Οι φιλικοί, οι στρατιωτικοί και κυρίως ο λαός 

αισθάνθηκαν μεγάλη δυσφορία για το νέο αυτό σύστημα τοπικής 
                                                 

24 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 99 
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αυτοδιοίκησης και φορολογίας, που θύμιζε το καθεστώς ενάντια στο οποίο 

ξεσηκώθηκαν.  

   Ίσως αυτό συνέτεινε, ώστε να γίνουν δεκτοί  με μεγάλο ενθουσιασμό στην 

Ύδρα και στη συνέχεια στα Βέρβαινα ο Δ. Υψηλάντης και ο Αναγνωστόπουλος 

ηγετικά δημοκρατικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας και σφοδροί αντίπαλοι του 

κοτζαμπασισμού, οι οποίοι ερχόταν ως αντιπρόσωποι του Γενικού Επιτρόπου 

της Αρχής να διεκδικήσουν την πολιτική και στρατιωτική διεύθυνση του 

Αγώνα (δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή στην Πελοπόννησο η ήττα του κινήματος 

στη Μολδοβλαχία). Όπως εύστοχα παρατηρεί ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς 

«Υψηλάντης-Κολοκοτρώνης-Παπαφλέσσας-Αναγνωσταράς αποτελούν τούτη 

τη στιγμή τους εκφραστές των ριζοσπαστικών αντιφεουδαρχικών αντιλήψεων 

της Φιλικής Εταιρείας και γύρω τους  συσπειρώνονται ταχύτατα οι 

αγωνιζόμενες μάζες, ενώ το πνεύμα  του κοτζαμπασισμού εκφράζεται με την 

Πελοποννησιακή Γερουσία και τις τοπικές δημογεροντίες.25»  

     Ακολούθησε περίοδος έντονων προστριβών στα Βέρβαινα με τους φιλικούς 

και τον Υψηλάντη να ζητούν την κατάργηση και της Γερουσίας και των 

δημογεροντιών, καθώς δεν προέρχονταν από το λαό, αλλά αυθαίρετα είχαν 

περιβληθεί την εξουσία. Οι κοτζαμπάσηδες από την πλευρά τους δεν 

εννοούσαν να χάσουν τίποτα από τα παλιά τους προνόμια, τα οποία είχαν 

ανανεώσει  με την Πράξη των Καλτετζών  και μάλιστα απαίτησαν κάθε 

ενέργεια του Υψηλάντη, να περνάει για έγκριση από τη Γερουσία και τις 

δημογεροντίες. Ο Υψηλάντης αμέσως απέρριψε το αίτημα των κοτζαμπάσηδων 

και αυτοί ελισσόμενοι αντιπρότειναν να δημιουργηθεί ένα μικτό όργανο λήψης 

αποφάσεων για τα πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα.  Ο Υψηλάντης εκ νέου 

απέρριψε τις προτάσεις αυτές και αφού κατήγγειλε τους κοτζαμπάσηδες για 

εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων αναχώρησε από τα 

Βέρβαινα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την εξέγερση των χιλιάδων στρατιωτών, 

που βρίσκονταν εκεί, οι οποίοι υπό τον Παπαφλέσσα και τον Αναγνωσταρά 

πήραν τα όπλα και περικύκλωσαν το κονάκι, στο οποίο ήταν συγκεντρωμένοι  

οι πρόκριτοι, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον τους και ζητώντας να τους 

σκοτώσουν.  Η κατευναστική παρέμβαση του Κολοκοτρώνη προς τους 

στρατιώτες και η αποδοχή του αιτήματος τους για επιστροφή του Υψηλάντη 

ηρέμησαν προσωρινά τα πνεύματα και έσωσαν τους προκρίτους τη στιγμή, που, 
                                                 

25 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999,  σελ. 100 
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όπως πολύ εύστοχα σημειώνει  ο Τάσος Βουρνάς  «η λαϊκή εξέγερση θα έλυνε 

δυναμικά το πρόβλημα της πάλης για την ηγεσία προς όφελος της 

Επανάστασης»26. 

     Οι προστριβές και οι διενέξεις ανάμεσα στις δύο παρατάξεις συνεχίστηκαν 

με τον Υψηλάντη στα Τρίκορφα και την Πελοποννησιακή Γερουσία στη 

Ζαράκοβα. Μετά από πολλές και έντονες διαπραγματεύσεις οι κοτζαμπάσηδες 

δέχτηκαν την εκλογή Βουλής με την προϋπόθεση και πάλι οι αποφάσεις της να 

υποβάλλονται για έγκριση  στη Γερουσία. Ο Υψηλάντης αρχικά αρνήθηκε τη 

νέα πρόταση, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε και δέχτηκε την έγκριση της 

Γερουσίας μόνο σε διπλωματικές και πολεμικές αποφάσεις. Η πρώτη αυτή 

υποχώρηση της δημοκρατικής παράταξης έναντι της ολιγαρχικής έγινε υπό το 

βάρος της μη συνειδητοποίησης από την ίδια της δύναμης των όπλων της και  

υπό το φόβο, κυρίως του Κολοκοτρώνη, να μην χαρακτηριστεί η εξέγερση 

καρποναρική από την Ευρώπη,  έμελλε, όμως,  να είναι η απαρχή της ήττας των 

πανίσχυρων λαϊκών δυνάμεων και της επικράτησης του   ολιγαρχικού πυρήνα 

των προκρίτων, των αρχιερέων, των μεγαλεμπόρων και των εφοπλιστών  στη 

μετέπειτα πορεία της Επανάστασης.     

   Σύντομα το μέτωπο των κοτζαμπάσηδων ενισχύθηκε με την άφιξη στη 

Ρούμελη και το Μοριά πολλών Φαναριωτών, όπως του Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου, του Θεόδωρου Νέγρη και του Κωνσταντίνου Καρατζά. Ο  

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος φτάνει πρώτος και γίνεται δεκτός με μεγάλες 

τιμές από τους Προκρίτους, που ήταν συγκεντρωμένοι στην Πάτρα.  Εκεί θα 

τεθούν και οι πρώτες βάσεις της πολιτικής συμμαχίας τους και στο εξής θα 

αποτελεί τον πολιτικό εκφραστή του ολιγαρχικού μετώπου. Έτσι μετά και τη 

γνωστοποίηση της ήττας του κινήματος στις ηγεμονίες ο Μαυροκορδάτος και 

οι ολιγαρχικοί αντεπιτίθενται και ζητούν από τον Υψηλάντη να παραιτηθεί από 

την εξουσία. Ο Υψηλάντης αρνείται, όμως, συγχρόνως  κάνει το λάθος και 

διορίζει τον Μαυροκορδάτο εκπρόσωπο της Αρχής στη Δυτική Ελλάδα 

κρατώντας τον έτσι στο παιχνίδι της εξουσίας, έστω και από αυτή την 

απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση. Στο μεταξύ η πτώση της Τριπολιτσάς, του 

διοικητικού κέντρου των Τούρκων στην Πελοπόννησο,  μετά από την 

πολιορκία του Κολοκοτρώνη ενισχύει το μέτωπο των δημοκρατικών, που 

προσανατολίζονται προς την ιδέα της σύγκλησης εθνικής συνέλευσης.   
                                                 

26  Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας  1821-1974, τόμος Α, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999,  σελ. 101 
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Σημασία όμως έχει το γεγονός, ότι  ο Μαυροκορδάτος και οι Κοτζαμπάσηδες 

εκμεταλλεύτηκαν  αυτή την υποχώρηση για την εδραίωση της εξουσίας τους 

στην Πελοπόννησο, όπως είχαν κάνει και στη Ρούμελη, με τη Συνέλευση της 

Δυτικής Χέρσου Ελλάδος (Μαυροκορδάτος) και τον Άρειο Πάγο της 

Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (Νέγρης) σώματα και τα δύο κοτζαμπάσικα. 

Συγκαλούν εσπευσμένα την Πελοποννησιακή Γερουσία το Δεκέμβρη του 1821 

για την ντε φάκτο αναγνώριση της εξουσίας τους και καταφέρνουν να 

ενισχύσουν τις θέσεις τους ενόψει και της Εθνοσυνέλευσης με τον 

προσεταιρισμό των Υδραίων πλοιοκτητών, που αποτελούσαν με το στόλο τους 

ισχυρή οικονομική και πολεμική δύναμη.  Ο Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης 

ηττημένοι αναχωρούν για την Ακροκόρινθο, ενώ στους στρατιώτες επικρατεί 

και πάλι αναβρασμός για την εγκατάλειψη τους από τους ηγέτες τους. Οι 

κοτζαμπάσηδες φοβούμενοι την επανάληψη των γεγονότων των Βερβαίνων 

εγκαταλείπουν το Άργος και μεταφέρονται στην ερημική Επίδαυρο, όπου και 

υπογράφουν τον οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Ο Υψηλάντης 

και ο Κολοκοτρώνης αρχικά αρνήθηκαν, αλλά τελικά υποχώρησαν και 

υπέγραψαν το κείμενο αυτό, που ουσιαστικά αναγνώριζε την πολιτική 

κυριαρχία των κοτζαμπάσηδων και σηματοδοτούσε την οριστική ήττα του 

επαναστατικού ιδεώδους της Φιλικής Εταιρείας, όπως θα γινόταν ακόμη πιο 

εμφανές και αργότερα στην Εθνοσυνέλευση.  Η Γερουσία είχε  τώρα την 

ευχέρεια και τους ανεπιθύμητους να αποκλείσει και  τους δικούς της να 

ανακηρύξει μέλη της Εθνοσυνέλευσης. Έτσι για παράδειγμα ονόμασε 

διάφορους  αντιπροσώπους με το αιτιολογικό, ότι  διέθεταν πολιτική πείρα.   
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     Κεφάλαιο τέταρτο 
 

 

Η πρώτη Εθνοσυνέλευση της  Επιδαύρου 

 

 

Κάτω από αυτές τις δυσμενείς για τη δημοκρατική παράταξη συνθήκες άρχισε 

τις εργασίες της η Α΄ Εθνική Συνέλευση  των Ελλήνων στις 20 Δεκεμβρίου του 

1821 στο χωριό Πιάδα κοντά στην Αρχαία Επίδαυρο. Οι αντιπρόσωποι ήταν 59. 

Η σύνθεση ήταν χαρακτηριστική και εξέφραζε ακριβώς την  κυριαρχία των 

κοτζαμπάσηδων, του ανώτερου κλήρου και εν μέρει των μεγαλεμπόρων και 

πλοιοκτητών: 20 ήταν γαιοκτήμονες, 13 πλοιοκτήτες, 3 αρχιερείς, 4 

στρατιωτικοί ηγέτες, 3 μεγαλέμποροι, και 4 ακόμη αγνώστων επαγγελματικών 

στοιχείων. Υπήρχαν ακόμη και 12 διανοούμενοι27. Χαρακτηριστικός είναι ο 

αποκλεισμός σχεδόν του στρατιωτικών ηγετών με πιο κραυγαλέες περιπτώσεις 

εκείνες των Υψηλάντη, Κολοκοτρώνη και Ανδρούτσου. Γεωγραφικά δε οι 

αντιπρόσωποι κατανέμονταν ως εξής: 10 από την Πελοπόννησο, 27 από την 

ανατολική Στερεά Ελλάδα, 8 από τη δυτική, 13 από την Ύδρα, τις Σπέτσες, και 

τα Ψαρά, ένας από την Κάσο. Ένας τέλος αντιπρόσωπος ήταν Αλβανός 

σύμμαχος.  Οι δύο από αυτούς Μαυροκορδάτος και Νέγρης διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο τόσο ως εκφραστές των συμφερόντων των κοτζαμπάσηδων 

όσο και ως συντάκτες μεταξύ άλλων του κειμένου του Συντάγματος. 

Γαιοκτήμονες και ανώτερος κλήρος αποτελούσαν λοιπόν το 42% του σώματος 

των αντιπροσώπων και πλοιοκτήτες και μεγαλέμποροι το 29%. Πρέπει, όμως, 

να επισημάνουμε, ότι η ιδιότητα δεν καθόριζε με απόλυτο τρόπο την πολιτική 

τοποθέτηση του κάθε αντιπροσώπου, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Γ. Κορδάτος  «παρ’ όλον,  ότι εις τας πρώτας Εθνοσυνελεύσεις παρίσταντο και 

αρχιερείς, ανώτεροι κληρικοί και πολλοί κοτζαμπάσηδες, δεν απετολμήθη να 

γίνει εισήγησις δια την θέσιν πολιτεύματος ολιγαρχικού28.»  Μπορούμε δηλαδή 

να συμπεράνουμε, ότι η επίδραση των λαϊκών μαζών ήταν έντονη και ισχυρή 

ακόμη, παρά το γεγονός, ότι δεν συμμετείχαν με αντιπροσώπους μέσα στην ίδια 

                                                 
27 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009, σελ. 23 
28 Γιάννη Κορδάτου,  Η Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εκδόσεις 
Επικαιρότητα,  ΑΘΗΝΑ 1974, σελ. 219 



 32

την Εθνοσυνέλευση. Ακριβώς στη λαϊκή αυτή επίδραση θα πρέπει κατά τη 

γνώμη μας να αποδώσουμε  και τις προοδευτικές και φιλελεύθερες εκείνες 

διατάξεις, που συναντάμε διάσπαρτες στο κείμενο του Συντάγματος.  

       Από  τη δωδεκαμελή τώρα επιτροπή, που είχε αναλάβει τη σύνταξη του 

κειμένου του, δύο μόνο μέλη είχαν στην πραγματικότητα τις γνώσεις για αυτό 

το έργο, ο Μαυροκορδάτος και ο Νέγρης, αλλά και εκτός επιτροπής ο Ιταλός 

φιλέλληνας Βικέντιος Γκαλίνα, που έφερε μαζί του τα πιο σύγχρονα 

συντάγματα της Ευρώπης, φαίνεται, ότι έπαιξε  ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη 

διατύπωση του29.   

      Το πολίτευμα της Επιδαύρου φέρει στον τίτλο του τον όρο «Προσωρινόν». 

Ο χαρακτηρισμός αυτός αντανακλούσε τόσο την πολιτική ρευστότητα του 

πρώτου έτους της Επανάστασης, όσο και τους φόβους των ξεσηκωμένων 

Ελλήνων να μην προκαλέσουν την αντίδραση της Ιεράς Συμμαχίας30. Ένα 

δημοκρατικό και αβασίλευτο πολίτευμα θα αποτελούσε παραφωνία στην 

Ευρώπη των φεουδαρχών και των μοναρχών. Το «Προσωρινόν», όμως, κατά 

τον Καλτσώνη αντικατοπτρίζει επιπλέον και τη βούληση των δυνάμεων, που 

κυριάρχησαν στην Εθνοσυνέλευση, να μη δεσμευτούν οριστικά από ένα 

δημοκρατικό  σύνταγμα, αλλά να εκτονώσουν τη λαϊκή απαίτηση για 

δημοκρατικές επιλογές και να αφήσουν ανοιχτό το δρόμο για πιο συντηρητικές 

λύσεις, τις οποίες εξάλλου δεν έκρυψαν και  είχαν εκφράσει ήδη  μέσω των 

τοπικών πολιτευμάτων31. 

     Κατά τον δε Douglas Dakin « Το Σύνταγμα της Επιδαύρου ήταν αποτέλεσμα 

κυρίως της επιθυμίας του Μαυροκορδάτου και του Νέγρη να  σταθεροποιήσουν 

τη θέση τους στην Ελλάδα συνδέοντας την τύχη τους με τους προεστούς και 

επιχειρώντας να καθησυχάσουν τους καπεταναίους. Επιπλέον,  το Σύνταγμα 

είχε σκόπιμα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαπατηθεί η Ευρώπη: στις 

βασικές του γραμμές ακολουθούσε τη συμβουλή, που είχε δώσει τον 

περασμένο Ιούλιο ο Καποδίστριας στο Μαυροκορδάτο, ότι, δηλαδή, οι Έλληνες 

έπρεπε να ικανοποιήσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις εγκαθιδρύοντας μια ισχυρή 

τοπική κυβέρνηση στηριγμένη στις υπάρχουσες τοπικές διοικήσεις. Ο 

Καποδίστριας δεν είχε καταλάβει τότε, πως αυτό αποτελούσε αντίφαση. Ο 

                                                 
29 Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού  Κράτους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975 σελ. 212 
30 Βλέπε στο ίδιο σελ. 213 
31  Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009, σελ. 25 
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Μαυροκορδάτος, όμως, που ζούσε τα πράγματα από κοντά, κατάλαβε πολύ 

καλά, πως οι τοπικές αρχές ήταν τόσο περιχαρακωμένες στην εξουσία τους, 

ώστε το περισσότερο, που μπορούσε να γίνει ήταν να κατασκευαστεί μια 

συνταγματική πρόσοψη, που θα έκανε την Ευρώπη και κυρίως την 

ονομαζόμενη Ιερά Συμμαχία, να πιστέψει, πως οι Έλληνες είχαν την πρόθεση 

και ήταν ικανοί να συγκροτήσουν μια κεντρική κυβέρνηση συντηρητικής 

μορφής. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες, που έπαιζαν κάποιο ρόλο στην 

εξέλιξη των πραγμάτων αναγνώριζαν, κάπως αόριστα βέβαια, πόση σημασία 

είχε να καθησυχάσουν την Ευρώπη. Γι’ αυτό ακριβώς ακόμη και οι πρόκριτοι 

και οι καπεταναίοι ήταν διατεθειμένοι θεωρητικά να δεχθούν μια κεντρική 

διοίκηση. Ήθελαν να δείξουν, όπως όλοι οι Έλληνες, ότι ήταν Επαναστάτες 

άξιοι σεβασμού και όχι καρμπονάροι. Και για τον ίδιο λόγο έδωσαν έμφαση 

στο θρησκευτικό χαρακτήρα του αγώνα τους και υπογράμμισαν την επιθυμία 

τους για την εγκαθίδρυση μιας μοναρχίας. Διατηρούσαν, ωστόσο, όλη τους την 

αντίθεση απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή, που δεν εξυπηρετούσε τους άμεσους 

σκοπούς τους,  είτε επρόκειτο για κεντρική κυβέρνηση είτε για κεντρική 

διοίκηση32». 

