
 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ:  

ΝΔΔ ΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ» 

 

ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΣΟΚΟΤ 

(Α.Μ.: 1012202003054) 

 

Θέκα: «Ζ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο (Μάξηηνο-Απξίιηνο 1823): Σα 

πξόζσπα θαη νη ζπγθξνύζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Δκθύιην»  

 

 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Ηάθσβνο Μηραειίδεο 

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Θαλάζεο Υξήζηνπ 

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: σηήξηνο Ρηδάο 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2022 



1 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 

Πξφινγνο…...……………………………………………………………………...…..3 

Δηζαγσγή….……………………………………………………………………...……5 

Α΄ Κεθάιαην 

Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα έσο θαη ηελ 

έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο……………………………………………………………...7 

1.1. Οη παξαδνζηαθνί ζρεκαηηζκνί: ν ξφινο ηεο Δθθιεζίαο θαη νη Φαλαξηψηεο…7 

1.2. Ζ δσή ησλ ρξηζηηαλψλ ππφδνπισλ: νη ζθιάβνη, νη γεσξγνί, ε θνξνινγία….10 

1.3. Σν εκπφξην θαη ε λαπηηιία ησλ Διιήλσλ…………………………………….12 

1.4. Ζ δηαλφεζε – ν Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο………………………………...14 

1.5.Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα θαη νη ηνπηθνί άξρνληεο…………………………....…17 

1.6. Οη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί………………………………………………....20 

Β΄ Κεθάιαην 

Ζ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ησλ Διιήλσλ…………………………………………………24 

2.1. Οη πξψηεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη ε Α΄ Δζλνζπλέιεπζε………………….24 

2.2. Οη ζπγθξνχζεηο θαη ηα γεγνλφηα πξηλ απφ ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε…………..26 

2.3. Οη εξγαζίεο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο………………………………………....30 

2.4. Ο αληηθαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο…..………………………..35 

     Γ΄ Κεθάιαην 

Μεηά ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε: ε πνξεία πξνο ηνλ εκθχιην ηεο Δπαλάζηαζεο……….39 

    3.1. Σα γεγνλφηα σο ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ εκθπιίνπ (Φζηλφπσξν 1823)……..39 

    3.2. Σν δήηεκα ηνπ εζληθνχ δαλείνπ………………………………………………44 

    3.3. Οη ζπγθξνχζεηο ησλ παξαηάμεσλ κέζα απφ καξηπξίεο………………………46 

Γ΄ Κεθάιαην 

Οη πξνζσπηθφηεηεο θαη νη επηδηψμεηο ηνπο…………………………………………..51 

   4.1. Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο (1770-1843)……………………………………….51 

   4.2. Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο (1791-1865)……………………………..……54 

   4.3. Ησάλλεο Κσιέηηεο (1780;-1847)…………………………………………….56 

   4.4. Καλέιινο Γειεγηάλλεο (1780-1862)……………………..…………………..58 



2 

 

4.5. Γεκήηξηνο Τςειάληεο (1793-1832).…………………………………...……...60 

4.6. Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο (1765 ή 1773-1848)……………………………..62 

4.7. Αλδξέαο Εαΐκεο (1791-1840)…….…………………………………………….63 

4.8. Γεψξγηνο Κνπληνπξηψηεο (1782-1858)………………………………….……..65 

 

 

Δπίινγνο………………..…………….………………………………..…………..…67 

Πεγέο θαη Βηβιηνγξαθία……………………………….………………..…………...69 

Παξάξηεκα………………………………………………………………….……….74 

Πεξίιεςε…………………………………………………………………………….86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Πξόινγνο 

«Γηαηί λα καζαίλνπκε ηζηνξία;» 

Απηφ ην επίθαηξν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαηά 

ηελ εμέηαζή ηνπο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζηηο 

θεηηλέο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζηάζεθε ην θπξηφηεξν θίλεηξν ηεο πξνζσπηθήο κνπ 

ελαζρφιεζεο κε ηελ Ηζηνξία. Έλα καζεηηθφ εξψηεκα, ηελ απάληεζε ηνπ νπνίνπ 

επερείξεζα λα αληρλεχζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο. ε απηφ ην ηαμίδη κνπ ζηα 

ηζηνξηθά κνλνπάηηα θαη θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

κνπ, έιαβα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ παξαξηήκαηνο Καιακάηαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Ναππιίνπ 

«ν Παιακήδεο» θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο Μλήκεο «Αγγειηθήο θαη 

Λεσλίδα Εαθείξε», πνπ εδξεχεη ζην Άζηξνο Κπλνπξίαο. Κπξίσο φκσο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο ζεκαληηθέο 

γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή θαη πξφεδξν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θ. Θαλάζε Υξήζηνπ, γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ, αιιά θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εκπιαθψ ζηα 

πνιχπινθα δεηήκαηα ηεο ηζηνξίαο. 

Ο ηφπνο δηακνλήο κνπ - ην Άζηξνο Κπλνπξίαο - ζηάζεθε ν ζεκαληηθφηεξνο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επέιεμα λα πξαγκαηεπηψ ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Κάζε 

ρξφλν ενξηάδεηαη κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα ε επέηεηνο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θαζψο θαη παξέιαζε ζηνλ ηζηνξηθφ 

ηφπν ηεο πλέιεπζεο. Οκηιίεο δηαθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ αλαθέξνληαη εθείλε ηελ 

εκέξα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ γεγνλφηνο θαη ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο ζηελ πνιηηεηαθή ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Έρνληαο ήδε πξαγκαηεπηεί ζε εξγαζίεο ηνπ Α΄ θαη ηνπ Γ΄ εμακήλνπ ηα 

ζέκαηα ηεο «Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο» θαη ησλ «Δκθπιίσλ πνιέκσλ ηεο Δπαλάζηαζεο» 

αληίζηνηρα, ζέιεζα λα θσηίζσ πεξηζζφηεξν ηα βαζχηεξα θίλεηξα ησλ ελεξγεηψλ θαη 

ηηο επηδηψμεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο Δπαλάζηαζεο. Άλζξσπνη πξνεξρφκελνη απφ 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα - νπιαξρεγνί, θνηδακπάζεδεο, έκπνξνη 

θαη πινηνθηήηεο, πνιηηηθνί, Φαλαξηψηεο, θιέθηεο - πξνζπάζεζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο θαη πάιεςαλ φινη γηα κηα ζέζε 

εμνπζίαο. Οη πξνζηξηβέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ πνιιέο θαη εθδειψζεθαλ 
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εκθαλψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο. Δληάζεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαη 

θνξπθψζεθαλ κε ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ Δκθπιίνπ ην Φζηλφπσξν ηνπ 1823. Οη δχν 

αληίζεηνη «θφζκνη» πνπ πξνέθπςαλ, ηνπ Κνινθνηξψλε απφ ηε κηα θαη ηνπ 

Μαπξνθνξδάηνπ απφ ηελ άιιε, αληηπξνζψπεπαλ δχν δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά ζπζηήκαηα αμηψλ. 

Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ πιαηζίσζαλ ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1823 ζην 

Άζηξνο Κπλνπξίαο, ην πλεχκα ησλ απνθάζεψλ ηεο, ηα πξφζσπα πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο εξγαζίεο ηεο θαζψο θαη εθείλα πνπ αλέιαβαλ δξάζε ακέζσο 

κεηά, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη επηδηψμεηο ησλ αληηηηζέκελσλ πιεπξψλ θαη νη δξακαηηθέο 

εμειίμεηο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ Δκθχιην, είλαη ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ εμεηάδεη ε 

παξνχζα εξγαζία. Σαπηφρξνλα, επηρεηξείηαη κηα ζθηαγξάθεζε ζεκαληηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηεο πεξηφδνπ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην ηεο επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη ην θνηλφ ζεκείν ησλ 

επηδηψμεσλ φισλ ησλ πιεπξψλ, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ πνιππφζεηε αλεμαξηεζία 

ηνπ Έζλνπο. 
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Δηζαγσγή 

Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 εθδειψζεθε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

απεηινχζαλ ηε ζπλνρή ηεο. Δπξφθεηην γηα έλα επαλαζηαηηθφ θίλεκα πνπ μέζπαζε 

κέζα ζε κηα απνιπηαξρηθά δηνηθνχκελε Δπξψπε. Γηα πξψηε θνξά ηδξχζεθε ειιεληθφ 

αζηηθφ θξάηνο -  έζησ θαη ζε πξψηκν ζηάδην - δηακνξθψλνληαο ζηα επξεία ιατθά 

ζηξψκαηα εζληθή ζπλείδεζε απέλαληη ζηνπο Οζσκαλνχο. Άξρνληεο θαη πξνεζηνί, 

νπιαξρεγνί θαη αξκαηνινί, έκπνξνη θαη λενθεξκέλνη πνιηηηθνί, θήξπμαλ ηελ 

Δπαλάζηαζε θαη αθηεξψζεθαλ ζε απηήλ, απνθηψληαο θαηλνχξγηνπο ξφινπο κέζα ζην 

λέν πιαίζην ζρέζεσλ πνπ είραλ αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη. Οπζηαζηηθά, ηα ιατθά 

ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απέθηεζαλ πνιηηηθή ππφζηαζε κέζσ ηεο Δπαλάζηαζεο, 

ελψ ζπγρξφλσο δηακνξθψζεθαλ πνιηηηθνί ζρεκαηηζκνί εθθξάδνληαο θπξίσο δχν 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο: ηνπο ζηξαηησηηθνχο, κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Θεφδσξν 

Κνινθνηξψλε, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθε θαη ν απιφο ιαφο θαη ηνπο 

θηιειεχζεξνπο πνιηηηθνχο - δηαλννχκελνπο, ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπνχζε θπξίσο ν 

Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο. 

ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1822 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Α΄ Δζλνζπλέιεπζε ησλ 

Διιήλσλ ζηελ Δπίδαπξν, φπνπ επηθξάηεζε ε παξάηαμε ησλ πνιηηηθψλ. Απνηέιεζκα 

ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ππήξμε ε ζέζπηζε ελφο θηιειεχζεξνπ πληάγκαηνο γηα ην λέν 

ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν ήηαλ πξσηνπνξηαθφ  γηα ηελ επνρή ηνπ. 

Σν πξψην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο Διιάδαο έσο θαη ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

Δθθιεζίαο, θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ Έιιελα. Παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη νη 

θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο επνρήο: νη πξνεζηνί ή θνηδακπάζεδεο, νη νπνίνη αληινχζαλ ηε 

δχλακή ηνπο απφ ην ζχζηεκα ηνπ θνηλνηηζκνχ πνπ ίζρπε ζην Οζσκαληθφ θαζεζηψο, 

νη έκπνξνη θαη νη πινηνθηήηεο, νη ηζρπξνί Φαλαξηψηεο, νη Έιιελεο ιφγηνη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη νη λένη πνιηηηθνί - δηαλννχκελνη πνπ εμέθξαδαλ θηιειεχζεξεο ηδέεο 

θαη δηέζεηαλ ηηο γλψζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ αζηηθνχ θξάηνπο. Αθφκα, 

απνζαθελίδνληαη νη φξνη ησλ «θιεθηψλ» θαη ησλ «αξκαηνιψλ» θαη γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε δξάζε ηνπο. Απφ ηνπο παξαπάλσ θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο πξνέθπςαλ νη 

αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο ησλ «πνιηηηθψλ» θαη ησλ «ζηξαηησηηθψλ», ησλ νπνίσλ νη 
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επηδηψμεηο θαη νη πεπνηζήζεηο πξνθάιεζαλ ηε ζχγθξνπζή ηνπο ζηε Β΄ 

Δζλνζπλέιεπζε. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεη ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ζην Άζηξνο 

Κπλνπξίαο, ε νπνία μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 1823. 

Πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα γεγνλφηα πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηεο, ε δηεμαγσγή 

ηεο Α΄ Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Δπηδαχξνπ ην 1822, νη αληηζέζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν παξαηάμεσλ, ε άξλεζε ηνπ Κνινθνηξψλε λα παξαδψζεη ην Ναχπιην 

γηα ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε θαη ε απφθαζε λα δηεμαρζεί ηειηθά απηή ζην Άζηξνο 

Κπλνπξίαο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη ηα πξφζσπα ηα νπνία έιαβαλ κέξνο, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαξγήζεθε ε Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία θαη νξίζηεθε κηα εληαία 

Δζληθή Γηνίθεζε. Σέινο, αλαιχεηαη ε αληίθαζε κεηαμχ ηνπ θηιειεχζεξνπ πλεχκαηνο 

ησλ απνθάζεσλ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο κε ην ζπγθξνπζηαθφ θιίκα κέζα ζην νπνίν 

δηεμήρζε. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη εμειίμεηο κεηά ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε νη 

νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ ην Φζηλφπσξν ηνπ 1823. 

Πεξηγξάθνληαη νη πξψηεο αληηδξάζεηο, ε δπζαξέζθεηα ηνπ Κνινθνηξψλε θαη ησλ 

άιισλ νπιαξρεγψλ απφ ην απνηέιεζκα ηεο πλέιεπζεο θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηε 

ειίκλα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ην παξαζθήλην ηεο 

ρνξήγεζεο εζληθνχ δαλείνπ απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

Κνινθνηξψλε θαη ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο, 

πεξηγξάθνληαη νη ζπγθξνχζεηο ησλ δχν παξαηάμεσλ κέζα απφ καξηπξίεο ηνπ 

Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε, ηνπ Αλαγλψζηε Κνληάθε θαη ηνπ Καλέιινπ Γειεγηάλλε. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζθηαγξάθεζε ησλ 

πξνζψπσλ εθείλσλ πνπ, είηε πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Β΄ 

Δζλνζπλέιεπζεο, είηε δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακάρε πνπ 

θνξπθψζεθε κε ηελ έλαξμε ηνπ Δκθπιίνπ. Απνηππψλνληαη ε δξάζε θαη ν 

ραξαθηήξαο ησλ: Θ. Κνινθνηξψλε, Α. Μαπξνθνξδάηνπ, Η. Κσιέηηε, Κ. Γειεγηάλλε, 

Γ. Τςειάληε, Π. Μαπξνκηράιε, Α. Εαΐκε θαη Γ. Κνπληνπξηψηε. ηφρνο ηεο 

θαηαγξαθήο απηψλ ησλ πεξηιεπηηθψλ βηνγξαθηψλ, είλαη λα αλαγλσξίζεη ν 

αλαγλψζηεο ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεψλ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ, ψζηε λα ζρεκαηίζεη κηα φζν ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ 

ηεηακέλνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε.  

