
4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Ονοματεπώνυμο: __________________
Μάθημα: Ιστορία Ημερομηνία: _______________
Φιλόλογος: Γ. Ασπράκη

Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους

Πολιτική οργάνωση: τοπικός χαρακτήρας
• Απελευθέρωση εδαφών à πολιτική τους οργάνωση
• Εθνικές γαίες ή εθνικά κτήματα:

– Οθωμανικές περιουσίες à ελληνικά χέρια: τι κάνουμε;
• Τοπικοί οργανισμοί = τοπικές κυβερνήσεις (τοπικοί πολιτικοί σχηματισμοί)

– Προεστοί, Φαναριώτες, ιεράρχες
– Κατώτερες τάξεις: σπάνια εκπροσωπούνται
– Πελοποννησιακή Γερουσία: προεστοί μόνο
– Γερουσία  Δυτικής  Χέρσου  Ελλάδος:  Αλ.  Μαυροκορδάτος, 

Φαναριώτης
– Άρειος Πάγος (Αν. Στερεά): Θ. Νέγρης, Φαναριώτης

Τοπικοί οργανισμοί =>
• Ναι μεν αντιμετώπισαν επείγοντα ζητήματα, αλλά 
• Διαμάχες ήδη από καλοκαίρι 1821
• Τα μέτωπα: 
• οπλαρχηγοί / Φιλικοί vs προεστοί /Φαναριώτες
• Προεστοί δεν δέχονται τον Δ. Υψηλάντη ως ηγέτη
• Απειλή βίαιων επεισοδίων 
• Ο Κολοκοτρώνης: εξισορροπητική παρουσία

Εθνοσυνελεύση
• Αποτελεσματικότητα αγώνα => ενιαία διεύθυνση => 
• 1. κατάργηση τοπικών οργανισμών
• 2. προκήρυξη εκλογών à παραστάτες = εκπρόσωποι à
• 3. Εθνική Συνέλευση (Εθνοσυνέλευση)

Α’ Εθνοσυνέλευση (Επιδαύρου)
• Πού; Κοντά στην Επίδαυρο
• Πότε; Δεκέμβριος 1821 – Ιανουάριος 1822
• Τι; Ψήφισε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα (Σύνταγμα της Επιδαύρου):

– Επιρροή από συντάγματα Γαλλικής επανάστασης
– Ανακηρύσσει ελληνική ανεξαρτησία
– Πολίτευμα:  αβασίλευτη  δημοκρατία!!!  (η  μοναδική  στην  Ευρώπη 

τότε)
– Κηρύσσει την επανάσταση εθνική ‡ ανατρεπτική

Η πρώτη «κυβέρνηση»
• Διοίκηση: 2 σώματα - ετήσια θητεία: 

– 1. Εκτελεστικό 5μελές σώμα (κυβέρνηση)
– 2. Βουλευτικό σώμα: 70 μέλη (Βουλή) à προεστοί: πλειοψηφούν

• Πρόεδρος εκτελεστικού: Αλ. Μαυροκορδάτος
• Πρόεδρος Βουλευτικού: Δ. Υψηλάντης à αποδυναμωμένος (πολλοί οι 

προεστοί)



Η Β’ Εθνοσυνέλευση
• Πού; Άστρος Κυνουρίας
• Πότε; Μάρτιος – Απρίλιος 1823
• Τι; Ελαφρά τροποποίηση συντάγματος Επιδαύρου:

– Κατάργηση όλων των τοπικών οργανισμών
– Κατάργηση αξιώματος αρχιστράτηγου (Κολοκοτρώνης)
– Πρόεδρος εκτελεστικού: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
– Πρόεδρος Βουλευτικού: Α. Μαυροκοδράτος

• Συνθήκες πολιτικής έντασης

Ο εμφύλιος πόλεμος
• Φθινόπωρο 1823: εμφύλια σύγκρουση
• Οι αντίπαλοι και τα αίτια: 
• εξουσία vs ένοπλος αγώνας, δηλ.
• Προεστοί/Φαναριώτες/κλήρος vs οπλαρχηγοί/Φιλικοί
• Τοπικισμός: Πελοπόννησος vs νησιά, κ.α.
• Διαφωνίες για οικονομική διαχείριση (δάνειο Αγγλίας)
• Προσωπικές φιλοδοξίες

Εξέλιξη εμφύλιου
• Φθινόπωρο 1823- καλοκαίρι 1824  : 

Κολοκοτρώνης vs Αλ. Μαυροκορδάτος à εξασφαλίζει υποστήριξη προεστών 
Πελοποννήσου & Ύδρας => υποχώρηση Κολοκοτρώνη

• Ιούλιος 1824 – Ιανουάριος 1825  : 
Μαυροκορδάτος, Υδραίοι: συμμαχία με Κωλέττη (οπλαρχηγοί Στερεάς 
Ελλάδας) à αποκλεισμός Πελοποννησίων από εξουσία => Πελοποννήσιοι 
ενώνονται => σύγκρουση Πελοπόννησος vs Στερεά à στρατός Στερεάς 
λεηλατεί Β. Πελοπόννησο => συνθηκολογεί η Πελοπόννησος: 

• Κολοκοτρώνης & Ανδρούτσος à φυλακή
• Ανδρούτσος: δολοφονείται

 
Η Γ’ Εθνοσυνέλευση

• Συγκαλείται δύο φορές
• 1η φορά: 1826, Επίδαυρος: πτώση Μεσολογγίου
• Πού; Τροιζήνα
• Πότε; Άνοιξη 1827
• Τι; 
• 1. Εκλέγεται κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας, θητεία επτά ετών
• 2.  ψηφίζεται  το  Πολιτικό  σύνταγμα  της  Ελλάδος:  αρχή  διάκρισης  των 

εξουσιών, φιλελεύθερες ιδέες
• Σύνταγμα Τροιζήνας: το πιο δημοκρατικό τότε!

Σύνταγμα είναι  ο  θεμελιώδης  νόμος  επάνω στον οποίο  βασίζεται  η  διαμόρφωση 
ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των 
θεσμών.                                    

(Εθνικό Τυπογραφείο)  