       Στο κείμενο τώρα του Συντάγματος και στα ψηφίσματα της 

εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου παρατηρούμε έντονη την επίδραση  των ιδεών 

της γαλλικής  επανάστασης και των αντίστοιχων γαλλικών Συνταγμάτων. Όπως 

το άρθρο 2 της Declaration de droids όριζε, ότι σκοπός κάθε πολιτικής 

κοινωνίας είναι η διατήρηση των φυσικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, δηλαδή της ελευθερίας της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας και της 

αντίστασης στην τυραννία, όμοια και η πρώτη εθνική συνέλευση των Ελλήνων 

σκοπό είχε την εξασφάλιση των  φυσικών δικαίων του ανθρώπου. « Ο κατά 

Τούρκων πόλεμος μακράν του να στηρίζεται εις αρχάς τινάς δημαγωγικάς και 

στασιώδεις…. είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος, του οποίου η 

μόνη αιτία είναι η ανάκτησης της προσωπικής ημών ελευθερίας, της 

ιδιοκτησίας  και της τιμής.... Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων 

ορμώμενοι και θέλοντες να εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδέλφους μας 

Ευρωπαίους….εκστρατεύσαμεν αποφασίσαντες ή να επιτύχωμεν το σκοπό 

                                                 
32 Douglas Dakin, O αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τράπεζας, ΑΘΗΝΑ 1989, σ. 118 
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μας….. ή να χαθώμεν κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν υπό δουλείαν….»33 Ο 

αντιαπολυταρχικός αυτός χαρακτήρας του δεν μαρτυρά μόνο την επίδραση των 

ιδεών της γαλλικής επανάστασης αλλά  και τον άσβεστο πόθο των Ελλήνων για 

ελευθερία ύστερα από τέσσερις ολόκληρους αιώνες καταπίεσης και τυραννίας. 

      Συνεπώς ο χαρακτήρας του πρώτου Συντάγματος μπορούμε να πούμε,  ότι 

είναι κατ’ εξοχήν αστικοδημοκρατικός και συμπυκνώνεται σε αυτήν την τυπική 

κατοχύρωση των ατομικών  ελευθεριών και δικαιωμάτων των πρώτων άρθρων 

του (αν και ο σχετικός  κατάλογος είναι ελλιπής, αν τον συγκρίνουμε με τα 

μεταγενέστερα συντάγματα, π.χ. ελευθερία του Τύπου).                      

       Έτσι στο πρώτο άρθρο αναγνωρίζεται ως επικρατούσα θρησκεία  στην 

ελληνική επικράτεια η Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία –σαφής η 

επιρροή των ιεραρχών, που συμμετείχαν στην εθνοσυνέλευση- αναγνωρίζεται, 

όμως, το δικαίωμα των ετερόδοξων να πιστεύουν στη δική τους θρησκεία.  

       Καθιερώνεται η αστική ισότητα ενώπιον των νόμων, η οποία αν και τυπική 

έχει τη σημασία της, καθώς αποτελεί θεωρητικά ένα πρώτο βήμα για την 

πραγμάτωση και της ουσιαστικής ισότητας.   

      Ορίζει, ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν ισότιμα να διεκδικούν τα διάφορα 

αξιώματα με μοναδικό κριτήριο την ικανότητα  του καθενός. Η διακήρυξη 

αυτή, αν και θεωρητική, έχει και αυτή τη σημασία της, καθώς αποτελεί 

πραγματικά μεγάλη πρόοδο ιδίως σε σχέση με το τεσσάρων αιώνων 

κοτζαμπάσικο σύστημα διοίκησης.  

       Στο ίδιο πνεύμα κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία, η τιμή και η ασφάλεια, ενώ 

στις τελευταίες διατάξεις  «Περί του Δικαστικού» καθιερώνεται και η 

απαγόρευση των βασανιστηρίων.   

       Σχετικά με την οργάνωση τώρα του πολιτεύματος, το «Προσωρινόν 

Πολίτευμα της Επιδαύρου» καθιερώνει, όπως αναφέραμε, το 

αστικοδημοκρατικό πολίτευμα με βασικό του χαρακτηριστικό τη δυαρχική 

εξουσία ανάμεσα στα δύο σώματα του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού. Με 

αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να λυθεί το πρόβλημα της ηγεσίας του Αγώνα 

στην επαναστατημένη Ελλάδα. Η αιτία για την καθιέρωση αυτών των δύο 

αντίπαλων πόλων εξουσίας πρέπει να αναζητηθεί στην έλλειψη την περίοδο 

εκείνη ενός προσώπου κοινής αποδοχής, που θα μπορούσε να αμβλύνει την 

αμοιβαία καχυποψία, που υπήρχε, ανάμεσα  στους δημοκρατικούς και τους 
                                                 

33 Αλέξανδρου Σβώλου, Τα Ελληνικά συντάγματα 1822 – 1952, η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος, 
Εκδόσεις Στοχαστής, ΑΘΗΝΑ 1972, σελ. 23 
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ολιγαρχικούς. Επιπλέον κατά τη γνώμη μας αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο 

Βουλευτικό και στο Εκτελεστικό συνιστούσε στην πράξη υποβάθμιση και 

παραγκωνισμό του αντιπροσωπευτικού σώματος του Βουλευτικού , που εξ 

ορισμού  μπορεί να εκφράζει πιο αυθεντικά το λαό σε σχέση με την 

εκτελεστική λειτουργία.  

       Έτσι τα δύο σώματα καταρτίζουν και ψηφίζουν υποχρεωτικά από κοινού 

τους νόμους. Δηλαδή νόμος, που ψηφίζεται από το ένα από τα δύο σώματα 

πρέπει να ψηφιστεί και από το άλλο για να έχει ισχύ.  

        Η θητεία των μελών του Βουλευτικού προβλεπόταν να είναι ετήσια και 

εξαιτίας του πολέμου οριζόταν, ότι έπρεπε να βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση.  

        Αποτελούνταν από 33 μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονταν απλή με 

πλειοψηφία. 

    Το Βουλευτικό είχε επίσης την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει την 

κήρυξη πολέμου, τη σύναψη ειρήνης και τις συμφωνίες με άλλα κράτη, που 

είχε ήδη υπογράψει το Εκτελεστικό.  

     Κατάρτιζε επίσης και υπέβαλε για έγκριση στο Εκτελεστικό τον 

προϋπολογισμό.  

     Από την πλευρά του τώρα το Εκτελεστικό ήταν πενταμελές, εκλέγονταν από 

ειδική συνέλευση και όχι από το Βουλευτικό, αυτό ήταν, που εξέλεγε τους οκτώ 

υπουργούς της κυβέρνησης, η δε βασική του αρμοδιότητα ήταν ουσιαστικά η 

εκτέλεση και η εφαρμογή των νόμων. Χαρακτηριστικό των συσχετισμών, που 

αναφέραμε νωρίτερα, είναι ότι πρώτος πρόεδρος του Εκτελεστικού εξελέγη από 

την Εθνοσυνέλευση ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 

     Σχετικά με το ακανθώδες  ζήτημα των εθνικών γαιών, η Α΄ Εθνοσυνέλευση 

δεν προχώρησε, ακριβώς λόγω της ολιγαρχικής και μη αντιπροσωπευτικής 

σύνθεσης της, στη διανομή της γης στους ακτήμονες αγρότες, που είχαν 

άλλωστε πρωτοστατήσει στον εθνικό ξεσηκωμό. «Τα τούρκικα τσιφλίκια 

ανακηρύχτηκαν απλώς εθνικά και οι αγρότες υποχρεώθηκαν να δουλεύουν σ’ 

αυτά κάτω από τις ίδιες βαριές συνθήκες και τις ίδιες φορολογίες34». Ακόμη, αν 

και έγιναν προτάσεις από την πλευρά των κοτζαμπάσηδων για εκποίηση της 

εθνικής γης, αυτές δεν ευδοκίμησαν και η επίλυση του ζητήματος μετατέθηκε 

για την επόμενη εθνοσυνέλευση, όπου τέθηκε πολύ πιο πιεστικά και από την 

                                                 
 34 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999,  σελ. 108 
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πλευρά των αγροτικών στρωμάτων και από την πλευρά των γαιοκτημόνων, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια.    

      Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε, ότι το Σύνταγμα της Α΄ Εθνοσυνέλευσης 

δεν προέβλεπε θεσμούς άμεσης δημοκρατίας και λαϊκής συμμετοχής, όπως 

προέβλεπε το σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα και πολύ περισσότερο οι 

δημοκρατικές διακηρύξεις και προβλέψεις του δυστυχώς ακυρώθηκαν στην 

πράξη, λόγω της μη πλήρους εφαρμογής του35.   

      Ακόμη η Α΄ Εθνοσυνέλευση αγνόησε και σιωπηρά κατάργησε τη σημαία 

των Φιλικών με τον Φοίνικα, που είχε κυματίσει στα πεδία των μαχών από την 

έναρξη της Επανάστασης και  υιοθέτησε τη γαλανόλευκη ως επίσημη σημαία. 

Το γεγονός αυτό και ο προσωπικός παραγκωνισμός του Υψηλάντη (τιμητικά 

μόνο τον ονόμασαν πρόεδρο του Εκτελεστικού) σήμαινε τον ολικό 

παραγκωνισμό της Εταιρείας, που είχε οργανώσει τον Αγώνα για τη διεκδίκηση 

της ελευθερίας του γένους. Αυτό δεν υπήρξε παρά αποτέλεσμα της πολιτικής 

κυριαρχίας στην Εθνοσυνέλευση της παράταξης των κοτζαμπάσηδων και των 

πλοιοκτητών, που διεκδίκησαν και κατάφεραν να πάρουν την εξουσία για 

λογαριασμό τους.  

     Γενικά μπορούμε να πούμε ότι,  το πρώτο Σύνταγμα των Ελλήνων για τα 

μέτρα της εποχής του και για τον αστικοδημοκρατικό του χαρακτήρα υπήρξε 

αρκετά φιλελεύθερο, αλλά συγχρόνως και προσεκτικά διατυπωμένο, ώστε να 

μην προκαλέσει τις αντιδράσεις των απολυταρχικών κύκλων της Ευρώπης. 

Κατά τον Βουρνά «Με την εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου η Φιλική παρά το 

τεράστιο κύρος της, ύστερα από μια σειρά ολέθρια πολιτικά λάθη και ενώ 

διέθετε όλη τη λαϊκή συμπαράσταση χάνει την εξουσία από τα χέρια της και 

εκμηδενίζεται σαν πόλος καθοδήγησης της Επανάστασης. Η εξουσία και η 

ηγεσία του αγώνα περνάνε στα χέρια των κοτζαμπάσηδων, γεγονός που οδηγεί 

την Επανάσταση σε ένα δύσκολο δρόμο και εκμηδενίζει τις κοινωνικές 

κατακτήσεις της, ανοίγοντας την πόρτα σε δύο σκληρούς εμφύλιους πολέμους, 

που την έφεραν ως το χείλος της αβύσσου»36. 

 

 

 
                                                 

 35 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009, σελ. 27 
36  Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 109 
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   Κεφάλαιο πέμπτο 
 

 

Η δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρους 

      

 

Οι μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες των καπεταναίων στα πεδία των μαχών κατά 

τη διάρκεια του 1822, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της θέσης τους στον 

αγώνα για την  εξουσία. Ο Κολοκοτρώνης αναδεικνύεται σε αδιαμφισβήτητο 

ηγέτη των οπλαρχηγών μετά και τη μεγάλη  και ευφυή νίκη του επί της 

στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Αντίθετα το ίδιο γεγονός (η εισβολή 

του Δράμαλη) ήταν η αιτία να πληγεί βαρύτατα το κύρος της κυβέρνησης, 

καθώς εκείνη τη δραματική στιγμή για την Επανάσταση οι Κοτζαμπάσηδες και 

του Εκτελεστικού και του Βουλευτικού φάνηκαν  ριψάσπιδες  και επέλεξαν να  

εγκαταλείψουν το Ναύπλιο και  να καταφύγουν στα πλοία.  

      Αξίζει  στο σημείο αυτό να σταθούμε λίγο περισσότερο  στην καταστροφή 

του Δράμαλη, σ’ αυτή την πραγματικά μεγάλη νίκη του απλού ανώνυμου  

λαού, και να παραβάλουμε ολόκληρη τη συγκλονιστική και συγχρόνως 

συγκινητική περιγραφή του ιστορικού Τάσου Βουρνά, για να δείξουμε τόσο τον 

απαράμιλλο ηρωισμό και τη στρατιωτική  ευφυΐα του Κολοκοτρώνη και των 

οπλαρχηγών του, όσο και τον  αντεπαναστατικό και πέραν πάσης αμφιβολίας 

εφιαλτικό ρόλο των τουρκοκοτζαμπάσηδων μέσα σ’ αυτές τις φλόγες της 

Επανάστασης.  

 

      «Ταυτόχρονα από το δρόμο της Ανατολικής Ελλάδας κατεβαίνει ένας 

φημισμένος πολέμαρχος της Τουρκίας, ο Μαχμούτ πασάς Δράμαλης, έχοντας μαζί 

του 23.000 πεζούς, 6.000 ιππείς…..άφθονο πυροβολικό και πλουσιώτατα εφόδια 

εκστρατείας. Η κάθοδος του γίνεται με τα αγριότερα μέσα μιας καλά 

υπολογισμένης εκκαθαριστικής  επιχείρησης, δηλαδή με σφαγές  πληθυσμών και 

δηώσεις κατοικημένων σημείων. Ο Άρειος Πάγος τρομοκρατημένος αφήνει τη 

Ρούμελη και περνά στο Ξηροχώρι της Ευβοίας. Ο Ανδρούτσος κι ο Νικηταράς με 

κάπου 3.000 ενόπλους, από τους οποίους μόνο οι 400 ήταν εμπειροπόλεμοι, 

αναζητούν καταφύγιο και ερείσματα στις πλαγιές του Παρνασσού. Έτσι ο 
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Δράμαλης διασχίζει ανενόχλητος τη Φθιώτιδα, μπαίνει στη Βοιωτία και στις 30 

Ιουνίου/12 Ιουλίου καίει τη Θήβα και εξακολουθεί ακάθεκτος την πορεία του…. 

      Η είδηση της καθόδου της φοβερής στρατιάς του Δράμαλη σπείρει τον πανικό 

στο Εκτελεστικό και το Βουλευτικό των Κοτζαμπάσηδων. Και μέσα στη γενική 

σύγχυση διατάσσουν την τελευταία στιγμή τους κοτζαμπάσηδες άρχοντες των 

επαρχιών (Ζαΐμη, Χαραλάμπη, Λόντο, Σισίνη, Νοταρά, Δεληγιάννη κ.α.) να 

στρατολογήσουν, όπως, όπως μαχητές και να τραβήξουν πάνω από τον Ισθμό και 

σε θέσεις, που θα τις έκριναν κατάλληλες για την άμυνα. Το λαϊκό, όμως, 

αισθητήριο λειτούργησε τέλεια εκείνη την κρίσιμη στιγμή. «Οι προύχοντες δεν 

ηδυνήθησαν να  στρατολογήσουν, των στρατιωτών μη ακολουθούντων αυτούς, 

ως απείρους και ουδεμίαν εμπνέοντας πεποίθησιν»  γράφει ο Οικονόμου στα 

«Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας».  

      Μπροστά σ’ αυτήν την απελπιστική κατάσταση η κυβέρνηση διέπραξε ένα 

καινούργιο ολέθριο σφάλμα: ενώ η πτώση της πολιορκούμενης Πάτρας ήταν 

ζήτημα ημερών, στέλνει διαταγή στον Κολοκοτρώνη («ο σκοπός των ήτο να μην 

πάρω την Πάτρα και μου σηκώσουν τη δύναμη τη στρατιωτική», γράφει ο ίδιος 

στ’ απομνημονεύματα του), να λύσει την πολιορκία της Πάτρας και να σπεύσει να 

αντιμετωπίσει το Δράμαλη. Έξαλλος από το θυμό του ο Γέρος, αλλά βλέποντας, 

ότι η ανικανότητα του εκτελεστικού είχε σπρώξει τα πράγματα στην έσχατη αυτή 

λύση, να θυσιάσει την Πάτρα, λύνει την πολιορκία αφήνοντας μόνο λίγες 

δυνάμεις για παρενόχληση…….και βαδίζει στη Δημητσάνα. Από ’κει στέλνει 

μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι είναι έτοιμος να πάρει μέρος στην αντιμετώπιση του 

Δράμαλη, αρκεί η συγκέντρωση των στρατευμάτων να γίνει στην Κόρινθο και η 

αποφασιστική μάχη ανάσχεσης, όπου θα ρίχνονταν συγκεντρωτικά όλες οι 

ελληνικές δυνάμεις, να πραγματωνόταν στα Μεγάλα Δερβένια της Νεμέας, που 

δέσποζαν στο δρόμο Κορίνθου-Άργους.  