 



7 

 

Α΄  Κεθάιαην 

Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα έσο θαη 

ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο 

1.1. Οη παξαδνζηαθνί ζρεκαηηζκνί: ν ξόινο ηεο Δθθιεζίαο θαη νη Φαλαξηώηεο 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο πεληεθνληαεηίαο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, εληνπίδνληαλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ζηε ηεξεά Διιάδα, ζηηο λνηηναλαηνιηθέο αθηέο ηεο Βαιθαληθήο θαη 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
1
 Χζηφζν, δνχζαλ παξάιιεια θνληά ζε απηνχο θαη 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ, νη νπνίεο, καδί κε ηνπο Έιιελεο, 

απνηεινχζαλ ζπλνιηθά ηνλ πιεζπζκφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Αξθεηνί 

Έιιελεο έβγαηλαλ απφ ηα φξηα ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη εγθαζίζηαλην ζηα απζηξν - 

νπγγξηθά εδάθε, ζηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ. Οιφθιεξνο 

απηφο ν ραξαθηεξηδφκελνο σο «ειιεληθφο» ρψξνο, ν απνηεινχκελνο απφ δηάζπαξηνπο 

ειιεληθνχο πιεζπζκνχο, δηέπνληαλ απφ έλα δίθηπν ζχλδεζεο αλαθεξφκελν ζηελ 

εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε, κε ηα κνλαζηήξηα, ηηο κεηξνπφιεηο θαη ηα κεηφρηα ηνπο.
2
 Ο 

ζπλεθηηθφο θξίθνο ησλ παληαρνχ Διιήλσλ ήηαλ ε ζξεζθεία θαη ε επζέβεηα. 

Ο ξφινο ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ ηαπηφρξνλα πλεπκαηηθφο, παηδεπηηθφο θαη 

θνηλσληθφο: ην παηξνπαξάδνην θήξπγκα γηα ηελ αγάπε θαη ηε θηιαλζξσπία 

ζπλδπάδνληαλ κε ηελ έκπξαθηε κέξηκλα γηα ηνπο θησρνχο, ηα νξθαλά παηδηά, ηνπο 

αζζελείο, ηνπο θπιαθηζκέλνπο θαη φινπο γεληθψο ηνπο πάζρνληεο. Ζ Δθθιεζία 

ζπλδένληαλ άκεζα κε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη νη ηεξείο ήηαλ νη θνξείο ηνπ 

πλεχκαηνο θαη ζπλήζσο νη δάζθαινη πνπ κεηέδηδαλ ηε γλψζε.
3
 Σν Παηξηαξρείν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλα θχξην ζεζκηθφ φξγαλν ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ ρξηζηηαλψλ, ηδηαίηεξα θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ 14
νπ

 – 

16
νπ

 αηψλα ηεο ηνπξθνθξαηίαο.
4
 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνπζία ηνπ ελ 

κέζσ ηεο θπξίαξρεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο, ρξεηάζηεθε λα πξνβεί ζηελ 

είζπξαμε εηήζηνπ θφξνπ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζηα φξγαλα ηεο 

νζσκαληθήο εμνπζίαο. Δπεηδή ην έξγν ηεο έγθαηξεο ζπγθέληξσζεο ησλ ρξεκάησλ 

ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν, ην Παηξηαξρείν αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη πνιιέο θνξέο ηε 

                                                 
1
 Γ. Σφιηαο, «Ζ θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, η.1 (2003), 

ζ. 60 
2
 Γ. Σφιηαο, ό. π., ζ. 61 

3
 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 11 (1975), ζ. 128-129, ζην εμήο βι. ΗΔΔ 

4
 Γ. Απνζηνιφπνπινο, «Δθθιεζία θαη Γίθαην», ζηελ: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η.8 (2006), ζ. 177 
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ζπλδξνκή δαλεηζηψλ, νη νπνίνη είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ. 

Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, ην Παηξηαξρείν απνιάκβαλε θάπνηα πξνλφκηα, 

αλαιακβάλνληαο σζηφζν θαη πνιιέο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ Πχιε, νη νπνίεο 

ππαγφξεπαλ ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηεο ζε πεξίπησζε θάπνηαο έμσζελ απεηιήο ηεο 

θπξηαξρίαο ηεο.  

Ηδηαίηεξε αθκή γλψξηζε ε Παηξηαξρηθή ρνιή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιε, 

θπξίσο ζηα ρξφληα θαηά ηα νπνία δηεηέιεζε Παηξηάξρεο ν Κχξηιινο Λνχθαξεο 

(1623-1638).
5
 Αθφκα φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην Παηξηαξρείν δε δηέζεηε 

ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ηδξχκαηνο, ηηο 

νπνίεο θάιππηαλ πεξηζζφηεξν θάπνηνη άξρνληεο. Ζ νηθνλνκηθή ρξεκαηνδφηεζε 

νπζηαζηηθά παξέρνληαλ απφ ηε γελλαηνδσξία ηέηνησλ αλζξψπσλ θαη έηζη ζηαδηαθά, 

ην εθθιεζηαζηηθφ ζηνηρείν ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ππνθαηαζηάζεθε απφ ην 

ιατθφ ζηνηρείν. Αξγφηεξα εκθαλίζηεθαλ νη Φαλαξηψηεο εγεκφλεο θαη αμησκαηνχρνη 

ηεο Πχιεο, νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Παηξηαξρείνπ.
6
 Ζ Δθθιεζία 

άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη φηη ν ξφινο ηεο ζα πεξηνξίδνληαλ πηα κφλν ζηα πλεπκαηηθά 

θαη ζξεζθεπηηθά ηεο θαζήθνληα, φηαλ νη θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπ λενειιεληθνχ 

δηαθσηηζκνχ μεθίλεζαλ λα δηαδίδνληαη ζηνπο θφιπνπο ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ θαη λα 

γελλνχλ πξνζδνθίεο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. Οη Έιιελεο θαηφξζσζαλ ζηα 

ηεηξαθφζηα ρξφληα ζθιαβηάο λα δηαηεξήζνπλ αιψβεηεο ηε ζξεζθεία θαη ηε γιψζζα 

ηνπο  θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ εηζήγαγε ν ψξηκνο 

Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο.
7
 

Οη Φαλαξηψηεο απνηέιεζαλ κία θνηλσληθή νκάδα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο πνπ 

δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο κεραληζκνχο ηεο νζσκαληθήο δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα άξρηζαλ λα αλαδεηθλχνληαη νη εχξσζηεο 

εκπνξηθέο ηάμεηο, νη νπνίεο ζρεκάηηζαλ κηα λέα αξηζηνθξαηία ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζηε ζπλνηθία ηνπ Φαλαξίνπ
8
 ζρεκαηίδνληαο 

ηελ ηάμε ησλ Φαλαξησηψλ. πζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ην Παηξηαξρείν, ην νπνίν 

εθπξνζσπνχζε ηφζν ηε ζξεζθεπηηθή φζν θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία ησλ ππφδνπισλ 

Διιήλσλ θαη θαηέιαβαλ ζέζεηο θαη αμηψκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο. Καηφξζσζαλ 

νπζηαζηηθά λα θπξηαξρήζνπλ ζηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο Δθθιεζίαο ρσξίο 

                                                 
5
 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 129 

6
 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 129 

7
 Θ. Βεξέκεο, Α. Κιάςεο, «Πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο», ζην: Ζ 

απειεπζέξσζε ελόο Έζλνπο, Αζήλα 2022, η. 1, Μέξνο Α΄, ζ. 131 
8
 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 117 
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νη ίδηνη λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο θιεξηθψλ. Δθθιεζία θαη Φαλαξηψηεο αλέπηπμαλ 

κηα ακθίδξνκε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο, θαηά ηελ νπνία νη Φαλαξηψηεο θαηάθεξαλ λα 

απνθηήζνπλ εγεηηθή ζέζε κέζα ζηελ ππφδνπιε θνηλσλία κέζσ ηνπ θχξνπο ηεο 

Δθθιεζίαο, ελψ ε Δθθιεζία ζηεξίρηεθε ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ζηνπο 

πνιηηηθνχο ρεηξηζκνχο ησλ Φαλαξησηψλ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδε.  