    Στην Καρύταινα, όπου βρισκόταν, αντί να λάβει διαταγή επιβεβαιωτική 

αποδοχής του σχεδίου του, παίρνει ένα εξωφρενικό έγγραφο του μινίστρου 

(υπουργού) του πολέμου Κωλέτη,  με το οποίο διατασσόταν να συνεχίσει την 

πολιορκία της Πάτρας! «Η κυβέρνησις της εκακοφάνη πολύ- του έγραφε- διότι 

διέλυσες την πολιορκία της Πάτρας, όσο δια την εξασφάλισιν των Δερβενίων 

έλαβε τα αναγκαία μέτρα». 

   Ο Κολοκοτρώνης αγανάκτησε. Και παραμερίζοντας εκτελεστικό και μινίστρους 

τραβάει στην Τριπολιτσά να τους βάλει σε θεογνωσία με τη δύναμη των όπλων. 
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Οι Γερουσιαστές, που βρίσκονταν εκεί ακούγοντας, πως έρχεται ο Κολοκοτρώνης 

το έβαλαν στα πόδια. Ο Γέρος μπαίνοντας στην πρωτεύουσα του Μοριά, που τα 

δικά του όπλα απελευθέρωσαν, αρχίζει να δρα πραξικοπηματικά υπέρ της 

Επανάστασης. Αντικαθιστά τους φυγάδες γερουσιαστές με δικούς του, τη στιγμή,  

που έφταναν απανωτές οι ειδήσεις περί φυγής των διορισμένων στρατιωτικών 

ηγετών μπροστά στον εχθρό. Ο Ρήγας Παλαμήδης, κοτζαμπάσης στρατιωτικός, 

υπεύθυνος για την άμυνα, εγκαταλείπει τις οχυρές θέσεις, όπως τα απόρθητα 

κάστρα της Ακροκορίνθου και τα Μεγάλα Δερβένια και φτάνει ασθμαίνοντας στο 

Άργος σπέρνοντας τον πανικό και  διαδίδοντας, πως ο Δράμαλης φτάνει με 

60.000! 

      Ο Τούρκος στρατηγός χωρίς να συναντά καμιά ουσιαστική αντίσταση και με 

υπερφίαλη διάθεση νικητή μπαίνει στις 6/19 Ιουλίου στην Κόρινθο. 

Υπεραισιόδοξος για τη σίγουρη επιτυχία, χωρίς να εγκαταστήσει στην Κόρινθο 

βάση εφοδιασμού, όπως τον συμβούλεψαν οι έμπειροι επιτελείς του και 

πιστεύοντας στη θεωρία του πολέμου αστραπή, αποφάσισε να κινηθεί με όλες τις 

δυνάμεις του προς Ναύπλιο και να πλήξει τον πολιτικό εγκέφαλο της 

Επανάστασης σβήνοντας την μ’ ένα ολοκληρωτικό χτύπημα.  

     Μέσα στον γενικό πανικό ο Κολοκοτρώνης και ο Δ. Υψηλάντης  αποφασίζουν 

να στηριχθούν για μια άλλη φορά στη μοναδική και ακένωτη δύναμη, που διέθετε 

η Επανάσταση, τον αγωνιζόμενο Έλληνα αγρότη. Ο Υψηλάντης με 200 πιστά 

παλικάρια καίει την παραγωγή του αργολικού κάμπου, μεταφέρει όσα τρόφιμα 

και εφόδια μπόρεσε στο κάστρο του Άργους και σε συμφωνία με τον 

Κολοκοτρώνη αποφασίζουν να κρατήσει  εκεί τον εχθρό όσο να μπορέσει ο Γέρος 

να συγκροτήσει μια αξιόμαχη δύναμη.  

     Η μεγάλη ώρα του Γέρου ήρθε. Αναπτύσσει μια θυελλώδη δραστηριότητα  και 

στέλνει παντού αγγελιοφόρους για να καλέσει τους Καπετανέους στη μάχη 

σωτηρίας της Επανάστασης. Το κάλεσμα του είχε άμεση απήχηση. Από παντού 

φτάνουν δεκάδες και εκατοντάδες ένοπλοι. Σιγά σιγά σχηματίζεται μια αξιόμαχη 

δύναμη, που από το Άργος πάει στους Μύλους και στήνει οχυρό στρατόπεδο. Εκεί 

φτάνουν ο Παπαφλέσσας, ο Νικηταράς κι ο Πετρόμπεης.  

    Στο μεταξύ ο Υψηλάντης κάνει θαυμάσια τη δουλειά του μπροστά στο φρούριο 

του Άργους. Έχει σταματήσει τον εχθρό και τον υποχρεώνει σε καθημερινές 

αψιμαχίες καθυστερώντας τον σημαντικά, ώσπου στα τέλη Ιουλίου αφήνει το 

φρούριο και σπεύδει κρυφά  να ενωθεί με τους άλλους στους Μύλους…… 
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    Πραγματικά η απώλεια χρόνου του Δράμαλη μπροστά στο κάστρο του Άργους 

είχε συνέπειες για το στρατό του. Καθώς κινήθηκε χωρίς επιμελητεία, εξάντλησε 

γρήγορα τα λιγοστά τρόφιμα του και στριμωγμένος στον αργίτικο κάμπο είδε το 

στρατό του να παθαίνει φοβερές ζημίες εξαιτίας της δυσεντερίας, που έπεσε 

ενδημικά, επειδή έτρωγαν άγουρα φρούτα και μποστανικά. Επίσης η ανομβρία 

εκείνου του χρόνου και η μεγάλη ζέστη είχαν στεγνώσει τον κάμπο από νερό και 

οι στρατιώτες του Δράμαλη υπέφεραν και από δίψα.  

    Στο μεταξύ οι Έλληνες από τους Μύλους τους παρενοχλούσαν συστηματικά και  

εφάρμοζαν την τακτική της καμένης γης βάζοντας φωτιές στις θημωνιές του 

κάμπου και κάνοντας έτσι απελπιστική τη θέση των Τούρκων.  

   Ο Δράμαλης δεν είχε να επιλέξει πλέον άλλον δρόμο παρά την υποχώρηση προς 

την Κόρινθο. Γιατί περί προέλασης του και κατάληψης του Ναυπλίου δεν γινόταν 

πλέον λόγος από πλευράς στρατηγικής. Οι κοτζαμπάσηδες μη πιστεύοντας εκείνο, 

που από διαίσθηση είχε καταλάβει ο Κολοκοτρώνης, ότι δηλαδή ο Δράμαλης θα 

υποχωρούσε, επέμεναν να χτυπήσουν τους Τούρκους στους Μύλους πέφτοντας 

θύματα των διαδόσεων, που έσπειρε με τέχνη ο Δράμαλης, μέσω κατασκόπων του 

Τουρκορωμιών, ότι τάχα θα χτυπήσει τ’ Ανάπλι. Ο Κολοκοτρώνης  δε γελάστηκε 

και με τους δικούς του Δ. Υψηλάντη, Παπαφλέσσα, Νικηταρά κ.α.  πιάνει τα 

Δερβενάκια.  

     Στις 26 Ιουλίου / 7 Αυγούστου οι Τούρκοι επιχειρούν να περάσουν τη φύσει 

οχυρή διάβαση τραβώντας κατά την Κόρινθο. Ο Κολοκοτρώνης τους δίνει ένα 

αιφνιδιαστικό χτύπημα και εξοντώνει 3000. Την άλλη μέρα ο Δράμαλης 

προσπαθεί να περάσει από τη διάβαση του Αγιονόρι νομίζοντας, ότι ο 

Κολοκοτρώνης μένει αμετακίνητος στα Δερβενάκια. Ωστόσο τη νύχτα ο Γέρος 

είχε αποσύρει τις δυνάμεις του αφήνοντας αναμμένες παραπλανητικές φωτιές  

στις πλαγιές, ώστε να πειστεί ο Δράμαλης, πως διατηρεί εκεί το σύνολο των 

δυνάμεων του. Στη διάβαση του Αγιονόρι ο Δράμαλης έπαθε τρομακτική 

συμφορά από τα εύστοχα χτυπήματα των δυνάμεων του Κολοκοτρώνη, του 

Υψηλάντη, Παπαφλέσσα και Νικηταρά. Από τις 30.000 του στρατού του και του 

άνθους των αξιωματικών του  ένα ποσοστό μόνο έφτασαν στην Κόρινθο μαζί με 

τον ίδιο σε κακή κατάσταση, ενώ περίπου 3.500 χιλιάδες γλύτωσαν καβαλώντας 

τα βουνά και φτάνοντας με την ψυχή στο στόμα στην παραλία του 

Μαυρολιθαριού, κοντά στην Ακράτα, όπου τους περιμάζεψαν τα τούρκικα 

καράβια. Από την αξιόμαχη και μοντέρνα για την εποχή της στρατιά του Δράμαλη  
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δεν έμεινε σχεδόν τίποτα και χιλιάδες όπλα και πολύτιμα αντικείμενα έπεσαν στα 

χέρια των Ελλήνων. Η νίκη στα Δερβενάκια, που έσωσε την Επανάσταση στο 

δεύτερο κρίσιμο χρόνο της έδειξε τι θαύματα μπορούν να κάνουν οι Έλληνες 

ενωμένοι κάτω από μια λαϊκή και εμπνευσμένη ηγεσία… 

   Η νίκη του Κολοκοτρώνη κατά του πανίσχυρου Δράμαλη με αποκλειστικό 

στήριγμα του τις λαϊκές δυνάμεις ξανάδωσε κύρος στο λαό και την ηγεσία του. Οι 

νικητές τον ανακηρύξαν και πάλι αρχιστράτηγο και τα νομοθετικά σώματα της 

κυβέρνησης αναγκάστηκαν να επικυρώσουν το διορισμό του.»37 

   

     Έτσι είχαν συγκροτηθεί   «δύο ισχυρά πολιτικά κόμματα, το «αρχοντικόν» 

και το «Καπετανίστικον», όπως τα ονομάζει ο Κοντάκης. Είναι οι «άρχοντες» 

και «κλεφτοκαπεταναίοι» του Φωτάκου, οι «αριστοκρατικοί» και οι 

«Υψηλαντισταί-Κολοκοτρωνισταί» ή «στρατιωτικοί» ή «δημοκρατικοί» του Μ. 

Οικονόμου, οι «ολιγαρχικοί» και «δημοτικοί» του Σπηλιάδη, οι «ολιγαρχικοί» 

και «δημοκρατικοί» του Παλαιών  Πατρών Γερμανού…Τα ονόματα είναι 

χαρακτηριστικά και της προελεύσεως τους και των ιδεολογικών τους 

τάσεων»38. Οι μεν θεωρούσαν ότι η ηγεσία της Επανάστασης ανήκε σ’ αυτούς, 

που είχαν τις γνώσεις και την πολιτική πείρα, και οι δε σ’ αυτούς, που έφεραν 

τα όπλα και είχαν αποδείξει την αξία τους στα πεδία των μαχών. Στα πλαίσια 

αυτής της διαμάχης για την εξουσία στα τέλη του 1822 οι μεγάλες οικογένειες 

των Κοτζαμπάσηδων της Πελοποννήσου παραμερίζουν τις διαφορές τους και 

συνασπίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τη συνεχώς 

αυξανόμενη δύναμη του Κολοκοτρώνη και των άλλων οπλαρχηγών και για το 

λόγο αυτό ανακηρύσσουν στο Μεσολόγγι αρχηγό τους τον Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο, Πρόεδρο, όπως είδαμε, τότε του Εκτελεστικού. Μαζί τους 

συντάσσονται και οι Κουντουριώτες της Ύδρας, οι οποίοι προσπαθούν χωρίς 

επιτυχία να προσεταιριστούν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και να διαιρέσουν έτσι 

το μέτωπο των οπλαρχηγών. Οι διασπαστικές κινήσεις των Κοτζαμπάσηδων 

συνεχίζονται και τους πρώτους μήνες του 1823 ενόψει και της σύγκλησης της 

Β΄ Εθνοσυνέλευσης με την απονομή αυτή τη φορά στρατιωτικών βαθμών 

(έμμισθων) σε εκείνους τους  οπλαρχηγούς, που  συντάσσονταν μαζί τους.  

                                                 
37 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999,  σ. 117 

 
38  Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975, σελ. 295 
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        Ο Κολοκοτρώνης από την άλλη πλευρά κινήθηκε και αυτός προς τη 

λογική της σύναψης  συμμαχιών με ισχυρές οικογένειες της Πελοποννήσου και 

κατόρθωσε να προσεταιριστεί, αν και προσωρινά, τους Μαυρομιχαλαίους στη 

Μεσσηνία και τον Δεληγιάννη και τον Πλαπούτα στη Δημητσάνα. Δεν έλειψαν 

βέβαια και εσωτερικές αντιδράσεις από τους άλλους οπλαρχηγούς στις 

συμβιβαστικές αυτές  κινήσεις του προς τους Κοτζαμπάσηδες, όπως μαρτυρά 

και ο εν μέρει  προφητικός διάλογος, που διασώζει ο Φωτάκος ανάμεσα στον 

Κολοκοτρώνη και στον Οδυσσέα Ανδρούτσο: «Ο Οδυσσεύς είπεν ‘‘ότι καθώς 

μας κάμνουν τώρα οι Κοτζαμπάσηδες, όπου εμείς είμεθα δυνατοί ακόμα και 

έχομεν και τα άρματα εις τας χείρας μας, άυριον θα μας σύρουν εις την 

φούρκαν’’. Ο Κολοκοτρώνης του απεκρίθη ‘‘ ΄Αι και συ όλο μ’ αυτούς έχεις να 

κάμης, άφησε τους και λησμονούνται μοναχοί τους’’. ‘‘ Καλά είπεν ο 

Οδυσσεύς, εσένα θα πρωτοσκοτώσουν και όχι με την αλήθεια, αλλά με τα 

ψεύματα  θα σου πλέξουν το σκοινί της φούρκας’’…. Η μετριοπάθεια και η 

διαλλακτικότητα του  Κολοκοτρώνη, που μέχρι να αρχίσουν οι διαδικασίες της 

συνελεύσεως και κατά τη διάρκεια της εκδηλώθηκε και προς άλλες πλευρές σε 

τίποτε δεν ωφέλησε. Το κόμμα του οποίου ήταν αρχηγός δεν θα κατόρθωνε να 

κάνει σεβαστές τις απόψεις του στους αντιπάλους….»39.     Αρχικά, όμως,  

λόγω της νίκης επί του Δράμαλη,  η παράταξη του Κολοκοτρώνη και του 

Υψηλάντη κατόρθωσε και πέτυχε τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης με εκλογή 

νέων μελών αντίθετα με τους Κοτζαμπάσηδες, που ζητούσαν απλώς να 

συνέλθει η προϋπάρχουσα Εθνοσυνέλευση για να συνεχίσει τις εργασίες της με 

τα ίδια μέλη. 

         Στην πράξη, όμως, ο διοικητικός και εκλογικός μηχανισμός ελέγχονταν 

από τους Προκρίτους και οι αντιπρόσωποι της Β΄ Εθνοσυνέλευσης θα 

εκλέγονταν, όπως και στην περίοδο της τουρκοκρατίας «με την επιρροή των 

τοπικών παραγόντων από τους εκπροσώπους των χωριών δια βοής.  Ούτε 

σκέψη μπορούσε να γίνει τότε για μυστική ψηφοφορία. Αλλά και αυτή ακόμη η 

διαδικασία, ούτε στις περισσότερες περιπτώσεις τηρήθηκε, ούτε και ήταν 

δυνατόν να τηρηθεί. Αρκετοί, ωστόσο, ήταν οι παραστάτες, που εκλέχθηκαν, 

χωρίς να ανήκουν στην παράταξη των αρχόντων.»40 Εδώ μπορούμε να 

επισημάνουμε ένα ακόμη ολέθριο σφάλμα του Κολοκοτρώνη και του 

                                                 
39 Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους,  Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975, σελ. 296 
40 Βλέπε στο ίδιο, σελ. 295 
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Υψηλάντη, που αποδέχτηκαν και δεν αμφισβήτησαν αυτόν τον τρόπο εκλογής 

των παραστατών, ο οποίος θα κρατούσε για δεύτερη φορά εκτός 

Εθνοσυνέλευσης τις επαναστατημένες λαϊκές μάζες.  

          Μια άλλη σοβαρή διαφωνία, που προέκυψε ήταν σχετικά με τον τόπο 

σύγκλισης της Εθνοσυνέλευσης.   Η παράταξη του  Κολοκοτρώνη και του 

Υψηλάντη επιδίωξε η σύγκλιση να γίνει στο Ναύπλιο, όπου και είχαν ισχυρά 

λαϊκά ερείσματα, ενώ οι αντίπαλοι τους επιδίωξαν η σύγκλιση να γίνει στο 

Άστρος της Κυνουρίας, όπου είχαν τον έλεγχο οι ίδιοι. Ο Παπαφλέσσας και ο 

Αναγνωσταράς εστάλησαν με εντολή του Κολοκοτρώνη να πείσουν τους 

αντιπροσώπους, που ήταν στο Άστρος, να προσέλθουν στο Ναύπλιο, αλλά κατά 

περίεργο τρόπο πείστηκαν και οι ίδιοι να παραμείνουν εκεί, οπότε αναγκαστικά 

και ο Κολοκοτρώνης με τους δικούς του μετέβησαν και αυτοί στο Άστρος, 

υποχωρώντας στην αξίωση του Εκτελεστικού41.  

         Η επίσημη έναρξη των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης έγινε σε 

τεταμένη ατμόσφαιρα στις 29 Μαρτίου του 1823. Την επόμενη μέρα έφτασε 

και στρατοπέδευσε κοντά στη συνέλευση και ο Κολοκοτρώνης μαζί με 800 

στρατιώτες του. Οι αντίπαλοι του πολιτικοί είχαν και εκείνοι δύναμη 

τουλάχιστον 6000 ανδρών, ώστε η περιοχή να δίνει την εικόνα στρατοπέδων 

μάλλον παρά συνελεύσεως, όπως εύστοχα παρατηρεί και ο συγγραφέας της 

Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.  

       Οι πολιτικές δυνάμεις τώρα, που διαμορφώνονταν μέσα στη Β΄ 

Εθνοσυνέλευση, εκφράζονταν κατά τον Βουρνά από τη μια μεριά α) με το 

κόμμα των Φιλικών αποτελούμενο από τους Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη, 

Παπαφλέσσα, Αναγνωσταρά, Ανδρούτσο κλπ, οι οποίοι εξέφραζαν το λαό και 

ήλεγχαν περί τους 40 αντιπροσώπους επί συνόλου 190 και β) με το κόμμα των 

Κοτζαμπάσηδων -κυρίως από την  Πελοπόννησο- με το οποίο συνέπραττε ως 

ένα βαθμό, το κόμμα των Υδραίων πλοιοκτητών –που στηρίζονταν από το 

Μαυροκορδάτο και τους αρματολούς της Δ. Ρούμελης- και τα οποία από κοινού 

ήλεγχαν τους υπόλοιπους 150 αντιπροσώπους.  

       Ως προς τις εργασίες τώρα της Β΄ Εθνοσυνέλευσης η πρώτη κιόλας μέρα 

υπήρξε ενδεικτική των προθέσεων της πλειοψηφίας των ολιγαρχικών να 

εκμηδενίσουν τη δύναμη των αντιπάλων τους. Η συνέλευση αναθεώρησε μόνο 

ορισμένα  επιμέρους σημεία  του υπάρχοντος Συντάγματος και διατήρησε όλες 
                                                 

41 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 123 
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τις βασικές διατάξεις του, οι οποίες, όπως είδαμε απέκλειαν τις 

επαναστατημένες μάζες από τη συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας και 

ουσιαστικά διατηρούσαν τις οικονομικές και κοινωνικές δομές του 

κοτζαμπάσικου συστήματος εξουσίας με αστικοδημοκρατικό περίβλημα. Το 

νέο Σύνταγμα λοιπόν ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου ήτοι Προσωρινόν  

Πολίτευμα της Ελλάδος» ακριβώς για να τονιστεί η συνέχεια με το 

προηγούμενο Σύνταγμα. Κατά την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους οι πιο 

σημαντικές από τις ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν ήταν οι ακόλουθες42: 

       

α) Διατηρήθηκε μεν η δυαρχική εξουσία ανάμεσα στα δύο σώματα του 

Βουλευτικού και του Εκτελεστικού, αλλά με σημαντική ενίσχυση του 

Βουλευτικού. Συγκεκριμένα το δικαίωμα άρνησης κύρωσης του Εκτελεστικού 

έγινε απλώς αναβλητικό και μειώθηκε έτσι η δύναμη του έναντι του 

Βουλευτικού.  

      

       β) Η Εθνοσυνέλευση κατάργησε επίσης τις τοπικές περιφερειακές 

εξουσίες, τις τρείς Γερουσίες δηλαδή της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της 

Ανατολικής Στερεάς για να ενισχύσει το κύρος της κεντρικής εξουσίας, που 

είχε τώρα κάποια υπόσταση, δύο χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης. Με 

δεδομένο, όμως, ότι η Γερουσία της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος είχε ήδη 

αυτοδιαλυθεί και η πελοποννησιακή Γερουσία είχε ουσιαστικά πάψει να 

λειτουργεί, το ψήφισμα αυτό στρεφόταν ουσιαστικά εναντίον του 

Μαυροκορδάτου, που ήλεγχε την Γερουσία της Δυτικής Ελλάδος, ήταν δηλαδή 

μια επίδειξη ισχύος μπορούμε να πούμε των Κοτζαμπάσηδων εναντίον του 

πρώην συμμάχου τους Μαυροκορδάτου και εταίρου τώρα των πλοιοκτητών.  

 

      γ) Καταργήθηκε επίσης ο τίτλος του αρχιστράτηγου, ο οποίος είχε 

απονεμηθεί στον Κολοκοτρώνη την προηγούμενη περίοδο για τις στρατιωτικές 

του επιτυχίες στην Τριπολιτσά και στα Δερβενάκια με προφανή σκοπό να 

μειωθεί η  επιρροή και τη δύναμη του.  

 

                                                 
42 Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975, σελ. 298 
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       δ) Καταρτίστηκε στρατιωτικός και ναυτικός κώδικα με σκοπό να 

δημιουργηθεί  και να τεθεί υπό τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας τακτικός 

στρατός και στόλος. 

 

       ε) Η επικράτεια διαιρέθηκε διοικητικά σε επαρχίες, που απαρτιζόταν από 

κωμοπόλεις και χωριά, με τους δημογέροντες, όπως και στην περίοδο της 

τουρκοκρατίας να ασκούν και πάλι την εξουσία.  

    

      στ) Διευρυνόταν έστω και θεωρητικά και στα αστικοδημοκρατικά πλαίσια 

πάντοτε η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και πρώτα απ’ όλα  

καταργούνταν η δουλεία με τη διάταξη, που όριζε, πως κανείς δεν πωλείται και 

δεν αγοράζεται στην ελληνική επικράτεια,  καθιερωνόταν η αρχή της 

ελευθεροτυπίας με όρους, καθώς και η αρχή του νόμιμου δικαστή, ενώ τέλος 

έμπαιναν περιορισμοί στην κράτηση ενός προσώπου από τις αρχές.  

        

      ζ) Ως προ τα οικονομικά η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε η νέα κυβέρνηση να 

διαπραγματευτεί με Άγγλους τραπεζίτες τη χορήγηση δανείου με υποθήκη τα 

εθνικά κτήματα για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών του Αγώνα.  

      

      Σχετικά με το φλέγον ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών στους 

ακτήμονες αγρότες στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους  η πλευρά των 

κοτζαμπάσηδων και των πλοιοκτητών πέτυχε και πέρασε ψήφισμα, που έδινε 

τη δυνατότητα να εκποιείται η εθνική γη για την κάλυψη των αναγκών του 

Αγώνα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό ήταν το πρόσχημα  για την ιδιοποίηση 

από μέρους τους των τεράστιων εκτάσεων σε μηδαμινές τιμές, ενώ οι 

πραγματικοί αγρότες, που δεν είχαν χρήματα, θα εξακολουθούσαν να 

εργάζονται σκληρά σαν κολίγοι, όπως και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. 

Σύμφωνα με όλες τις πηγές η προκλητική αυτή διάταξη δημιούργησε εκρηκτικό 

κλίμα και έξω και μέσα στη συνέλευση. Οι στρατιώτες και των δύο 

παρατάξεων σε μια κίνηση όλο νόημα των προθέσεων τους έγραψαν τη φράση 

«Γης εκποίησης» σε ένα χαρτί και άρχισαν να το σημαδεύουν και να το 

τουφεκίζουν δημόσια. Μέσα στην Εθνοσυνέλευση εκδηλώθηκαν επίσης 

έντονες αντιδράσεις με τον Κολοκοτρώνη και τους δημοκρατικούς να πιέζουν 

για διανομή των κτημάτων στους αγωνιστές. Ενδεικτικό της έντασης είναι το 
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περιστατικό, που διασώζεται με τον πληρεξούσιο της Καρύταινας να αναφωνεί 

μέσα στη συνέλευση «Δεν την πωλούμεν την γην» και στην ερώτηση  του 

αρχιγραμματέα Θ. Νέγρη για ποιο λόγο, να παίρνει την οργισμένη απάντηση  

«Ώρσε η αφεντιά του, εγώ του λέω δεν την πωλούμεν την γην και εκείνος μου 

λέγει δος μου τον λόγον43». Οι αντιδράσεις αυτές των δημοκρατικών και των 

στρατιωτών είχαν ως αποτέλεσμα την αποτροπή  της εκποίησης των γαιών με 

εξαίρεση  τα «φθαρτά» περιουσιακά στοιχεία των Τούρκων, όπως  τα σπίτια, τα 

εργαστήρια, τους μύλους κτλ, από την εκποίηση των οποίων ωφελήθηκαν πάλι 

οι κοτζαμπάσηδες.  

       Ο Κολοκοτρώνης μάλιστα για να ηρεμήσει τα πνεύματα πλησίασε αυτή τη 

φορά τόσο πολύ την αντίπαλη παράταξη των προεστών, ώστε να τον επικρίνουν 

ακόμη και οι δικοί του και να του προσάπτουν την κατηγορία του συμβιβαστή. 

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος μάλιστα πρότεινε να διαλύσουν τη συνέλευση  και να 

σφάξουν τους αντιπάλους τους. Αλλά και οι αντίπαλοι τους δεν τράβηξαν το 

σκοινί μέχρι τέλους  φοβούμενοι ακριβώς μια τέτοια αντίδραση των 

στρατιωτικών. Με δεδομένη την έντονη αντίδραση των στρατιωτών και των 

δύο παρατάξεων για την απόπειρα ληστρικής εκποίησης της εθνικής γης από 

τους κοτζαμπάσηδες κρίνουμε ορθή την άποψη των επικριτών του 

Κολοκοτρώνη και  επαναλαμβάνουμε και εδώ την εύστοχη παρατήρηση του 

Βουρνά  (που είχε διατυπωθεί για τα γεγονότα στη Ζαράκοβα), ότι η λαϊκή 

εξέγερση θα μπορούσε να λύσει δυναμικά το πρόβλημα της πάλης για την 

ηγεσία προς όφελος της Επανάστασης.  

     Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε, ότι δύο ήταν τα βασικά 

ζητήματα κατά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους:  Το ζήτημα της εξουσίας 

και το ζήτημα της γής. Το ζήτημα της εξουσίας κερδήθηκε από το ενιαίο 

μέτωπο, που είχαν διαμορφώσει κοτζαμπάσηδες και πλοιοκτήτες με τη μεγάλη 

πλειοψηφία τους μέσα στην εθνοσυνέλευση, άμεση συνέπεια της ανεμπόδιστης  

κυριαρχίας τους στον εκλογικό και διοικητικό μηχανισμό.  Το ζήτημα της γης 

από την άλλη κερδήθηκε προσωρινά και όχι στο σύνολο του (εκποιήθηκαν τα 

φθαρτά ακίνητα) από το μέτωπο των Φιλικών, απόρροια αυτό της ισχυρής 

πίεσης των αγωνιστών και των όπλων τους  μέσα και έξω από την 

Εθνοσυνέλευση.  

 
                                                 

43 Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975, σελ. 298 
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   Κεφάλαιο έκτο 
 

 

 

Η πορεία προς την τρίτη Εθνοσυνέλευση      

      

Το Σύνταγμα του Άστρους δεν εφαρμόστηκε στην πραγματικότητα, καθώς οι 

ιδιαίτερα μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, που αναφέραμε, 

για την εξουσία της επαναστατημένης χώρας οδήγησαν σύντομα σε διάσπαση 

των συνταγματικών οργάνων. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι την 

περίοδο αυτή οι συμμαχίες ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες δεν ήταν 

σταθερές, αλλά μεταβάλλονταν συνεχώς και τα πρόσωπα μεταπηδούσαν από το 

ένα στρατόπεδο στο άλλο ανάλογα με και με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες44.  

       Κατά το β΄ εξάμηνο του 1823 εκδηλώθηκε ανοιχτή διαμάχη μεταξύ 

Βουλευτικού και Εκτελεστικού (το πρώτο ελεγχόταν από το Μαυροκορδάτο 

και τους Υδραίους καραβοκύρηδες, ενώ το δεύτερο από τον Κολοκοτρώνη, που 

τον υποστήριζαν οι οπλαρχηγοί και πλέον αυτή τη φορά και οι Πελοποννήσιοι 

πρόκριτοι). Κατά τον Βουρνά επρόκειτο «για έναν επονείδιστο συμβιβασμό με 

πρωταγωνιστή τον Κολοκοτρώνη. Το εκτελεστικό για να διασπάσει τη 

δημοκρατική παράταξη του προτείνει προσωπικά την αντιπροεδρία του 

                                                 
44 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009,  σελ. 31 
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Εκτελεστικού. Και ο Κολοκοτρώνης από τη μια συμβιβαστής στην πολιτική του 

και από την άλλη πονηρός, νομίζοντας, ότι μπορεί από τα μέσα να τους 

διαβρώσει δέχεται. …..Παράλληλα προσπαθεί να μπει με πολιτικά συμπεθεριά 

μέσα στα κοτζαμπάσικα σόγια του Μοριά και αρραβωνιάζει το γιο του με την 

κόρη του Κανέλλου Δεληγιάννη….Η τυχοδιωκτική αυτή πολιτική του 

δυσαρέστησε  την παράταξη του. Ο στρατηγός Πλαπούτας τον εγκαταλείπει 

χολωμένος. Είκοσι χρόνια αργότερα κατάλαβε κι ο ίδιος πόσο άσχημα είχε 

μπερδευτεί στα μακιαβελικά δίχτυα των κοτζαμπάσηδων. Η γνώμη τους ήταν, 

γράφει στα απομνημονεύματα του, να με βάλουν αντιπρόεδρο του 

Εκτελεστικού για να έβγω από τα άρματα, να με αδυνατίσουν.»45 

      Κατά τη διάρκεια της διαμάχης αυτής, εξαιτίας των συνεχών μετακινήσεων 

των δύο σωμάτων και των αλλεπάλληλων αντικαταστάσεων των μελών τους, το 

πολίτευμα δεν δοκιμάστηκε στην πράξη, ενώ από τις αρχές του 1824 η εμφύλια 

σύγκρουση γενικεύτηκε.  «Από τη μια μεριά βρίσκονταν συσπειρωμένοι οι 

νησιώτες με επικεφαλής τον Κουντουριώτη, στους οποίους λίγο αργότερα 

προστέθηκαν και οι Στερεοελλαδίτες,  ενώ από  την άλλη οι Πελοποννήσιοι με 

τους στρατιωτικούς. Η κάθε μια πλευρά είχε το δικό της Βουλευτικό και το 

δικό της Εκτελεστικό, με έδρα το Κρανίδι και την Τρίπολη αντίστοιχα. Τελικά 

η φάση εκείνη της εμφύλιας σύγκρουσης έληξε στα τέλη του 1824 με 

επικράτηση των νησιωτών, καθώς η επικείμενη επιβίβαση των 

τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, φαινόταν 

να απειλεί την ίδια την υπόσταση του επαναστατικού αγώνα. Από την εποχή 

αυτή χρονολογείται η συστηματική παρέμβαση των ξένων στο ελληνικό 

πολιτικό προσκήνιο και ο σχηματισμός των πυρήνων, που έμελλε να 

αποτελέσουν, τα χρόνια που ακολούθησαν το αγγλικό, το γαλλικό και λίγο 

αργότερα το ρωσικό κόμμα46».   

      Ο εμφύλιος πόλεμος, όμως, είχε καταπονήσει τόσο τις δυνάμεις των 

Ελλήνων και είχε αποσυντονίσει τόσο τον αγώνα  για την απελευθέρωση, ώστε 

η Επανάσταση είχε φτάσει στο κρισιμότερο σημείο της. Στο διάστημα αυτό και 

μέχρι τη νέα Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 

δολοφονήθηκε, ο Κολοκοτρώνης παρά τις συμβιβαστικές του διαθέσεις 

φυλακίστηκε από τους αντιπάλους του και ο Παπαφλέσσας έπεσε ηρωικά στη 
                                                 

45 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 127 
46 Νίκου Κ. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Α΄,  1821-1941, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκουλλα, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1981, σελ. 35 
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μάχη πολεμώντας τον Ιμπραήμ. Τα χρήματα των δανείων, που είχαν συναφθεί, 

σπαταλήθηκαν σε δευτερεύουσες ανάγκες για την ικανοποίηση προσωπικών 

επιδιώξεων και για τη διαφθορά συνειδήσεων. Το πολιορκημένο Μεσολόγγι 

έμεινε τελικά αβοήθητο και η πτώση του δεν άργησε να έρθει. Ο Ιμπραήμ 

ανεμπόδιστος κατέκαιγε στην Πελοπόννησο και στη Στερεά όσα χωριά δεν 

εξαγόραζαν μια ταπεινή ζωή προσκυνώντας τον. Αυτήν την πραγματικά ύστατη 

στιγμή για την Επανάσταση ο Κολοκοτρώνης, που οι αντίπαλοι του είχαν 

αναγκαστεί να τον απελευθερώσουν, εφαρμόζοντας μια αληθινά επαναστατική 

τακτική «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» μπόρεσε να κρατήσει 

και το λαό και τη φλόγα της επανάστασης ζωντανή.  