Οη Φαλαξηψηεο πξνζέθεξαλ ζπρλά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Πχιε σο 

δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο θαη έπαηξλαλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ζηηο 

ζπδεηήζεηο κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Οη γλψζεηο ηνπο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο 

απνδεηθλχνληαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηνπο Οζσκαλνχο γηα ηε ζχλαςε ζπλζεθψλ, 

αιιά ζεκαληηθφο ήηαλ εμίζνπ θαη ν ξφινο ηνπ κεζνιαβεηή ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ππφδνπισλ θαη Σνχξθσλ. εκαληηθφο Έιιελαο Φαλαξηψηεο πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ 

Βελεηψλ θαη Σνχξθσλ ην 1669 ζην δήηεκα ηεο παξάδνζεο ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ 

ηεο Κξήηεο, ππήξμε ν Παλαγηψηεο Νηθνχζηνο ή Παλαγησηάθεο Νηθνχζεο.
9
 Γηάδνρφο 

ηνπ ζηάζεθε ν Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο,
10

 ν νπνίνο δηέζεηε ζπνπδαίεο 

δηπισκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ζηε Φηινζνθία, ζηε Θενινγία θαη ζηελ 

Ηαηξηθή. Οη Φαλαξηψηεο θαηφξζσζαλ λα αγνξάζνπλ, ράξε ζηε κεγάιε νηθνλνκηθή 

δχλακε πνπ δηέζεηαλ, κεγάιεο εθηάζεηο γεο ζηηο πεξηνρέο ηεο Βιαρίαο θαη ηεο 

Μνιδαβίαο.
11

 Με βαζηθφ εθφδην ην πινχζην παηδεπηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαηάθεξαλ 

λα αλαδεηρηνχλ εγεκφλεο ζηηο παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο. 

ζν πιήζαηλαλ ηα αμηψκαηα ηα νπνία απνθηνχζαλ νη Φαλαξηψηεο ζηηο 

εγεκνλίεο, ηφζν απμάλνληαλ ε δχλακε θαη ην θχξνο ηνπο. Έηζη, ε θνηλσληθή νκάδα 

ησλ Φαλαξησηψλ θαηέιεμε ζηαδηαθά ζε κηα μερσξηζηή ηζρπξή νκάδα κε θνηλνχο 

ζηφρνπο, πνπ ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

Θεψξεζαλ εαπηνχο σο «εθιεθηνχο», ζηεξηδφκελνη ζηελ αξρνληηθή βπδαληηλή 

θαηαγσγή ηνπο,  θαη ζηελ εμαηξεηηθή ηνπο κφξθσζε. χληνκα άξρηζαλ λα γίλνληαη 

θαηαπηεζηηθνί κε ηνλ απιφ ιαφ πξνθαιψληαο ηελ νξγή ηνπ θαη ζρεκαηίδνληαο κηα 

άζρεκε θήκε γχξσ απφ ην φλνκά ηνπο. Δθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα Μαπξνθνξδάηνπ, 

                                                 
 
9
 ΗΔΔ, η. 11 (1975),  ζ. 118 

10
 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 118 

11
 Α. Βαθαιφπνπινο, «Οη ηζηνξηθέο βάζεηο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο», ζηελ: Ηζηνξία 

ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, η. 2 (1976), ζ. 422 
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άιιεο εμέρνπζεο θαλαξηψηηθεο νηθνγέλεηεο ππήξμαλ νη Τςειάληεο, νη Καιιηκάρεδεο, 

νη Μνπξνχδεδεο θαη νη Γθίθα.
12

 

1.2. Ζ δσή ησλ ρξηζηηαλώλ ππόδνπισλ: νη ζθιάβνη, νη γεσξγνί, ε θνξνινγία 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 13
νπ

 θαη 14
νπ

 αηψλα ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ησλ 

Βαιθαλίσλ είρε εμαζιησζεί αθνχ νη κεγαιχηεξεο εθηάζεηο γεο αλήθαλ ζε κνλαζηήξηα 

ή ζε κεγάινπο γαηνθηήκνλεο νη νπνίνη αδηαθνξνχζαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο 

ηνπο. Πνιινί απειπηζκέλνη αγξφηεο ηφηε πξνέβεζαλ ζε ιεειαζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζή ηνπο, αιιά θαη γηα λα απνθηήζνπλ γε. 

Χο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ειέγρνπ ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη ζηε Μηθξά 

Αζία
13

 απφ ηελ πιεπξά ηνπ Βπδαληίνπ, πξνέθπςε ε δεκηνπξγία θενπδαξρηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ νη νπνίνη επηβάξπλαλ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ κε βαξηά θνξνινγία. 

ηαλ ήξζαλ νη Οζσκαλνί, ηα θηήκαηα πνπ αλήθαλ ζηνπο θενπδάξρεο ή ζηα 

κνλαζηήξηα πεξλνχζαλ ζηελ θαηνρή ηνπο θαη κέζσ κηαο ζηαζεξήο θνξνινγίαο πνπ 

επέβαιιαλ ζηνπο θαηνίθνπο, ηνπο πξνζέθεξαλ ηελ αζθάιεηα πνπ επηδεηνχζαλ. Οη 

θάηνηθνη πιήξσλαλ πιένλ κηθξφηεξνπο θφξνπο απφ απηνχο πνπ ηνπο επέβαιιαλ 

παιηφηεξα νη ρξηζηηαλνί άξρνληέο ηνπο θαη έηζη έλησζαλ επραξηζηεκέλνη. Οη 

Οζσκαλνί θαηφξζσζαλ λσξίο λα απνγξάςνπλ φια ηα πξνεξρφκελα απφ ηε θνξνινγία 

έζνδα ηεο επηθξάηεηάο ηνπο θξαηψληαο αλαιπηηθά αξρεία-θαηάζηηρα (defter).
14

 Οη 

εθηάζεηο θαζψο θαη νη εξγάηεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε απηέο θαηαγξάθνληαλ κε 

αθξίβεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ππάιιεινη ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο ήηαλ ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπλ αλαιπηηθά ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαινγνχζαλ ζε θάζε πεξηνρή. Έλα 

αληίγξαθν ησλ αξρείσλ απηψλ παξέκελε ζηελ ίδηα ηελ επαξρία, ελψ αληίγξαθφ ηνπο 

θπιάζζνληαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ θνξνιφγεζε ησλ γαηψλ θαίλεηαη φηη ίζρπε 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αηψλα, ελψ ην πξψην θαηάζηηρν ζηα αξρεία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 1431-1432.
15

 

Σε γε θαιιηεξγνχζαλ ηξεηο νκάδεο ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ: νη 

δνπινπάξνηθνη, νη ζθιάβνη θαη νη «ειεχζεξνη» γεσξγνί.
16

 Ζ δνπιεία ήηαλ κηα  

                                                 
12

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 122 
13

 Θ. Βεξέκεο, Α. Κιάςεο, «Πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο», η.1, 