    Την ίδια στιγμή και στο πολιτικό πεδίο οι δύσκολες αυτές συνθήκες 

αποδείχτηκαν ευνοϊκές για την επικράτηση απόψεων, που υποστήριζαν τη θέση 

της Ελλάδας υπό την προστασία κάποιας μεγάλης ξένης δύναμης. Ήδη μέσω 

των τοπικών πολιτευμάτων είχαν εκφραστεί τέτοιες απόψεις συντηρητικών 

κύκλων. Δημιουργήθηκαν έτσι τα πρώτα πολιτικά κόμματα με την 

εξακριβωμένη συμμετοχή και πρακτόρων των μεγάλων δυνάμεων στην ίδρυση 

και στον προσανατολισμό τους ακριβώς για την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων τους στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Η αγγλική 

κυβέρνηση μάλιστα  ενθάρρυνε και τελικά πέτυχε την υποβολή υπομνήματος, 

το οποίο έμεινε γνωστό ως ψήφισμα της υποτέλειας και με το οποίο οι Έλληνες 

ζητούσαν αποκλειστικά και μόνο την προστασία των Άγγλων. «Επρόκειτο για 

μια πράξη παράδοσης της πολιτικής ανεξαρτησίας της χώρας, που ακύρωνε την 

επαναστατική προσπάθεια του λαού και το συνταγματικό του εγχείρημα.  Το 

ψήφισμα της υποτέλειας  μαζί με τη μη εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό των 

συνταγμάτων της επαναστατικής περιόδου αποτέλεσαν το όχημα της 

μετάβασης στην απόλυτη μοναρχία και στην κηδεμονία των ξένων δυνάμεων. 

Εκφράζουν σε συνταγματικό και θεσμικό επίπεδο τον παραγκωνισμό των 

λαϊκών στρωμάτων, που αγωνίστηκαν για την εθνική ανεξαρτησία47». 

       Οι δύσκολες ώρες της Επανάστασης με τους εμφυλίους πολέμους και την 

απόβαση του Ιμπραήμ οδήγησαν στη σύγκληση νέας εθνικής  συνέλευσης των 

Ελλήνων.   

 

 
                                                 

47 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009, σελ. 33 
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    Κεφάλαιο έβδομο 
 

 

 

 Η τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 

  

  

Τις παραμονές της τρίτης εθνικής συνέλευσης  «από πολιτική άποψη η χώρα 

είχε χωριστεί ανάλογα με την εμπιστοσύνη και τις ελπίδες για βοήθεια από το 

εξωτερικό στο αγγλικό κόμμα με αρχηγό το Μαυροκορδάτο και το Μιαούλη με  

βάση τα νησιά ,στο γαλλικό με επικεφαλής τον Κωλέττη και τον Κουντουριώτη 

με βάση τη Ρούμελη και τέλος το ρωσικό, το οποίο στηριζόταν στην 

Πελοπόννησο και τον Κολοκοτρώνη48». Η συνέλευση μετά από έντονες 

προστριβές και διενέξεις  συνήλθε τελικά  στην Τροιζήνα  στις 19 Μαρτίου 

1827.  Οι σημαντικότερες αποφάσεις της ήταν αυτές, που αφορούσαν την 

εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος και η ψήφιση του 

Πολιτικού Συντάγματος της Ελλάδας.  

       Πράγματι  μετά από έντονη σχετική προεργασία του Κολοκοτρώνη, ο 

οποίος επιθυμούσε να δεί ένα τέλος στις εσωτερικές διενέξεις, η Γ΄ 

Εθνοσυνέλευση  με ομόφωνο ψήφισμα της εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως 

Κυβερνήτη της Ελλάδας ορίζοντας μάλιστα τη διάρκεια της θητείας του σε 

επτά έτη. Αντίθετοι στην έλευση του νέου Κυβερνήτη ήταν πολλοί από τους 

κρατούντες, γιατί φοβήθηκαν για την εξουσία τους αλλά και οι ξένες δυνάμεις 

                                                 
48 Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975, σελ. 438 
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και κυρίως η Αγγλία, που δεν έβλεπε με καλό μάτι τον πρώην υπουργό 

εξωτερικών του Τσάρου επικεφαλής του νέου ελληνικού κράτους. Αυτοί οι 

ίδιοι άλλωστε  ήταν, που θα οργάνωναν και αργότερα τη δολοφονική 

συνομωσία εναντίον του49.  Η εκλογή έγινε πριν καν την ψήφιση του νέου 

Συντάγματος και μπορούμε να πούμε, ότι τόσο εξ ορισμού όσο και εκ του 

αποτελέσματος, όπως θα δούμε αργότερα, σηματοδοτούσε μια ακόμη απόκλιση 

από τα προηγούμενα πολιτεύματα του αγώνα και γενικότερα από τα 

δημοκρατικά ιδεώδη για τα οποία είχαν ξεσηκωθεί οι Έλληνες.   

       Ως προς το περιεχόμενο του Συντάγματος της Τροιζήνας, αυτό υπήρξε 

κατά γενική ομολογία το πιο δημοκρατικό από όλα τα Συντάγματα της 

Επανάστασης και από τα πιο δημοκρατικά για την εποχή του. Κατά τον  

Αλέξανδρο Σβώλο μάλιστα «δικαίως ελέχθη, ότι  υπερέβαινε τότε τα ισχύοντα 

εν Ευρώπη50». Βασίστηκε κυρίως στο Αμερικανικό σύνταγμα του 1787. Παρά 

τις αντίθετες εισηγήσεις πολλών πληρεξουσίων εγκρίθηκε ως «Πολιτικόν 

Σύνταγμα της Ελλάδος»  και όχι ως προσωρινό.  Ως βάσεις του πολιτεύματος 

ορίστηκαν  τόσο το κοινοβουλευτικό σύστημα όσο και η αρχή της διάκρισης 

των εξουσιών.  

    

      

           Τα βασικά σημεία του Συντάγματος ήταν τα ακόλουθα: 

 

     Για πρώτη φορά καθιερωνόταν η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, που 

συναντάμε στα αστικοδημοκρατικά Συντάγματα, «η κυριαρχία ενυπάρχει εις το 

έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ’ αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού».                   

                                                                                                                           

     Καθοριζόταν ρητά η επίσης αστικοδημοκρατική αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών «Η νομοθετική εξουσία ανήκει ιδιαιτέρως εις το σώμα των 

αντιπροσώπων του λαού, το οποίον ονομάζεται Βουλή. Η εκτελεστική ανήκει 

εις ένα μόνον ονομαζόμενον Κυβερνήτην, έχοντα διαφόρους υπ’ αυτόν 

Γραμματείς της Επικρατείας. Η δικαστική εις τα διάφορα δικαστήρια». 

Ουσιαστικά δηλαδή καταργούνταν  το συλλογικό σύστημα ηγεσίας της 

εκτελεστικής λειτουργίας. 

                                                 
49 Νίκου Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση  της  Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο, ι΄ έκδοση, Αθήνα 1986 σελ.73  
50 Αλέξανδρου Σβώλου, Τα Ελληνικά συντάγματα 1822 – 1952, Η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος, 
Εκδόσεις Στοχαστής, ΑΘΗΝΑ 1972,  σελ. 27 
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     Ο Κυβερνήτης είχε αναβλητικό μόνο δικαίωμα veto στην κύρωση των 

νόμων της Βουλής και ήταν υποχρεωμένος τελικά να τους κυρώσει και να τους 

δημοσιεύσει, αν η Βουλή επέμενε σε αυτούς.   

 

     Η Βουλή εκλεγόταν για περίοδο τριών ετών, «το τριτημόριον δε των 

αντιπροσώπων αλλάζει κατ’ έτος». Κανείς δε αντιπρόσωπος δεν μπορούσε να 

εκλεγεί για δυο συνεχόμενες θητείες. Σαφής εδώ η επίδραση του αμερικανικού 

Συντάγματος, που αναφέραμε, για τον περιορισμό των φαινομένων κατάχρησης 

εξουσίας.  

 

     Η Βουλή αναλάμβανε επίσης την υποχρέωση να συντάξει κώδικες (αστικό, 

ποινικό, στρατιωτικό) με βάση τη γαλλική νομοθεσία. Επίσης  «Τα δικαστήρια 

δικάζουν με βάση τους γραπτούς νόμους και όχι τα έθιμα, τα οποία κατά 

κανόνα εξέφραζαν την εξουσία των κοτζαμπάσηδων. Στις διατάξεις αυτές 

διακρίνεται ιδιαίτερα η επίδραση των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, που 

είχαν συμφέρον από την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. 

Αυτό φαίνεται και από το άρθρο 2, που ορίζει ρητά, ότι η Ελληνική επικράτεια 

είναι μία και αδιαίρετος, θέτοντας εκτός συνταγματικού προβληματισμού τον 

τοπικισμό και την ομοσπονδοποίηση, που προωθούσε η ολιγαρχία της γης51».  

 

      Σχετικά με την προστασία των ατομικών ελευθεριών, το Σύνταγμα ήταν το 

πληρέστερο πάντα θεωρητικά και πάντα στα πλαίσια του αστικοδημοκρατικού 

του χαρακτήρα σε σύγκριση με όλα τα Συντάγματα της Επανάστασης. 

Καθιέρωνε την αρχή της τυπικής ισότητας έναντι των νόμων και της 

αναλογικής κατανομής των φορολογικών βαρών, την ελευθερία του τύπου  και 

της εκπαίδευσης, το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας και τη δυνατότητα 

απαλλοτριώσεων μετά από αποζημίωση, καθώς επίσης και την αρχή της μη 

αναδρομικότητας των νόμων. 

      

       Κατά τη γνώμη μας τέτοιες διακηρύξεις περί ισότητας, ελευθερίας, κτλ και 

αυτού του Συντάγματος αλλά και των προηγούμενων ήταν καθαρά θεωρητικές 

και κενού περιεχομένου και δεν ήταν δυνατόν να ισχύσουν στην πράξη, καθώς 
                                                 

51 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009,  σελ. 36 
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η πραγματική απάντηση στο πρόβλημα της ισότητας ήταν η διανομή των 

εθνικών κτημάτων στους ακτήμονες αγρότες και αυτό δεν έγινε ούτε από το 

τρίτο κατά σειρά Σύνταγμα των Ελλήνων. Και φυσικά άνθρωποι 

καταδικασμένοι σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση δεν  μπορούσαν να 

είναι ούτε ίσοι μεταξύ τους, ούτε ελεύθεροι οι ίδιοι.  

      Ούτε και ο νέος Κυβερνήτης, όμως, στάθηκε ικανός να λύσει αυτό το τόσο 

πιεστικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον Ν. Σβορώνο «το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

των γαιών, το μισό περίπου του καλλιεργήσιμου εδάφους της χώρας πέρασε 

στα χέρια των προκρίτων, ενώ τα πέντε έκτα των αγροτών έμειναν ακτήμονες, 

όπως στην τουρκική κατοχή, κι εξαρτημένοι από τους πρόκριτους, πλούσιους 

γαιοκτήμονες κι εκμισθωτές των φόρων52». Κατά τον δε Βουρνά ούτε το 

ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, που ακύρωνε τις εκποιήσεις των εθνικών 

κτημάτων (της προηγούμενης κυβέρνησης Κουντουριώτη) μπόρεσε να 

αναστρέψει αυτή τη ληστρική ιδιοποίηση, «γιατί τα κτήματα είχαν πια οριστικά 

φαγωθεί από τους ανθρώπους της και καμιά δύναμη δε στάθηκε ικανή να τα 

αποσπάσει από τα νύχια τους, όπως μαρτυρούν όλοι οι ιστορικοί της ελληνικής 

γεωγραφίας53».   

      Τέλος και το Σύνταγμα αυτό δεν επρόκειτο να εφαρμοστεί στην πράξη, 

καθώς λίγους μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του ανεστάλη, όπως θα δούμε 

και στη συνέχεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Νίκου Γ. Σβορώνου, Επισκόπηση  της  Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο, ι΄έκδοση, Αθήνα 1986, σελ.72 
53 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 179 
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    Κεφάλαιο όγδοο 
 

 

 

Η τέταρτη Εθνοσυνέλευση του Άργους 

 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828 μέσα σε 

ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα λίγους μήνες μετά τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου54 

και «…εισηγήθη  αμέσως εις την Βουλήν και αυτή δια του από 18 Ιανουαρίου 

1828 ψηφίσματος της απεδέχθη, πραξικόπημα αναστολής της λειτουργίας του 

Συντάγματος, με την αιτιολογίαν,  ότι ‘‘αι δειναί της Πατρίδος περιστάσεις’’ 

και ‘‘η διάρκεια του πολέμου δεν εσυγχώρησον ούτε συγχωρούσι την 

ενέργειαν’’ αυτού ‘‘καθ’ όλην την έκτασιν’’ και ότι ‘‘η σωτηρία του έθνους 

είναι ο υπέρτατος πάντων νόμος55’’». Αλλά και κατά τον Αλιβιζάτο «επρόκειτο 

βεβαίως για πραξικόπημα, αφού ούτε η Βουλή,  ούτε ο Κυβερνήτης  σύμφωνα 

με το Σύνταγμα του 1827 είχαν δικαίωμα να αναστείλουν την ισχύ του 

Πολιτεύματος. Και βεβαίως την εκτροπή δεν νομιμοποίησε η εκ των υστέρων 

έγκριση της από την Δ΄ Εθνοσυνέλευση, που επικυρώνοντας το πραξικόπημα 

της 18ης Ιανουαρίου 1828, εγκαινίαζε μια πρακτική, που έκτοτε συχνά 

ακολουθήθηκε στη συνταγματική μας ιστορία για την κάλυψη των 

συνταγματικά αδικαιολόγητων56». Με το ψήφισμα λοιπόν αυτό όλες οι 

εξουσίες αναθέτονταν πλέον στον Κυβερνήτη και ένα νέο συμβουλευτικό 

όργανο το Πανελλήνιο, τα μέλη του οποίου θα διορίζονταν από τον ίδιο, θα 

ασχολούνταν με τα οικονομικά, διοικητικά και στρατιωτικά θέματα.   
                                                 

54 Επειδή, όμως, μια μελλοντική στρατιωτική λύση δεν φαινόταν σίγουρη, η Αγγλία, η Γαλλία και η 
Ρωσία, οι δυνάμεις, δηλαδή, που είχαν άμεσο ενδιαφέρον επίλυσης του Ανατολικού Ζητήματος, 
αναγκάστηκαν να παρέμβουν, για να βρεθεί μια πολιτική λύση σ’ αυτή τη σύγκρουση , που απειλούσε τα 
συμφέροντα τους. Γι αυτό το λόγο έκαναν το 1827 την Τριπλή Συμμαχία, που ανέλαβε να μεσολαβήσει 
ανάμεσα στους επαναστατημένους και την τουρκική Διοίκηση, με σκοπό την αυτονομία της Ελλάδας υπό 
την υποτέλεια του Σουλτάνου, όπως και την άμεση ανακωχή του πολέμου. Η τουρκική διοίκηση, όμως, 
απορρίπτοντας μια τέτοια πρόταση, προκάλεσε την άμεση ένοπλη επέμβαση των συμμαχικών πλοίων στο 
Ναβαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827. Η ελληνική υπόθεση γινόταν πλέον ένα διπλωματικό ζήτημα.»  Γ. 
Σκουλά, Η ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ελληνικού Έθνους, Πανεπιστημιακά, Έκδοση του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2005, σελ 18 
55 Αλέξανδρου Σβώλου, Τα Ελληνικά συντάγματα 1822 – 1952, η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος,  
Εκδόσεις Στοχαστής, ΑΘΗΝΑ 1972, σελ. 28 
56 Νίκου Κ. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Α΄ 1821-1941, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκουλλα, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1981, σελ. 39 
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    Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση των  Ελλήνων συγκλήθηκε τον Ιούλιο του 1828 στο 

Άργος από τον ίδιο τον Καποδίστρια. Το αξιοσημείωτο είναι, ότι η 

Εθνοσυνέλευση αυτή δεν ψήφισε Σύνταγμα με την αιτιολογία, ότι οι συνθήκες 

δεν ήταν οι κατάλληλες για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, αλλά μόνο 

μια σειρά από ψηφίσματα, τα οποία εκ των υστέρων «νομιμοποιούσαν» τις 

επιλογές του Κυβερνήτη για διάφορα θέματα, που αναφέρονταν κυρίως στην 

οργάνωση της δημόσιας διοίκησης του Κράτους. Τα πιο σημαντικά από αυτά 

ήταν το πρώτο ψήφισμα, που αφορούσε την έγκριση της εξωτερικής πολιτικής 

του Καποδίστρια και την εξουσιοδότηση του για μελλοντικές διαπραγματεύσεις 

με τις μεγάλες δυνάμεις για τη διευθέτηση του ελληνικού ζητήματος, το 

δεύτερο ψήφισμα, που καταργούσε το Πανελλήνιο  και το  αντικαθιστούσε με  

τη Γερουσία, η οποία ήταν επίσης συμβουλευτικό όργανο, αλλά με ορισμένα 

μέλη να εκλέγονται όχι από τον Κυβερνήτη, αλλά από κατάλογο, που θα 

ψηφιζόταν στην  Εθνοσυνέλευση και το δέκατο τρίτο, που  προέβλεπε την 

επανέναρξη των  εργασιών της Εθνοσυνέλευσης   σε περίπτωση, που υπήρχε 

ανάγκη για την κύρωση διεθνούς συμφωνίας για την ίδρυση του νέου κράτους. 

     Κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης εκφράστηκαν φυσικά έντονες οι 

επικρίσεις των αντιπάλων του Καποδίστρια, οι οποίοι ζητούσαν Σύνταγμα, αν 

και στην πραγματικότητα το αντικείμενο της αντιδικίας ήταν η διατήρηση ή η 

οριστική απώλεια της εξουσίας από την πλευρά των κοτζαμπάσηδων. Οι 

τελευταίοι με τοπικές εξεγέρσεις προσπάθησαν να αντισταθούν στην οργάνωση 

κεντρικής εξουσίας από τον Κυβερνήτη και τελικά σχεδίασαν τη δολοφονία του 

στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 με την συμμετοχή και του αγγλογαλλικού 

παράγοντα, ο οποίος από την αρχή δυσπιστούσε έναντι της πολιτικής του 

θεωρώντας τη φιλορωσική.  

      Στο ερώτημα τώρα κατά πόσο ήταν όντως δικαιολογημένη από τις 

δύσκολες περιστάσεις του Αγώνα η συνταγματική εκτροπή του Καποδίστρια θα 

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε, ότι  πράγματι σε παρόμοιες περιστάσεις 

απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερος 

συγκεντρωτισμός, αλλά αυτό δεν σημαίνει την κατάργηση των 

αντιπροσωπευτικών θεσμών στο σύνολο τους, πολύ περισσότερο, που η 

ναυμαχία του Ναβαρίνου λίγους μήνες πριν, είχε δημιουργήσει ευνοϊκές 

συνθήκες για την ελληνική υπόθεση. Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι 

ο Καποδίστριας σταδιοδρόμησε στις απολυταρχικές ευρωπαϊκές αυλές ως 



 56

υπουργός εξωτερικών του Τσάρου και μάλλον δεν θα έπρεπε να αναμένουμε 

τον πλέον δημοκρατικό και φιλελεύθερο προσανατολισμό στην πολιτική του. 

Ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι η διακυβέρνηση του αποτελεί την 

πρώτη σοβαρή προσπάθεια διοργάνωσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

      Ενδιαφέρουσες και όσο και διαφωτιστικές είναι στο σημείο αυτό οι  

παρατηρήσεις του  Douglas Dakin σχετικά με τον Καποδίστρια, τις οποίες 

αξίζει να  παραθέσουμε αυτούσιες:  

     «Οι δυσκολίες, που αντιμετώπισε ο Καποδίστριας ήταν τόσο μεγάλες, ώστε 

η ακριβής εκτίμηση του έργου του να γίνεται σχεδόν αδύνατη. Οι κρίσεις, που 

διατύπωσαν οι Έλληνες εκείνης της εποχής για τον κυβερνήτη τους ήταν 

ακραίες. Για πολλούς ήταν ο μεγαλοφυής ηγέτης, που επί καιρό αναζητούσε η 

χώρα και του οποίου η πατερναλιστική και αυταρχική διακυβέρνηση- τόσο 

αναγκαία σ΄ έναν τόπο, που σπαρασσόταν από αδικαιολόγητες και 

φανατισμένες πολιτικές διαμάχες - 

παρεμποδιζόταν σε κάθε βήμα από ραδιούργους ξένους και κακοπροαίρετους 

Έλληνες. Για άλλους ήταν ένας ξένος, ένας Βενετσιάνος ευγενής και συνάμα 

ένας άνθρωπος του Τσάρου, ένας πράκτορας της ‘Ιεράς Συμμαχίας’, που είχε 

βάλει σκοπό να καταργήσει τις δημοκρατικές αρχές της ελληνικής 

Επανάστασης και να καταστρατηγήσει τις συνταγματικές της επιτεύξεις. Οι 

ακραίες αυτές κρίσεις εξέφραζαν ως ένα βαθμό τις προσπάθειες των ελληνικών 

πολιτικών παρατάξεων να δικαιολογήσουν τη διαίρεση τους σε δύο στρατόπεδα 

σ’ αυτό, που υποστήριζε και σ’ εκείνο, που πολεμούσε  το καποδιστριακό 

καθεστώς. Από την άλλη μεριά, όμως, οι κρίσεις αυτές δεν ήταν άσχετες και με 

τις αντιφάσεις, που ενυπήρχαν τόσο στη σκέψη όσο και στην πράξη του ίδιου 

του Καποδίστρια. Το πολιτικό πιστεύω του Καποδίστρια ήταν ένα περίεργο 

κράμα από δημοκρατικές και αυταρχικές ιδέες.….. Ενώ υιοθέτησε με μεγάλο 

ενθουσιασμό τους εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς της ελληνικής 

Επανάστασης, επέκρινε τις μεθόδους της και τις συνταγματικές της αρχές και 

αποδοκίμαζε τη συμπεριφορά των ηγετών της, τους οποίους αποκαλούσε 

χριστιανούς πασάδες (τους προεστούς), ληστές (τους καπεταναίους), ανόητους 

(τους διανοούμενους) και παιδιά του Σατανά (τους Φαναριώτες)57.» 

  

                                                 
57 Douglas Dakin, O αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μορφωτικό Ίδρυμα   Εθνικής 
Τράπεζας, ΑΘΗΝΑ 1989, σελ. 301 
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    Κεφάλαιο ένατο 
 

 

 

Η πέμπτη και η τέταρτη κατά συνέχεια Εθνοσυνέλευση 

      

Η περίοδος της αναρχίας, που ακολούθησε τη δολοφονία του Καποδίστρια 

κατέληξε πολύ σύντομα στον τρίτο κατά σειρά ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. 

Αρχικά  για περίοδο λίγων μηνών και μέχρι τις αρχές του 1832 επικράτησαν 

πολιτικά οι «Καποδιστριακοί» με τη Γερουσία να αναθέτει την εξουσία σε 

τριμελή Διοικητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Αυγουστίνο 

Καποδίστρια, αδερφό του Κυβερνήτη, ως πρόεδρο και τους Θ. Κολοκοτρώνη 

και Ι. Κωλέττη ως μέλη. Η επιτροπή αυτή αποφάσισε και συγκάλεσε την Ε΄ 

Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων στο Άργος στις 5 Δεκεμβρίου 1831, η οποία 

και συνήλθε σε ατμόσφαιρα έντονου διχασμού ανάμεσα στους 

καποδιστριακούς (κυβερνητικούς) από τη μια μεριά και στους συνταγματικούς  

(αντικυβερνητικούς)  από την άλλη. «Η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής 

δεν παρουσίαζε εγγυήσεις για μια ομαλή πολιτική εξέλιξη, γιατί γνωστή και 

φανερή ήταν η αντίθεση του Αυγουστίνου και του Κολοκοτρώνη και τον 

Κωλλέτη58». «Η οριστική διάσπαση της Διοικητικής Επιτροπής έγινε στις 8 του 

μηνός, όταν οι κυβερνητικοί πληρεξούσιοι ανακήρυξαν τον Αυγουστίνο 

πρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως, που ανέλαβε έτσι ως μονομελές όργανο 

τη εξουσία. Η πράξη αυτή της Συνελεύσεως ερέθισε τον Κωλέττη και 

ουσιαστικά επέφερε το χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις59». 

                                                 
58  Συλλογικό, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του 
Ελληνικού Κράτους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., ΑΘΗΝΑ 1975, σελ. 564 
59  Βλέπε στο ίδιο, σελ. 566 
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       «Ο αποκλεισμός των αντικαποδιστριακών παραγόντων από την κυβέρνηση 

είχε ως συνέπεια τη διάσπαση της Εθνοσυνέλευσης με την αποχώρηση του 

Κωλέττη και των συνταγματικών, που, αφού κατήγγειλαν τη νομιμότητα της 

συνέλευσης του Άργους, συγκάλεσαν στην Κόρινθο τη Δ΄ κατά συνέχειαν 

Εθνική Συνέλευση, που ανέδειξε τη δική της Διοικητική Επιτροπή. Έτσι για 

τρίτη φορά μετά την έναρξη της Επανάστασης η χώρα βρέθηκε με δύο Βουλές 

και δύο Κυβερνήσεις, σε μια αντιπαράθεση, που γρήγορα εξελίχθηκε σε ένοπλη 

αναμέτρηση, που κατέληξε σε νίκη των συνταγματικών (μάχη του Ισθμού 

Μάρτιος 1832)60. Ωστόσο και λίγο νωρίτερα η Εθνοσυνέλευση του Άργους 

(των καποδιστριακών) είχε ψηφίσει το λεγόμενο «Ηγεμονικό» ή «Βασιλικό» 

Σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά στη σύντομη ελληνική συνταγματική 

ιστορία και σε ευθεία αντίθεση με τη δημοκρατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 

προέβλεπε ανώτατο κληρονομικό άρχοντα της χώρας τον «Ηγεμόνα». Ο 

Αλέξανδρος Σβώλος  αναφέρει σχετικά: «Περί μονάρχου έστω και 

συνταγματικού δεν γίνεται λόγος εις τα Πολιτεύματα της Επαναστάσεως….Εις 

ουδεμίαν δε πάντως περίπτωσιν υπεστηρίχθη η ιδέα  της εγκαταστάσεως 

απολυταρχικού συστήματος κυβερνήσεως. Η ύπαρξις Συντάγματος ετίθετο 

πάντοτε ως βάσις της πολιτικής υπάρξεως του απελευθερωθέντος λαού και ως 

όρος απαραίτητος της προκοπής του. Η απολυταρχία κατ’ ουδεμίαν περίοδο της 

νεωτέρας πολιτικής ιστορίας της χώρας ηδυνήθη να εμπεδωθεί. Υπήρξεν 

πάντοτε προσωρινόν σύστημα61». Το ηγεμονικό Σύνταγμα με την ήττα των 

Καποδιστριακών δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, καθώς εκ των υστέρων δεν 

αναγνωρίστηκε η νομιμότητα της Έ Εθνοσυνέλευσης, πόσο μάλλον, που 

τελούσε υπό την αίρεση του νέου Ηγεμόνα, χωρίς καν να προσδιορίζεται ποιες 

διατάξεις,  θεμελιώδεις η μη, θα μπορούσε ο ίδιος να αλλάξει. 

     

 

Ωστόσο τα βασικά του σημεία ήταν τα ακόλουθα:  

 

α) η εκτελεστική εξουσία ανήκε αποκλειστικά στον Ηγεμόνα και την ασκούσε 

μέσω των Υπουργών, τους οποίους διόριζε και έπαυε ο ίδιος κατά τη βούληση 

του. 
                                                 

60 Νίκου Κ. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Α΄ 1821-1941, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκουλλα, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1981, σελ. 41 
61 Αλέξανδρου Σβώλου, Τα Ελληνικά συντάγματα 1822 – 1952, η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος,  
Εκδόσεις Στοχαστής, ΑΘΗΝΑ 1972, σελ. 31 
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β) η νομοθετική εξουσία ασκούνταν από κοινού από τον Ηγεμόνα, από τη 

Γερουσία και τη Βουλή. Τα μέλη της Γερουσίας ήταν ισόβια και διορίζονταν 

από τον Ηγεμόνα, ενώ τα μέλη της Βουλής εκλέγονταν από το λαό με έμμεση 

και τιμηματική, δηλαδή βάσει περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων, 

ψηφοφορία.  

 

γ) ο Ηγεμόνας είχε το δικαίωμα να διαλύει τη Βουλή, κάτι το οποίο για πρώτη 

φορά προβλεπόταν σε ελληνικό Σύνταγμα.  

 

δ) το Σύνταγμα επαναλάμβανε τις φιλελεύθερες διατάξεις των πρώτων 

συνταγμάτων  της Επανάστασης, που αφορούσαν τις αστικές ατομικές 

ελευθερίες.  

 

      Το καλοκαίρι του 1832 οι συνταγματικοί μετά τη επικράτηση τους 

συγκάλεσαν με τη σειρά τους τη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνική Συνέλευση των 

Ελλήνων, η οποία μετά το Άργος συνήλθε στο Ναύπλιο και στην Πρόνοια. Εκεί 

ακύρωσαν όλες τις πράξεις της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης και συγχρόνως με ψήφισμα 

τους επικύρωσαν ομόφωνα την εκλογή του  Όθωνα από τις «προστάτιδες» 

δυνάμεις ως βασιλιά της Ελλάδας.  Συγχρόνως διακήρυξαν τη πρόθεση τους να 

ψηφίσουν νέο Σύνταγμα «εφαρμοζομένου εις τους μοναρχικούς τύπους, 

φυλαττομένων των δικαίων και του θρόνου και του λαού» με προφανή σκοπό 

να περιορίσουν τις εξουσίες του νέου μονάρχη. Το εγχείρημα αυτό συνάντησε 

την ωμή και σφοδρή αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες δια μέσου 

των πρεσβευτών τους ανακοίνωσαν στην Εθνοσυνέλευση την αντίθεση τους 

στην καθιέρωση οριστικού Συντάγματος χωρίς τη σύμπραξη του νέου βασιλιά.  

Ένα τμήμα της Εθνοσυνέλευσης αγνόησε τη διακήρυξη αυτή των πρέσβεων και 

προχώρησε στη συγκρότηση συντακτικής επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

ένα άλλο τμήμα της, ελεγχόμενο από τον ξένο παράγοντα, να διαλύσει με τη 

βία την Εθνοσυνέλευση και προετοιμάσει έτσι το έδαφος για την περίοδο της 

απόλυτης μοναρχίας, που θα ακολουθούσε μέχρι και το 1843. 
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     Κεφάλαιο δέκατο 
 

 

 

 

Η πορεία από την απόλυτη προς τη συνταγματική μοναρχία 1833-1843 

 

Από συνταγματικής άποψης το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής ήταν 

ακριβώς η έλλειψη συντάγματος, κανόνων δηλαδή με αυξημένη τυπική ισχύ, 

που να ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους. Αυτό σήμαινε, 

ότι η εξουσία του μονάρχη ήταν νομικά αδέσμευτη και απεριόριστη. Στήριγμα 

της δεν ήταν κάποια απόφαση του ελληνικού λαού, αλλά μια διεθνής συνθήκη, 

η συνθήκη του Λονδίνου της 7ης Μαΐου 1832 ανάμεσα στις τρείς «προστάτιδες» 

δυνάμεις από τη μια μεριά (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία) και τη Βαυαρία από την 

άλλη. Με τη συνθήκη αυτή οι μεγάλες δυνάμεις62:  

 

α)  επέβαλαν το πολίτευμα της απόλυτης μοναρχίας και όριζαν ως μονάρχη τον 

Όθωνα,  

 

β) προνοούσαν για το διορισμό τριμελούς αντιβασιλείας, που θα διοικούσε έως 

την ενηλικίωση του, 

 

γ) όριζαν στρατιωτική δύναμη 3.500 βαυαρών μισθοφόρων για την 

εγκαθίδρυση της μοναρχικής εξουσίας, 

 

δ) παρείχαν την εγγύηση τους για τη σύναψη δανείου 60 εκ. φράγκων δίνοντας 

έτσι το μέτρο όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και της οικονομικής εξάρτησης του 

νέου κράτους,  

 

ε)  έθεταν απροκάλυπτα το νέο βασίλειο υπό την προστασία τους   

 

                                                 
62  Νίκου Κ. Αλιβιζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Α΄ 1821-1941, Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκουλλα, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1981, σελ. 49 
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     Παράλληλα  οι μεγάλες δυνάμεις δεν έκαναν την παραμικρή μνεία ούτε για 

Σύνταγμα, ούτε για μετατροπή του πολιτεύματος σε συνταγματική μοναρχία 

στο μέλλον, ούτε για επικύρωση της ίδιας της συνθήκης του Λονδίνου από 

κάποιο αντιπροσωπευτικό σώμα ή αρχή.  

     Και μόνο το γεγονός, ότι βασικά ζητήματα εξουσίας του νέου κράτους 

ρυθμίζονταν πλέον ανοιχτά από εξωτερικές δυνάμεις, δείχνει το μέγεθος της 

κηδεμονίας, στην οποία είχε περιέλθει η χώρα.  

 

    Οι γενικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, που επικράτησαν στη 

συνέχεια κατά την περίοδο αυτή της απόλυτης μοναρχίας μπορούν να 

περιγραφούν ως εξής63: 

    Οι κρατικές δομές οργανώθηκαν με βάση τα φεουδαρχικά βαυαρικά πρότυπα 

χωρίς να γίνει καμία προσαρμογή στις ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες. Οι 

αυτοδιοικούμενες κοινότητες καταργήθηκαν και η χώρα διαιρέθηκε διοικητικά 

στη βάση επαρχιών, νομών και δήμων.  Δικαίωμα ψήφου, όμως, είχαν μόνο οι 

πλουσιότεροι και αυτοί μόνο για το δημοτικό συμβούλιο, ενώ οι δήμαρχοι  

διορίζονταν στις μεγάλες πόλεις από το βασιλιά και στις μικρές από το 

νομάρχη.  