κέξνο Α, ό. π., ζ. 38 
14

 Θ. Βεξέκεο, Α. Κιάςεο, «Πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο», η. 1, 

κέξνο Α, ό. π., ζ. 40 
15

 Θ. Βεξέκεο, Α. Κιάςεο, «Πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο», η. 1, 

κέξνο Α, ό. π., ζ. 40 
16

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 20 
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ζπλεζηζκέλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο. Καη νη ρξηζηηαλνί θαη νη κνπζνπικάλνη 

κπνξνχζαλ λα είλαη δνχινη θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα  λα απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία 

ηνπο ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη δνπινπάξνηθνη αλήθαλ ζε κηα μερσξηζηή 

θαηεγνξία γεσξγψλ, νη νπνίνη αζρνινχληαλ κε γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

εξγαζίεο, πνιιέο θνξέο αλακεηγκέλνη κε ειεχζεξνπο γεσξγνχο. πλήζσο 

πξνέξρνληαλ απφ πιεζπζκνχο πνπ είραλ εθηνπηζηεί απφ πεξηνρέο φπνπ επηθξάηεζε ν 

πφιεκνο. Ζ δσή ησλ δνπινπάξνηθσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ θαη 

θνιιίγνη,
17

 δηέπνληαλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ ηνπο θαζφξηδε ν θχξηφο ηνπο. 

Μπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη πξάγκαηη, πνιινί απφ απηνχο 

ειεπζεξψζεθαλ θαη εμαθνινχζεζαλ λα εξγάδνληαη σο γεσξγνί. Ο ειεχζεξνο 

γεσξγφο
18

 είρε θαζήθνλ λα θαιιηεξγεί θνκκάηηα γεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ππνρξεψλνληαλ λα πιεξψλεη ηνπο θφξνπο πνπ είραλ νξηζηεί. Αλ 

ακεινχζε λα θαιιηεξγήζεη ηε γε ηνπ κέζα ζην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε 

ην θηήκα ηνπ πεξηέξρνληαλ ζε άιια ρέξηα. Οη γεσξγνί δελ είραλ ην δηθαίσκα λα 

κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη γηα λα κεηαθηλεζνχλ έπξεπε απαξαηηήησο λα 

πάξνπλ ζπγθεθξηκέλε άδεηα. Οπφηε, ε θαηάζηαζή ηνπο δε ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ζηαζεξή θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο κεηαθηλνχληαλ ζε άιιεο πεξηνρέο 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ πην ειαθξνχο θφξνπο. Πνιινί ρξηζηηαλνί αλαγθάδνληαλ λα 

δαλεηζηνχλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο κε επαρζείο γηα απηνχο φξνπο θαη φηαλ δελ 

θαηάθεξλαλ λα μεπιεξψζνπλ ην δάλεηφ ηνπο, θπιαθίδνληαλ θαη έραλαλ ηελ πεξηνπζία 

ηνπο. 

Γεληθφηεξα, νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δνχζε ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο 

ήηαλ δπζρεξείο. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ ζηα εχθνξα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο, 

ηεο Θξάθεο θαη ηεο Θεζζαιίαο
19

 είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε ησλ θαηνίθσλ 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ ήηαλ γφληκεο, αιιά ήηαλ αζθαιείο. Ζ δσή ησλ 

δνπινπάξνηθσλ θαη ησλ γεσξγψλ επεξεάζηεθε άκεζα, αθνχ ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα 

ην 40-50% ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαηαβάιινληαλ γηα θφξνπο ηνπ δεκνζίνπ.
20

 Σν 

βηνηηθφ επίπεδν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειφ θαη ε θαηάζηαζε 

επηβαξχλνληαλ επηπιένλ απφ ηηο απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ, ηηο επηδεκίεο, ηηο 

                                                 
17

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 23 
18

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 24 
19

 Υ. Παηξηλέιεο, «Ο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε ηνπξθνθξαηία (1453-1600)», ζηελ ηζηνζειίδα: 

Γειηίνλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, δηαζέζηκν ζην: https://ejournals.epublishing.eke.gr, 

εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 6.3.2022 
20

 Υ. Παηξηλέιεο, «Ο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε ηνπξθνθξαηία (1453-1600)», ό. π. 

https://ejournals.epublishing.eke.gr/
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επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ θαη ηηο πιηθέο δεκηέο πνπ πξνθαινχζαλ νη πνιεκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ. 

 Οη αγξφηεο θαη νη θηελνηξφθνη πιήξσλαλ ηνλ θφξν ηεο «δεθάηεο»,
21

 

αιιά θαηέβαιιαλ θαη άιια πνζά γηα ηα θνπάδηα ηνπο θαη γηα ηε δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά. Έλαο αθφκα θφξνο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ην γλσζηφ 

«ραξάηζη»
22

 ην νπνίν επηβάξπλε φινπο ηνπο αιιφζξεζθνπο ππεθφνπο θαη αθνξνχζε 

ηνλ θαζέλα μερσξηζηά αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. ζν νη αλάγθεο 

ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο απμάλνληαλ, ηφζν επηβάιινληαλ θαη λένη θφξνη, 

φπσο ήηαλ ην «αβαξίδη»,
23

 ην νπνίν είρε ηε κνξθή αγγαξείαο ή έθηαθηεο εηζθνξάο 

εηδψλ ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο. ηε ζπλέρεηα φκσο, ν θφξνο απηφο έραζε 

ηνλ επίθαηξν ραξαθηήξα ηνπ θαη κνληκνπνηήζεθε. Οη ηνπηθνί δηνηθεηέο θάζε επαξρίαο 

αλαιάκβαλαλ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ αθνχ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

ζπγθεληξσζνχλ απφ κηα θεληξηθή επηηξνπή. ε φιν απηφ ην δίθηπν θαη ειιείςεη ελφο 

απζηεξνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ, παξελέβαηλαλ αξθεηνί κεζάδνληεο νη νπνίνη πινχηηδαλ 

ζε βάξνο ηνπ απινχ ιανχ. Σν νζσκαληθφ θξάηνο επέηξεπε κε ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ ηε 

δεκηνπξγία ηαμηθψλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ππφδνπισλ, φηαλ απηφ εμππεξεηνχζε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θαη φηαλ νη ηζρπξέο ηάμεηο πξνζέθεξαλ πεξηζζφηεξα.. Δπίζεο, δελ 

πξνζπαζνχζε λα εκπνδίζεη ηε δξάζε ησλ ηνθνγιχθσλ θαη ησλ νπινθφξσλ πνπ 

απεηινχζαλ ηνλ απιφ ιαφ. ε θάζε πεξίπησζε, απηνί πνπ δεκηψλνληαλ θαη 

δεηλνπαζνχζαλ ζε κηα κφληκε βάζε ήηαλ νη ρξηζηηαλνί αγξφηεο. 