    Επιπλέον το ίδιο το κράτος «μεταβλήθηκε σε μέγα φεουδάρχη, 

κατακρατώντας για λογαριασμό του, τα πρώην τουρκικά κτήματα, τα λεγόμενα 

εθνικά, και με την κρατικοποίηση της κοινοτικής γης (λιβάδια και δάση), που 

ήταν το άσυλο των φτωχών καλλιεργητών, ενισχύθηκαν αποκλειστικά οι 

ενοικιαστές της τσελιγκάδες μεγαλοκτηνοτρόφοι, ενώ οι φτωχοί κτηνοτρόφοι 

δεν είχαν εκτάσεις να βοσκήσουν τα κοπάδια τους παρά μόνο με πληρωμή. Με 

τη διάλυση των μοναστηριών τα μοναστηριακά κτήματα κάνουν επίσης φτερά 

και ενισχύουν την ιδιοκτησία των μεγαλοτσιφλικάδων …..Το αγροτικό 

πρόβλημα παραμένει επίσης άλυτο….Ο εισπράκτορας της δεκάτης, που κατά 

κανόνα είναι μεγαλογαιοκτήμονας και τοκογλύφος, αποτελεί τη μάστιγα της 

υπαίθρου. Δίχως  την άδεια του, ο αγρότης δεν έχει δικαίωμα, ούτε να θερίσει, 

ούτε να αλωνίσει, ούτε να συγκομίσει τον καρπό του. Ο δεκατιστής κλέβει τον 

αγρότη στο ζύγι και ο τελευταίος δεν μπορεί να  διαμαρτυρηθεί  πουθενά64». Οι 

ίδιες δηλαδή καταπιεστικές συνθήκες της τουρκοκρατίας εξακολουθούσαν να 

                                                 
63 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 273 
64  Βλέπε στο ίδιο, σελ. 273 
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υφίστανται για το φτωχό λαό και μετά την Επανάσταση και την ίδρυση 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους με τη μόνη  διαφορά, ότι οι 

μεγαλοτσιφλικάδες  δεν ήταν πια Τούρκοι, αλλά Έλληνες. 

      Στην παιδεία έχουμε επίσης ταξική οργάνωση κατά τα γερμανικά πρότυπα 

με το δημοτικό για το φτωχό λαό, το ελληνικό σχολείο για τις μεσαίες τάξεις 

και το γυμνάσιο για τις ανώτερες τάξεις. Ο πρακτικός προσανατολισμός της 

εκπαίδευσης επί Καποδίστρια  εγκαταλείπεται προς όφελος των κλασσικών 

ιδεωδών της αρχαίας Ελλάδας με την καθιέρωση της νεκρής καθαρεύουσας και 

τον παραγκωνισμό κάθε μορφής λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Χαρακτηριστικό της γενικότερης βαυαροκρατίας είναι, ότι οι νόμοι τυπώνονται 

και στα γερμανικά, ενώ και η αλληλογραφία στα ανώτερα κλιμάκια του 

κράτους διεξάγεται επίσης στα γερμανικά.  

       Η ελευθεροτυπία είναι τυπική, καθώς στην πράξη περιορίζεται σημαντικά 

από νόμιμους και παράνομους διωγμούς των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων, 

που έφταναν μέχρι και του σημείου κατάσχεσης τυπογραφικών εγκαταστάσεων. 

Ο νόμος «περί εγκλημάτων εκ της καταχρήσεως του τύπου»,  ο νόμος «περί της 

αστυνομίας του τύπου» και ο νόμος «περί εξυβρίσεων εν γένει και περί τύπου», 

όπως δείχνουν και οι τίτλοι τους, περιορίζουν ασφυκτικά τη δυνατότητα 

έκφρασης οποιασδήποτε αντίθετης γνώμης.   

     Στον οικονομία η οποία είναι κατά κύριο λόγω αγροτική, έχουμε επικράτηση 

της μονοκαλλιέργειας της σταφίδας έναντι αυτής των σιτηρών, πολιτική, η 

οποία ευνοούσε μεν τους μεγαλοεξαγωγείς, αλλά υποχρέωνε συγχρόνως τη 

χώρα να εισάγει σιτηρά σε μεγάλες ποσότητες πληρώνοντας μιάμιση φορά 

περισσότερο συνάλλαγμα, από ότι εισέπραττε εξάγοντας σταφίδα  κρασιά και 

λιγοστό μετάξι.  

     Στον στρατιωτικό τομέα  «η  εδραίωση της εξουσίας του θρόνου προϋπέθετε 

τη διάλυση των ένοπλων σωμάτων των αγωνιστών της Επανάστασης, που ήταν 

περί τις πέντε χιλιάδες και την επιβολή των βαυαρικών ένοπλων δυνάμεων ως 

της μόνης ένοπλης δύναμης στην επικράτεια. Η παρουσία των ένοπλων 

αγωνιστών θύμιζε την Επανάσταση και έθετε στο πολιτικό προσκήνιο  δύο 

βασικά ζητήματα: τη διανομή της γης στους ακτήμονες και την ανάγκη 

δημοκρατικής οργάνωσης του νέου κράτους65». Έτσι το 1833 με διάταγμα 

διαλύθηκε ο στρατός και χιλιάδες αγωνιστές καταδικάστηκαν στην πείνα και 
                                                 

65  Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009,  σελ.  50 
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στην εξαθλίωση. Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν τότε στα βουνά και αυτό 

έδωσε την ευκαιρία στο κράτος να τους χαρακτηρίσει ληστές66.  Κάτω από το 

βάρος της γενικότερης εξαθλίωσης των αγροτικών μαζών το σύνθημα «κάτω η 

ξενοκρατία» άρχισε να αντηχεί σε όλη τη χώρα67.  

     Την ίδια στιγμή η μοναρχία της αντιβασιλείας συγκέντρωνε τη δυσαρέσκεια 

των μεγαλοκαπεταναίων, που είχαν αποκλειστεί από διανομή της γης, των 

κοτζαμπάσηδων, που δεν μετείχαν στη νομή της εξουσίας, και των 

πλοιοκτητών, που επιβαρύνονταν με υπερβολικούς εξαγωγικούς δασμούς. Η 

εκκλησία αντιδρούσε και αυτή για την απαλλοτρίωση των μοναστηριακών 

κτημάτων.  

     «Την όλη ατμόσφαιρα των λαϊκών διαμαρτυριών συμπυκνώνει με λίγες 

γραμμές ο Μακρυγιάννης:  

       ’’Πού ’ναι τόσα μιλιούνια δάνεια, που ’ναι οι πρόσοδοι, που ’ναι οι 

καλύτερες γες, που ’ναι οι μύλοι, που ’ναι τ’ αργαστήρια των Τούρκων και τα 

σπίτια, που ’ναι τα περβόλια και οι σταφιδότοποι; Οι Μπαβαρέζοι τάδιναν των 

δικών μας χαραμοταϊσμένων αυτά και τους στράβωναν κι αυτείνοι πήραν τα 

χρήματα και τα παίρνουν ολοένα…Μας πήραν την ματοκυλισμένη μας γη, την 

αγόρασαν απόνα γρόσι το στρέμμα και βάλαν εμάς με τ’ αλέτρι και τραβούμε 

το γενί και βγάνουμε των συγγενών μας τα κόκκαλα….’’ 

        Το παλάτι συγκεντρώνει το γενικό μίσος και αποτελεί το στόχο της 

πολιτικής πάλης. Η σάτιρα επικουρεί τον αγώνα 

 

Έως πότε η ξένη ακρίδα, 

Έως πότε κουφός Βαυαρός, 

Θα βυζαίνει τη δόλια πατρίδα, 

Σηκωθείτε αδέρφια εμπρός 

 

                                                 
54 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940,  Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009,  σελ.  50 
67 «Πολλές φορές η κατάσταση κατέληγε σε εξεγέρσεις. Κορυφαίες τέτοιες εκδηλώσεις στάθηκαν τα 
γεγονότα στη Μάνη το 1834 και στη Στερεά Ελλάδα το 1835. Στη δεύτερη περίπτωση μάλιστα οι ένοπλοι 
αγωνιστές του 1821 διαμόρφωσαν με μεγαλύτερη σαφήνεια ένα υποτυπώδες πολιτικό πρόγραμμα. Σε 
προκήρυξη, που απηύθυναν στο λαό υπογράμμιζαν, ότι αγωνίζονται ενάντια στη «νέα υποδούλωσιν», για 
να «εκδιώξωμεν τους βαυαρέζους», «δια την επιβολήν συνταγματικής διοικήσεως», «συμφώνως προς τους 
οργανισμούς ους εθέσπισαν αι εθνικαί συνελεύσεις κατά τον πόλεμον της Παλιγγενεσίας». Δημήτρη 
Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  2009,  σελ. 
50 
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τραγουδάει λαός στους δρόμους μέρα και νύχτα. Παράλληλα κυκλοφορούν από 

στόμα σε στόμα άλλου είδους σατυρικοί στίχοι ανείπωτης σκληρότητας, που 

πλήττουν τη μισητή βασίλισσα Αμαλία στην αχίλλειο πτέρνα κάθε γυναίκας 

την ατεκνία της…..  

 ....Η ατμόσφαιρα είχε πυκνώσει επικίνδυνα και ο δρόμος προς το συνταγματικό 

κίνημα του 1843 ήταν πια ανοικτός68».  

      Τις  πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 η γενική 

δυσαρέσκεια κατά του θρόνου μετά από πολύμηνες συνωμοτικές διεργασίες 

καταλήγει σε στάση της στρατιωτικής φρουράς των Αθηνών εναντίον του 

Όθωνα με ταυτόχρονη συγκέντρωση του λαού μπροστά στα ανάκτορα. 

Πολιτικοί ηγέτες της συνομωσίας είναι ο Ανδρέας Μεταξάς του ρωσικού 

κόμματος, ο Ανδρέας Λόντος του αγγλικού και οι Ρήγας Παλαμήδης και 

Ιωάννης Μακρυγιάννης του γαλλικού (οι μεγάλες δυνάμεις  για τους δικούς 

τους λόγους η κάθε μία επιθυμούν και αυτές την αλλαγή του υφιστάμενου 

καθεστώτος). Αίτημα τους είναι η παραχώρηση συντάγματος. Ο Όθωνας μετά 

από ασθενή αντίσταση και προκειμένου να διατηρήσει το θρόνο του τελικά 

υποχωρεί στο αίτημα αυτό των στασιαστών. Το κίνημα, πρέπει να 

παρατηρήσουμε, δεν είχε λαϊκή επαναστατική μορφή καθώς δεν υπήρχαν 

κόμματα, που μπορούσαν να εκφράσουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τις 

επιδιώξεις τους.  Αλλά ούτε ήταν και το αποκλειστικό αποτέλεσμα της 

συνομωσίας των ξένων δυνάμεων για την αλλαγή των συσχετισμών επιρροής 

στον ελληνικό χώρο69. Είχε μπορούμε να πούμε αστικοδημοκρατικό χαρακτήρα 

και μάλιστα περιορισμένης μορφής, καθώς δεν επιδίωξε πέρα από την 

παραχώρηση συντάγματος ούτε την κατάλυση της μοναρχίας, ούτε την 

απομάκρυνση του ίδιου του μονάρχη, ούτε τη μετατροπή του πολιτεύματος σε 

βασιλευόμενη δημοκρατία. Η αστική τάξη στην Ελλάδα κατά μια άποψη δεν 

αισθανόταν ακόμη αρκετά ισχυρή ώστε να προβάλει πιο πιεστικά τις 

διεκδικήσεις της70.  

   Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε σχετικά με τις καθεστωτικές 

μεταβολές στην Ελλάδα και τη σχέση τους με τόσο με τον λαϊκό όσο και τον 

ξένο παράγοντα την ακόλουθη ενδιαφέρουσα επισήμανση του Τάσου Βουρνά: 
                                                 

68 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ.  276 
69 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ.  278 
70 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009, σελ. 54  
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     «Υποστηρίχθηκε από αρκετούς ερευνητές του δικού μας 19ου αιώνα, ότι οι 

συνταγματικές και δημοκρατικές κινήσεις στην Ελλάδα τη δεύτερη και τρίτη 

εικοσαετία του αιώνα, είχαν περισσότερο την αφετηρία τους στον περίβολο της 

αγγλικής πρεσβείας και σχεδόν καθόλου μέσα στις λαϊκές μάζες. Ο ισχυρισμός 

δεν μπορεί να ευσταθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να διακινηθούν 

ιδέες και μάζες  σ’ ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δίχως οι ιδέες, που κινούν 

πολιτικά τις μάζες, να έχουν υποστεί ως ένα βαθμό μια διεργασία από τη 

θεωρία στην πράξη….. Και την εποχή , που μας απασχολεί οργάνωση με 

πολιτικά δεδομένα, όπως, π.χ. η Φιλική Εταιρεία πριν το ’21 και τα ιδεολογικά 

πολιτικά κόμματα πριν την εμφάνιση στο ελληνικό προσκήνιο της εργατικής 

τάξης δεν υπήρχαν. Η πολιτική δράση είχε συνωμοτικό χαρακτήρα και 

αυθορμητισμό, όπως το βλέπουμε στο Μακρυγιάννη, ο οποίος με το ζωντανό 

επαναστατικό του ένστικτο δεν προέβαινε μόνο σε μυήσεις, αλλά και 

πραγμάτωνε επαφές με τους πρωτοσυναφιτζήδες της Αθήνας, τους 

εκπροσώπους της υποτυπώδους εργατικής τάξης, εκπροσώπους των αγροτικών 

περιοχών της Αττικής και την ηγεσία του στρατού, όπως το Συνταγματάρχη του 

ιππικού Δημήτρη Καλλέργη, ή το συνταγματάρχη του πεζικού  Σκαρβέλη. Το 

ρεύμα για την καθεστωτική μεταβολή ενίσχυσε με τους ανθρώπους της και της 

επιρροές της και η αγγλική πρεσβεία γιατί συνέπιπτε το συμφέρον της Αγγλίας 

τη συγκεκριμένη τούτη στιγμή με την κατάργηση της ελέω θεού μοναρχίας. 

Αυτό, όμως, καθόλου δε σημαίνει, ότι οι απαρχές του συνταγματικού κινήματος 

του 1843 βρίσκονταν στον περίβολο του Λάιονς. Αντίθετα η ανάγκη για μια 

καθεστωτική μεταβολή στον ελληνικό πολιτικό χώρο κυκλοφορούσε με τη 

βαρύτητα της ιστορικής επιταγής στους αθηναϊκούς δρόμους71.»  

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  
Πατάκη, τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ.  277 
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Κεφάλαιο ενδέκατο 
 

 

 

 

Το Σύνταγμα του 1844 

    

Μετά από τις εκλογές, που ορίστηκαν, εξελέγησαν 244 αντιπρόσωποι για την  

Εθνοσυνέλευση. Αυτή συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου 1843 και ονομάστηκε «η της  

Γ΄ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις». Τα βασικά 

ρευματα, που διαμορφώθηκαν μέσα στους κόλπους της ήταν δύο: από τη μια 

μεριά μια κυρίαρχη πλειοψηφία, αποτέλεσμα της συνεργασίας των αρχηγών 

των τριών κομμάτων (Μεταξά, Μαυροκορδάτου και Κωλέττη), οι οποίοι κατά 

τη διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης και για όλα τα σημαντικά θέματα 

συνεδρίαζαν από κοινού με τους πρέσβεις των μεγάλων Δυνάμεων και τελικά 

επέβαλαν τις απόψεις τους για μια συντηρητική συνταγματική μοναρχία και 

από την άλλη μια μειοψηφία περίπου 90 αντιπροσώπων υπό τον στρατηγό 

Μακρυγιάννη χωρίς σαφή πολιτικό και πολιτειακό προσανατολισμό, με 

ορισμένες, όμως, ριζοσπαστικές προτάσεις, η οποία δεν μπόρεσε να ασκήσει 

ουσιαστική επιρροή στην κατάρτιση του νέου συντάγματος.  

      Το πρότυπο του νέου Συντάγματος υπήρξε περισσότερο το γαλλικό 

μοναρχικό Σύνταγμα του 1830 και πολύ λιγότερο το δημοκρατικό βελγικό 

Σύνταγμα του 1831. Το αποτέλεσμα ήταν το νέο Σύνταγμα να είναι υπερβολικά 

συντηρητικό. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν τα ακόλουθα:  

 

α) Καθιέρωνε το πολίτευμα της συνταγματικής μοναρχίας με τον «ιερό» και 

«απαραβίαστο» βασιλιά να είναι η πηγή και το ανώτατο όργανο άσκησης της 

κρατικής εξουσίας. Υπέρ του συνέτρεχε το «τεκμήριο της αρμοδιότητας», 

δηλαδή η αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα, τα οποία δεν είχαν ρητά ανατεθεί 

σε άλλο όργανο. Η διαδοχή του  ήταν κληρονομική.  

 

β) Η εκτελεστική εξουσία ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Βασιλιά και την 

ασκούσε μέσω των υπουργών του, τους οποίους διόριζε και έπαυε αυθαίρετα 

κατά τη βούληση του. Συμμετείχε επίσης στη νομοθετική εξουσία άμεσα με την 
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νομοθετική πρωτοβουλία και την κύρωση των νόμων και έμμεσα με το 

διορισμό των ισόβιων μελών της Γερουσίας. Αυτή ήταν ένα δεύτερο 

νομοθετικό σώμα, μη εκλεγμένο από το λαό, που λειτουργούσε με  σκοπό  την 

αποδυνάμωση της εκλεγμένης Βουλής. Επιπλέον ο βασιλιάς είχε το δικαίωμα 

της διακοπής των εργασιών της Βουλής, αλλά και της διάλυσης της κατά την 

κρίση του. 