1.3. Σν εκπόξην θαη ε λαπηηιία ησλ Διιήλσλ 

Ζ εκπνξηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη 

έπεηηα. Γξήγνξα ην εκπφξην εμειίρηεθε θαη αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία κηαο πνιχ 

ηζρπξήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο.
24

 Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία επέβαιιε αξθεηνχο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο Έιιελεο πνπ αζθνχζαλ ην εκπφξην εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο θαη 

απηφ δπζρέξαηλε ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Αζθαιψο, ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα άλζηζε πξσηίζησο ζηε δπηηθή Διιάδα θαη θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ, ηελ Ήπεηξν, ηε δπηηθή ηεξεά θαη Πεινπφλλεζν. Οη κεηαθνξέο ησλ 

                                                 
21

 Μ. Κνθνιάθεο, «Μηα Απηνθξαηνξία ζε θξίζε», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000,  η.1 

(2003), ζ. 54 
22

 Μ. Κνθνιάθεο, «Μηα Απηνθξαηνξία ζε θξίζε», ό. π., ζ. 54 
23

 Μ. Κνθνιάθεο, «Μηα Απηνθξαηνξία ζε θξίζε», ό. π., ζ. 54 
24

 Β. Κξεκκχδαο, «Ζ νηθνλνκία ησλ Διιήλσλ», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000,  η.1 

(2003), ζ. 284 
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εκπνξεπκάησλ δηεμάγνληαλ κε πνιιέο δπζθνιίεο αθνχ πάληα παξακφλεπε ν θφβνο 

ησλ ιεζηψλ, ελψ ζηε ζάιαζζα απεηινχζαλ νη πεηξαηέο. Ζ έιιεηςε ρξεκάησλ, νη 

επηδεκίεο, νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, ήηαλ ηα θχξηα εκπφδηα γηα ηελ νκαιή εκπνξηθή 

θίλεζε.  

Οη Βελεηνί ήηαλ απηνί πνπ απέθηεζαλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δχλακε θαη 

είραλ ηνλ πξψην ιφγν ζηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ηνπ 16
νπ

-17
νπ

 αηψλα.
25

 Ζ 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε επλννχζε ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη απνηεινχζε θνκβηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή. Μεηά ηνλ 18
ν
 

αηψλα ε θπξηαξρία ηεο άξρηζε λα ππνρσξεί θαη ζην πξνζθήλην βξέζεθαλ νη Γάιινη 

θαη νη Άγγινη, ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο ήηαλ πνιχ αληαγσληζηηθέο. Ο ζπλερήο 

αληαγσληζκφο ηεο επνρήο ζηνπο επξσπατθνχο δξφκνπο ηνπ εκπνξίνπ έδσζε ψζεζε 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ, θαζψο νη Έιιελεο έκπνξνη 

θιήζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ ηξνθνδνζία ησλ αγνξψλ ηεο Γχζεο. Οη Έιιελεο ηεο 

δηαζπνξάο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην εμσηεξηθφ, ζπλδέζεθαλ επσθειψο κε 

ην εκπφξην ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.  

Πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη θαη ε εκπνξηθή 

λαπηηιία. Δθηφο απφ ηα Ηφληα λεζηά, αξθεηά λεζηά θαη ζην Αηγαίν πέιαγνο 

δηαθηλνχζαλ πξντφληα κέζσ ζαιάζζεο. Ζ Κξήηε, ε Κχπξνο, ε Υίνο, ε Άλδξνο, αιιά 

θαη ε αληνξίλε εμέιημαλ ζηαδηαθά ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
26

 Χο 

επαθφινπζν ηεο αλάπηπμεο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ήξζε ε λαππεγηθή ησλ ζθαθψλ 

πνπ απαηηνχζε εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο. Οη γλψζεηο απηέο κεηαθέξζεθαλ ζηνπο 

Έιιελεο απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Αδξηαηηθήο,
27

 φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

έκπεηξνη καξαγθνί πινίσλ. Οη πξψηνη Έιιελεο πινηνθηήηεο ήηαλ άλζξσπνη πνπ 

αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην θαη βξίζθνληαλ ζηα Δπηάλεζα, ζην Μεζνιφγγη θαη ζην 

Αηησιηθφ.
28

 Μηα λέα ηάμε ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ππφδνπιν ειιεληζκφ, απηή 

ησλ πινηνθηεηψλ, πνπ φθεηιε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δχλακε ζηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σν ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ αλαπηχρζεθε ξαγδαία πξνο ην ηέινο ηνπ 

18
νπ

 αηψλα, φηαλ νη επξσπατθέο ρψξεο δεηνχζαλ πξντφληα θαη πξψηεο χιεο απφ ηελ 

Αλαηνιή. Ζ  δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηζηηνθφξα πινία κέζσ 

                                                 
25

 Β. Καξδάζεο, «Δκπφξην θαη λαπηηιία», ζηελ: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η.8 (2006), ζ. 642 
26

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 482-490 
27

 Β. Καξδάζεο, ό. π., ζ. 648 
28

 Β. Καξδάζεο, ό. π., ζ. 648 

 



14 

 

ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο θαη νη Έιιελεο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηε λφηηα Ρσζία 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο εμαγσγέο ζηηαξηνχ πξνο ηελ Δπξψπε.
29

 

Ζ Όδξα, νη πέηζεο θαη ηα Φαξά δεκηνχξγεζαλ εκπνξηθνχο ζηφινπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηε κεηαθνξά ζηηαξηνχ, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, πνπ απέθιεηζαλ ηνπο Άγγινπο θαη ηνπο Γάιινπο απφ ην 

εκπφξην. ηελ Όδξα ζρεκαηίζηεθε απφ ηνπο θαξαβνθπξαίνπο εκπφξνπο ε 

«ζεξκαγηά», πνπ ζήκαηλε ην ζπλεηαηξηθφ θεθάιαην ζηελ θαηνρή ηνπ θνξηίνπ θαη 

ζηελ πινηνθηεζία.
30

 Ζ Όδξα ήηαλ έλα λεζί πνπ φθεηιε ηνλ πινχην ηεο ζην εκπφξην 

πνπ δηεμάγνληαλ κέζσ ζαιάζζεο θαη απνηέιεζε ην πην ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο 

λαπηηιίαο θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν. ηνλ ηφπν απηφ έδξαζαλ ζεκαληηθνί 

πινηνθηήηεο - αδειθνί Κνπληνπξηψηε -  νη νπνίνη δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πνξεία ηεο Δπαλάζηαζεο ζηε ζπλέρεηα. Ζ νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε ήηαλ ηφζν 

κεγάιε, ψζηε κπνξνχζαλ λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γχξσ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

Αγψλα. 

1.4. Ζ δηαλόεζε – Ο Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο 

Καηά ηνλ 16
ν
-17

ν
 αηψλα παξαηεξήζεθε κηα πλεπκαηηθή αλάηαζε ζηηο 

παξνηθίεο φπνπ δνχζαλ νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δγθαηεζηεκέλνη καθξηά απφ ηε 

ζθιαβσκέλε παηξίδα θαη έρνληαο απμήζεη ηα εηζνδήκαηά ηνπο επσθεινχκελνη απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, άξρηζαλ λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα παηδείαο θαη 

ηέρλεο. Οη ιφγηνη επίζεο, φπσο θαη νη θιεξηθνί πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο, δηέζεζαλ ρξήκαηα γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ, θνιιεγίσλ θαη άιισλ 

ηδξπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηε ζηέγαζε ζπνπδαζηψλ. Πνιινί 

Έιιελεο θαηέθηαλαλ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Ηηαιίαο γηα λα ζπνπδάζνπλ θαη θαζψο 

πεξλνχζε ν θαηξφο, ε ππφδνπιε Διιάδα άξρηζε λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
31

 Οη Έιιελεο ιφγηνη θαηάθεξαλ 

κε ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέπηπμαλ λα κεηαδψζνπλ ηηο ειιεληθέο 

ζπνπδέο ζηε Γχζε θαη λα πξνθαιέζνπλ ζηνπο μέλνπο θηιειιεληθά αηζζήκαηα. Σα 

θιαζζηθά γξάκκαηα, ηα αξραία ειιεληθά ηδεψδε, έγηλαλ απνδεθηά κε ζπγθίλεζε 

ζηελ Δπξψπε θαη πξνέηξεςαλ πνιινχο θηιέιιελεο λα ζηξαθνχλ κε ελδηαθέξνλ ζηε 

πνιχπαζε Διιάδα. 