 

γ) Στο ίδιο αντιδραστικό πνεύμα  και σε αντίθεση με κάθε έννοια δημοκρατίας 

το νέο Σύνταγμα καθιέρωνε το δικαίωμα της ψήφου μόνο για τους πολίτες 

εκείνους, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους 

και παράλληλα κατείχαν «ιδιοκτησίαν τινά» ή εξασκούσαν «οιονδήποτε 

επάγγελμα ή ανεξάρτητον επιτήδευμα». Αυτό σήμαινε τον αποκλεισμό όσων 

είχαν υπαλληλική σχέση ή ήταν απλοί εργάτες72. Ωστόσο ο νέος  εκλογικός 

νόμος «ήταν αρκετά προωθημένος για την εποχή του συγκρίνοντας τον 

ιδιαίτερα με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς…. και στο ζήτημα αυτό κρίσιμη 

αποδείχτηκε η μη εφαρμογή του στην πράξη, καθώς σημειώθηκαν απανωτές 

παραβιάσεις και νοθεύσεις73.  

 

δ) Ο βασιλιάς ήταν πολιτικά ανεύθυνος με την ευθύνη να μεταβιβάζεται στους 

Υπουργούς, που προσυπέγραφαν κάθε πράξη του. Οι τελευταίοι μάλιστα 

όφειλαν να δίνουν εξηγήσεις ενώπιον της Βουλής και της Γερουσίας, κάτι που 

μπορεί να θεωρηθεί μια πρώιμη μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 

ε) Το νέο Σύνταγμα ενίσχυε την προστασία των ατομικών ελευθεριών σε σχέση 

με τα επαναστατικά συντάγματα με την καθιέρωση του απορρήτου των 

επιστολών, της αρχής του φυσικού δικαστή και του ορκωτού συστήματος. 

Φυσικός είναι ο δικαστής, που ορίζει ο νόμος εκ των προτέρων και όχι κάποιος 

συγκεκριμένος για συγκεκριμένα πρόσωπα ή συγκεκριμένες πράξεις, ενώ το 

ορκωτό σύστημα (συμμετοχή ενόρκων) ενίσχυε θεωρητικά πάντοτε τη 

δημοκρατικότητα στην απονομή της δικαιοσύνης. 

 

                                                 
72 Τάσου Βουρνά, Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας 1821-1974, τόμος Α΄, Εκδόσεις  Πατάκη, 
τρίτη έκδοση, ΑΘΗΝΑ 1999, σελ. 292 
73 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940,  σελ. 59 
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στ) Επέτρεπε για πρώτη φορά στην ελληνική συνταγματική ιστορία -μετά την 

ψήφιση νόμου με απλή πλειοψηφία- τη διέλευση και παραμονή ξένης 

στρατιωτικής δύναμης στο έδαφος της χώρας. Είναι κάτι παραπάνω από 

προφανής η επιρροή των ξένων μεγάλων δυνάμεων πίσω από αυτή τη διάταξη, 

και η φύση της εναντίον κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας του νέου ελληνικού 

κράτους.  

 

ζ) Το μεγάλο ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών στους ακτήμονες 

αγρότες εξακολουθούσε να μην επιλύεται και με το νέο Σύνταγμα.  Η κύρια 

αναφορά σε αυτό ήταν μια σκόπιμα αόριστη παραπομπή στην ψήφιση ειδικών 

νόμων στο μέλλον. 

 

    Η Εθνοσυνέλευση αυτή ενέκρινε και μια σειρά από ψηφίσματα από τα οποία 

το σημαντικότερο αφορούσε το ψήφισμα ευγνωμοσύνης προς τις προστάτιδες 

δυνάμεις μετά από πρόταση του Μαυροκορδάτου, το οποίο ουσιαστικά 

νομιμοποιούσε τις επεμβάσεις τους στα εσωτερικά του ελληνικού κράτους και 

αποτελούσε την ίδια στιγμή μια απροσχημάτιστη επιβεβαίωση και μάλιστα 

μέσα στην ίδια την Εθνοσυνέλευση των άρρηκτων δεσμών ανάμεσα στις 

κυρίαρχες τάξεις της χώρας και στον ξένο παράγοντα.  

     Έτσι το Σύνταγμα του 1844 μπορούμε να πούμε, ότι αποτελούσε ένα «δειλό 

βήμα αστικού εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού, που….σύντομα 

περιορίστηκε στην πράξη, όπως συμβαίνει συχνά σε ανάλογες περιπτώσεις….Η 

περίοδος σημαδεύτηκε από τη νοθεία των εκλογών, τις καταπιεστικές μεθόδους 

της εξουσίας, τις παραβιάσεις των νόμων και του Συντάγματος από το θρόνο 

και τις κυβερνήσεις, που αυτός ανεβοκατέβαζε. Μοχλός για την εμπέδωση της 

κατάστασης αυτής αποδείχτηκε το άρθρο 66 του Συντάγματος, το οποίο 

ανέθετε τον έλεγχο του κύρους των εκλογών στην ίδια τη Βουλή. Από τις επτά 

εκλογικές αναμετρήσεις μόνο την πρώτη έχασε η κυβέρνηση, που τις 

οργάνωσε. Η κρατική βία και νοθεία βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη: μια 

παράδοση, που διήρκεσε πολλές δεκαετίες στη χώρα μας φαλκιδεύοντας την 

ίδια την έννοια της καθολικής ψηφοφορίας74». Οι πρώτες μάλιστα εκλογές για 

την ανάδειξη τακτικής Βουλής κράτησαν τέσσερις μήνες. Η χώρα παραδόθηκε 

στην τρομοκρατία των οπλισμένων ομάδων του αρχηγού του γαλλικού 
                                                 

 74 Δημήτρη Καλτσώνη, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, τόμος Ι 1821-1940, Εκδόσεις Ξιφαράς, ΑΘΗΝΑ  
2009, σελ. 59 
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κόμματος Ιωάννη Κωλλέτη, που έτσι κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία στη 

Βουλή και να γίνει ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός του  ελληνικού 

κράτους.  Ο Κωλλέτης ήταν ο άνθρωπος, που όχι απλά εισήγαγε στην Ελλάδα 

τη διαφθορά στην πολιτική ζωή, αλλά ενσωμάτωσε στις κρατικές δομές τη βία 

και την τρομοκρατία στον αγώνα του για την πολιτική επικράτηση.  Αλλά και 

οι κυβερνήσεις, που διορίστηκαν από τον Όθωνα τα επόμενα χρόνια ήταν 

κυβερνήσεις καθαρά αυλικές με απλό κοινοβουλευτικό μανδύα.     

      Ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο στη εφαρμογή ακόμη και αυτού του τόσο 

συντηρητικού μοναρχικού Συντάγματος διαδραμάτισαν και οι μεγάλες ξένες 

δυνάμεις με τις ποικιλόμορφες και συχνά απροκάλυπτες παρεμβάσεις τους στο 

εσωτερικό του νέου κράτους. Ο μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα τους για τη 

διανομή της καταρρέουσας οθωμανικής αυτοκρατορίας επέτεινε τον ήδη 

υπάρχοντα ανταγωνισμό για τον έλεγχο του θρόνου με συνέπεια  άμεσες και 

έμμεσες επεμβάσεις αντίθετες σε κάθε έννοια εθνικής ανεξαρτησίας και 

πολιτικής αυτονομίας.  Οι άμεσες επεμβάσεις έφτασαν μέχρι και του σημείου 

του αποκλεισμού ελληνικών λιμανιών, αλλά και της στρατιωτικής κατοχής 

ελληνικών εδαφών από τις αγγλογαλλικές δυνάμεις,  ενώ οι έμμεσες 

εκδηλώνονταν μέσω της συνεργασίας των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων με 

το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό κόμμα.  

     Η περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας μπορούμε να πούμε σε τίποτα 

σχεδόν δεν άλλαξε την εσωτερική πολιτική ζωή. Τα δύο βασικά ζητήματα, που 

είχαν τεθεί από την έναρξη της Επανάστασης το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας 

και το ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών εξακολουθούσαν να 

παραμένουν άλυτα σε βάρος του μεγαλύτερου μέρους του επαναστατημένου 

λαού. 
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    Κεφάλαιο δωδέκατο 
 

 

 

Συμπεράσματα: η μισοτελειωμένη Επανάσταση 

     

 

      Η ελληνική Επανάσταση του 1821 υπήρξε, όπως είδαμε και στην εισαγωγή,  

μια αστική επανάσταση, ενταγμένη μέσα στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της 

δημιουργίας εθνικών κρατών στην Ευρώπη κατά το δεύτερο μισό του 18ου και 

το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ο αστικός χαρακτήρας της Επανάστασης 

διαφαίνεται από την κινητήρια δύναμη της, που είναι η ελληνική αστική τάξη, 

παρά τη γεωγραφική κατάτμηση των επιμέρους στοιχείων της και τις μεγάλες 

οικονομικές ανισότητες ανάμεσα τους.  Επιπλέον η ιδιομορφία της, σε σχέση με 

τις άλλες αστικές επαναστάσεις στην Ευρώπη την περίοδο αυτή, είναι η 

καθοριστική συμμετοχή των αγροτικών μαζών με αιτήματα εκ πρώτης όψεως 

απλώς αντιφεουδαρχικά (διανομή της γης στους ακτήμονες), αλλά στη 

βαθύτερη ουσία τους αστικοδημοκρατικά (ατομική ιδιοκτησία και σύνταγμα).  

      Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε με άκρως φιλελεύθερες και δημοκρατικές 

διεκδικήσεις, με οράματα ακόμη και για ομοσπονδία των ελεύθερων 

βαλκανικών λαών (Ρήγας) και κατέληξε στην απελευθέρωση ενός ελάχιστου 

τμήματος των ελληνικών εδαφών και στην εγκαθίδρυση μιας απόλυτης 

μοναρχίας στην αρχή και μιας συνταγματικής μοναρχίας αργότερα. «Δεν ήταν η 

λύση, που είχαν ονειρευτεί οι πρωτεργάτες του εθνικού ξεσηκωμού. Οι  

πολιτικές τους προοπτικές διαφαίνονται στα αλλεπάλληλα συντάγματα, που 

ήταν διαποτισμένα όλα με δημοκρατικό πνεύμα. Είναι εύκολο να επικρίνουμε 

τα τεχνικά ελαττώματα αυτών των συνταγμάτων, ατέλειες, που αναγνωρίζουν 

όλοι οι ειδικοί.  Η σημασία των κειμένων αυτών, που άλλωστε ουδέποτε 

εφαρμόστηκαν βρίσκεται αλλού: είναι ότι εκφράζουν το ιδανικό της τεράστιας 

πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που ονειρευόταν, έστω και ακαθόριστα, να 

εγκαταστήσει ένα πολίτευμα, που εξασφάλιζε τα δικαιώματα του ανθρώπου και 

του πολίτη, ένα κράτος δικαίου, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τις 

πολυάριθμες μαρτυρίες των απλών αρχηγών του άτακτου στρατού, των 
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κλεφτών καθώς και των μορφωμένων, όπως του Κοραή75». Πώς, λοιπόν, 

συνέβη αυτό; 

     Οι παράγοντες, που επέδρασαν στις πολιτικές και συνεπώς πολιτειακές 

επιλογές των Ελλήνων υπήρξαν οι ακόλουθοι: 

     Κατ’ αρχήν ο ανώνυμος ελληνικός λαός, που με τις αστείρευτες δυνάμεις 

του αποτέλεσε την ένοπλη πρωτοπορία της Επανάστασης και την έσωσε με 

βαρύ φόρο αίματος κάθε φορά, που αυτή ήρθε αντιμέτωπη με τον όλεθρο και 

τον αφανισμό. Φτωχές και αμόρφωτες κατά βάση οι αγροτικές μάζες, χωρίς 

πολιτικούς ή διανοούμενους να τις καθοδηγήσουν, παρά μόνο στρατιωτικούς 

αρχηγούς, είχαν παρ’ όλα αυτά ριζοσπαστικές για την εποχή τους τάσεις με 

αιτήματα για δημοκρατική οργάνωση του νέου κράτους και κυρίως για διανομή 

της ελευθερωμένης γης σε όλους τους ακτήμονες. Δεν είχαν συνείδηση, όμως, 

της δύναμης των όπλων τους τις κρίσιμες στιγμές και έτσι διέπραξαν μοιραία 

πολιτικά λάθη στον αγώνα για την πολιτική επικράτηση. Μπόρεσαν να 

επιτύχουν την εθνική απελευθέρωση, αλλά ηττήθηκαν στο κοινωνικό πεδίο με 

το πρόβλημα της γης να μένει άλυτο και να βρίσκει μερική μόνο λύση και αυτή 

αμφισβητούμενη στον εικοστό αιώνα. Η επανάσταση είχε μείνει 

ανολοκλήρωτη. 

     Ο δεύτερος παράγοντας ήταν οι κοτζαμπάσηδες, η φεουδαρχική ολιγαρχία 

της γης, με τους πλοιοκτήτες και τους μεγαλέμπορους, οι οποίοι βρίσκονταν 

πότε σε συμμαχία και πότε σε σύγκρουση μεταξύ τους. Αρχικά πολέμησαν την 

Επανάσταση, ενώ στη συνέχεια κατέλαβαν την ηγεσία της, εκτοπίζοντας την 

ιδεολογία και τα στελέχη της Φιλικής, για να περιορίσουν τα επαναστατικά 

αιτήματα στην εκδίωξη των Τούρκων. Δεν ευνοούσαν τη συγκρότηση 

κεντρικής εξουσίας με βάση τα ευρωπαϊκά αστικοδημοκρατικά πρότυπα, γιατί 

αντιστρατεύονταν την τοπική τους ισχύ. Οι κοτζαμπάσηδες προσέβλεπαν σε 

ένα φεουδαρχικό καθεστώς και στην προστασία κάποιας μεγάλης δύναμης 

ιδίως της φεουδαρχικής Ρωσίας, ενώ οι πλοιοκτήτες και οι μεγαλέμποροι 

ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη διασφάλιση των εμπορικών τους 

συναλλαγών  με την Αγγλία και τη Γαλλία και λιγότερο για τη οργάνωση του 

νέου κράτους. Με την επικράτηση τους καρπώθηκαν, όπως είδαμε, το μισό 

περίπου του καλλιεργήσιμου εδάφους της χώρας αφήνοντας τα πέντε έκτα των 

                                                 
75 Νίκου Γ. Σβορώνου, Ανάλεκτα Ελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο, Δ΄ Έκδοση ΑΘΗΝΑ  

1999, σελ. 234 
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αγροτών ακτήμονες. Γαιοκτήμονες, εφοπλιστές και μεγαλέμποροι έλυσαν τα 

δυο βασικά ζητήματα της Επανάστασης, το ζήτημα της εξουσίας και το ζήτημα 

της γης με βάση τα συμφέροντα τους και ακύρωσαν στην πράξη κάθε 

δημοκρατική και φιλελεύθερη πρόβλεψη των επαναστατικών συνταγμάτων.  

      Ο τρίτος παράγοντας, που συνέβαλλε καθοριστικά στην απολυταρχική 

εκτροπή, ήταν οι ξένες δυνάμεις. Αρχικά ήταν αντίθετες με τη δημιουργία 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, στη συνέχεια, όμως, πλειοδότησαν στο 

ελληνικό ζήτημα η μεν Ρωσία με αυτονομία, η δε Αγγλία με ανεξαρτησία, για 

την ενίσχυση της επιρροής τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων τους στην ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ χαρακτηριστική η 

επισήμανση του Σβορώνου, ότι οι μεγάλες δυνάμεις «δεν περιορίζονταν σε 

γενικές προτάσεις προκειμένου να τεθεί τέρμα σε μια διαμάχη, αλλά εννοούσαν 

να ρυθμίσουν το πολίτευμα του νέου κράτους, να αναγνωρίσουν και να 

εγγυηθούν, με την επιβολή της τσαρικής απολυταρχίας, του πνεύματος της 

ιερής συμμαχίας και της αγγλικής συνταγματικής παράδοσης, μέχρι και να 

ρυθμίσουν σε λεπτομέρειες την οικονομική του πολιτική, μέσω μιας επιδέξιας 

δανειοδοτήσεως, που εξασφάλιζε το μακροχρόνιο έλεγχο του δημόσιονομικού 

τομέα76». Κατά τον ίδιο μάλιστα «στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά 

παραδείγματα χωρών, όπου η άμεση επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στις 

εσωτερικές εξελίξεις, πήρε τέτοιες διαστάσεις και έφτασε ορισμένες φορές 

μέχρι του σημείου θεσμοθέτησης, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας77».  

      Η ανάγκη, λοιπόν, των μεγάλων δυνάμεων να ελέγχουν πλήρως το νέο 

ελληνικό κράτος οδήγησε με τη βοήθεια και εσωτερικών κοινωνικών δυνάμεων 

(κυρίως των κοτζαμπάσηδων) στη συνθήκη του Λονδίνου και στην επιβολή 

αρχικά της απόλυτης και στη συνέχεια της συνταγματικής μοναρχίας στο νέο 

κράτος, ενάντια στις διεκδικήσεις και στα οράματα του μεγαλύτερου μέρους 

του ελληνικού λαού για δημοκρατικό σύνταγμα και πολίτευμα.  

 

 

       

 

 

                                                 
76 Νίκου Γ. Σβορώνου, Ανάλεκτα Ελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο, Δ΄ Έκδοση, ΑΘΗΝΑ  
1999,   σελ.  239 
77 Βλέπε στο ίδιο, σελ. 237 
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