                                                 
29

 Β. Καξδάζεο, ό. π., ζ. 649 
30

 Β. Καξδάζεο, ό. π., ζ. 651 
31

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 288-289 
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Απφ ηνλ 18
ν 

αηψλα νη ππφδνπινη Έιιελεο άξρηζαλ λα βηψλνπλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα ζαθψο βειηησκέλε ζε πνιινχο ηνκείο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Ζ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ειιεληζκνχ ήξζε σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

εθθξάζηεθε ζην ζχλνιφ ηεο κε ην θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ εθπξνζψπεζε 

νπζηαζηηθά φιε ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ, ε νπνία ζπληειέζηεθε 

πεξίπνπ ζηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο πλζήθεο ηνπ Κηνπηζνχθ-Κατλαξηδή (1774) θαη 

ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821.
32

 Σν θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ μεθίλεζε απφ 

ηε Γχζε θαη νη θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπ κεηαδφζεθαλ ζηνπο Έιιελεο κέζσ ηεο ζηξνθήο 

ηνπο ζηελ παηδεία, ησλ κεηαθξάζεσλ θιαζζηθψλ θεηκέλσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

παηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο. Κχξηνη θνξείο ηεο κνξθσηηθήο αλαγέλλεζεο ζηάζεθαλ νη 

ιφγηνη, νη έκπνξνη θαη νη Φαλαξηψηεο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε ζπλερή επαθή ηφζν κε 

ηελ Αλαηνιή, φζν θαη κε ηε Γχζε. Ο Γπηηθφο δηαθσηηζκφο σζηφζν, είρε σο αθεηεξία 

ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο,
33

 ε νπνία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξνζέγγηζε κφλν ηηο 

πεξηνρέο πνπ είραλ δερηεί ηελ επίδξαζε ηνπ ηηαιηθνχ ζηνηρείνπ, φπσο ήηαλ ηα λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ θαη ε Κξήηε. ηελ θπξίσο Διιάδα, νη αξρέο ηεο Αλαγέλλεζεο δε βξήθαλ 

πξφζθνξν έδαθνο λα ξηδψζνπλ, θαζψο ε παξαδνζηαθή ρξηζηηαληθή νξζφδνμε εζηθή 

θαη ν εγθαζηδξπκέλνο ζηα ειιεληθά ζπγγξάκκαηα αξηζηνηειηζκφο, δελ επέηξεςαλ ηελ 

άκεζε εηζξνή λέσλ πλεπκαηηθψλ ξεπκάησλ.
34

 Παξφια απηά, γηα αξθεηά κεγάιν 

δηάζηεκα ε αλαλέσζε πνξεχηεθε παξάιιεια κε ηελ παξάδνζε θαη ην απνηέιεζκα 

ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λεσηεξηζηηθνχ πλεπκαηηθνχ ξεχκαηνο. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ήηαλ ε απνηίλαμε 

ηεο παξάδνζεο, ηεο ζξεζθεπηηθήο επηξξνήο θαη ησλ δνγκάησλ. ηνλ ππφδνπιν 

ειιεληζκφ φκσο, ε παξάδνζε θαη ε ρξηζηηαληθή πίζηε είραλ απνηειέζεη ηνπο ππιψλεο 

ηεο δηάζσζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, νπφηε ην Γέλνο δελ απαξλήζεθε 

πνηέ ηα βαζηθά απηά ζηνηρεία ηνπ, πνπ, καδί κε ηε γιψζζα ηνπ, ην δηαηεξνχζαλ 

δσληαλφ κέζα ηνπο αηψλεο ηεο ζθιαβηάο. Κχξηνο εθπξφζσπνο ιφγηνπ θιεξηθνχ, ν 

νπνίνο δίδαμε ηηο αξρέο πνπ Γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ παξακέλνληαο ηαπηφρξνλα 

                                                 
32

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 328-329 
33

 «Αλαγέλλεζε: ε ηζηνξηθή πεξίνδνο ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ, κεηά ην ηέινο ηνπ Μεζαίσλα (15νο 

αηώλαο) έσο ην ηέινο ηνπ 16νπ αηώλα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλαλέσζε ησλ γξακκάησλ, 

ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ ηερλώλ, ππό ηελ επηξξνή ηεο θιαζηθήο (ειιεληθήο θαη ξσκατθήο) αξραηόηεηαο», 

βι. https://el.wiktionary.org 
34

 Α. Σακπάθε-Ρ. Αξγπξνπνχινπ, «Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο», ζηελ: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η. 8 

(2006), ζ. 407 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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πηζηφο ζηε ρξηζηηαληθή ιατθή παξάδνζε, ππήξμε ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο.
35

 Ζ παηδεία, 

πνπ αλαδχζεθε μαλά απηή ηελ πεξίνδν, είρε θαζνξηζηηθή ζεκαζία, αιιά θαζνξηζηηθή 

ππήξμε εμίζνπ θαη ε ζπκβνιή ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ζξεζθείαο. Ο Αδακάληηνο 

Κνξαήο ζηάζεθε ε κεγαιχηεξε κνξθή ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ,
36

 ν νπνίνο, 

απφ ην Παξίζη φπνπ έγξαθε ηα θείκελά ηνπ, άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

πλεπκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληζκνχ. Αξθεηά επαλαζηαηηθά θείκελα επίζεο 

έγξαςε ν Ρήγαο Βειεζηηλιήο.
37

 Απφ ηα πην ξηδνζπαζηηθά θείκελα πνπ γξάθηεθαλ ζην 

πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ήηαλ ε 

Διιεληθή Ννκαξρία αλψλπκνπ ζπγγξαθέα, ε Παηξηθή Γηδαζθαιία θαη ν 

Ρσζναγγινγάιινο.
38

 ηα θείκελα απηά ζηειηηεχνληαλ ηα θαθψο θείκελα ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη γηλφηαλ επζεία επίζεζε ζηηο παξαδνζηαθέο 

δηνηθεηηθέο δνκέο θαζψο θαη ζηηο πξνζέζεηο ησλ δπηηθνεπξσπαίσλ. ηελ απέλαληη 

πιεπξά, αξθεηνί ιφγηνη ακχλζεθαλ ππέξ ηεο νξζνδνμίαο θαη ηεο παξάδνζεο 

εξρφκελνη ζε ζχγθξνπζε κε ην θηιειεχζεξν πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ, κε θπξηφηεξν 

εθθξαζηή ηνλ παηξηάξρε Γξεγφξην ηνλ Δ΄, ν νπνίνο ππήξμε ζθνδξφο πνιέκηνο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ.
39

 

Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο Άισζεο σο ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα νη ππφδνπινη 

Έιιελεο βίσζαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο θαη ήξζαλ ζε 

επαθή κε λέεο ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο. Σν πξψην δηάζηεκα ν ππφδνπινο ειιεληζκφο 

ήηαλ ζηξακκέλνο ελαληίνλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, ελψ αξγφηεξα ελαπφζεζε ζηε Γχζε 

ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηελ ειεπζεξία. ε θάζε πεξίπησζε ν Έιιελαο έςαρλε λα βξεη ηελ 

εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα, απηή πνπ ζα ηνλ νδεγνχζε ζηε ζσηεξία. Ζ αλάπηπμε ηεο 

παηδείαο θαη ε ζηξνθή πξνο ηα γξάκκαηα ηνλ 18
ν
 αηψλα έδσζε ηελ ψζεζε γηα ην 

ηέινο ηεο ακάζεηαο. Οη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζπλέπεζαλ κε 

ηελ έιεπζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη απνηίλαμαλ απφ θνηλνχ ηηο 

δεηζηδαηκνλίεο, αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ δπκψζεσλ ζηάζεθε ε 

                                                 
35

 «Πξνεπαλαζηαηηθέο ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη ζπγθξνχζεηο», ζηελ ηζηνζειίδα: Αξγνιηθή Αξρεηαθή 

Βηβιηνζήθε Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ, δηαζέζηκν ζην: https://www.argolikivivliothiki.gr, εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο: 11.10.2021, εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 5.3.2022 
36

 «Πξνεπαλαζηαηηθέο ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη ζπγθξνχζεηο», ό. π. 
37

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 335-327 
38

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 335-337 
39

 «Πξνεπαλαζηαηηθέο ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη ζπγθξνχζεηο», ό. π. 
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ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ηνπ Έιιελα θαζψο ν ρξφλνο έθηαλε γηα ηελ 

θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. 

1.5. Σν θνηλνηηθό ζύζηεκα θαη νη ηνπηθνί άξρνληεο 

Οη Οζσκαλνί ζπλήζηδαλ λα παξαρσξνχλ πξνλφκηα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ δελ πξνέβαιιαλ αληίζηαζε ζηελ εμνπζία ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηάθεξλαλ λα αζθνχλ ηνλ έιεγρν, ελψ νη ππφδνπινη ζπκβηβάδνληαλ γηα λα ηχρνπλ 

επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο θαη λα πεξηζψζνπλ φ ηη κπνξνχζαλ απφ ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο. Κάπνηεο πεξηνρέο απνιάκβαλαλ πεξηζζφηεξα πξνλφκηα θαη επνκέλσο ήηαλ ζε 

ζέζε λα αλαπηχμνπλ θνηλνηηζκφ. Σέηνηεο πεξηνρέο ήηαλ ηα κεγάια ρσξηά, φπνπ 

θαηνηθνχζαλ ειεχζεξνη θαιιηεξγεηέο, ηα νξεηλά ρσξηά πνπ δελ ελδηέθεξαλ θαη πνιχ 

ηνπο Σνχξθνπο, νη κεγάιεο πφιεηο πνπ ζα αλέπηπζζαλ πεξηζζφηεξν ην εκπφξην κε ηε 

ρνξήγεζε πξνλνκίσλ θαη ηέινο, ηα νλνκαδφκελα «βαθνχθηα», νη πεξηνρέο δειαδή 

ησλ νπνίσλ ηα έζνδα εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ ή 

ηδακηψλ.
40

 Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ 

επλντθέο γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία βξίζθνληαλ ζε πεξίνδν κεγάιεο αθκήο. Καζψο φκσο, θαηά  

ηνλ 18
ν
 αηψλα ε απηνθξαηνξία άξρηζε λα παξαθκάδεη, δεκηνπξγήζεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα έλα ηζρπξφ θνηλνηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζηήξηδε κηα νηθνλνκηθά 

ηζρπξή ηάμε Διιήλσλ, ε νπνία θαηαιάκβαλε ηα πεξηζζφηεξα αμηψκαηα θαη αζθνχζε 

κεγάιε επηξξνή ζηηο επαξρίεο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε. 

ηηο 23 Απξηιίνπ θάζε έηνπο - ή ζηηο 26 Οθησβξίνπ θάπνηεο θνξέο -

εθιέγνληαλ νη δεκνγέξνληεο, νη θνηλνηηθνί άξρνληεο δειαδή πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηνλ 

πξψην βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
41

 Ο πξνεθινγηθφο αγψλαο δηελεξγνχληαλ 

κε έληαζε θαη ζεκεηψλνληαλ επεηζφδηα ζηα νπνία πνιιέο θνξέο ζπκκεηείραλ θαη 

Οζσκαλνί αμησκαηνχρνη. Ζ Δθθιεζία επίζεο ιάκβαλε κέξνο ζηηο εθινγέο, θαζψο νη 

αξρηεξείο ζεσξνχληαλ σο θαηάιιεινη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ηνπ δεκνγέξνληα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ, ν νπνίνο, αθνχ 

ζπκκεηείρε ζηηο εθινγέο δεκνγεξφλησλ θαη θνηδακπάζεδσλ, αλέιαβε θαη ηελ 

αξρεγία ηνπ Αρατθνχ ή Αξρνληηθνχ θφκκαηνο.
42

 Οη δεκνγέξνληεο είραλ ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο είζπξαμεο ησλ εηήζησλ θφξσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο. Ήηαλ ππεχζπλνη 

                                                 
40

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 135 
41

 Απ. Γηακαληήο, «Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα», ζηελ: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η. 8 (2006), ζ. 504 
42

 Απ. Γηακαληήο, ό. π., ζ. 506 
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γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο ζε φ ηη αθνξνχζε ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θηηξίσλ, ή ηηο ακνηβέο εξγαζηψλ ζηελ 

θνηλφηεηα. Οη δεκνγέξνληεο αζθνχζαλ θαη ηε δηθαζηηθή εμνπζία γηα αζηηθέο 

ππνζέζεηο,
43

 ελψ ήηαλ αξκφδηνη λα θξνληίδνπλ γηα ηε θξνληίδα ησλ Σνχξθσλ 

επηζθεπηψλ θαη λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα  ζε ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα πνπ 

πεξλνχζαλ απφ ηελ πεξηνρή.  

ηελ πξσηεχνπζα θάζε επαξρίαο νη δεκνγέξνληεο θαινχληαλ λα εθιέμνπλ 

ηνλ θνηδακπάζε (θνηλνηηθφο άξρνληαο ζηα ηνπξθηθά)
44

, ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ηνλ 

δεχηεξν βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
45

 Οη θνηδακπάζεδεο αλήθαλ ζε αλψηεξε 

βαζκίδα απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηλνηηθνχο άξρνληεο, νη νπνίνη ζπλαληψληαη θαη κε 

δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο πέξα απφ απηή ηνπ δεκνγέξνληα, φπσο πξνεζηνί ή 

πξνεζηώηεο, επίηξνπνη, πξσηόγεξνη ή γέξνληεο.
46

 Σα θξηηήξηα γηα λα αλαδεηρηεί 

θάπνηνο ζε θνηλνηηθφ άξρνληα, ήηαλ ε ειηθία (γεξνληηθή), ε ηηκηφηεηα, ε ζχλεζε, νη 

ηθαλφηεηεο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε θαηαγσγή. Δληνχηνηο, ηνλ  θαζνξηζηηθφ  

ξφιν ζηελ εθινγή έπαηδε ν πινχηνο. Οη γαηνθηήκνλεο ήηαλ θπξίσο απηνί πνπ 

δηέζεηαλ νηθνλνκηθή δχλακε θαη δηεθδηθνχζαλ ηα θνηλνηηθά αμηψκαηα. Ηδηαίηεξα θαηά 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία δπζθνιεχνληαλ λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν φισλ ησλ επαξρηψλ, ε 

αλαδεηρζείζα ηάμε ησλ γαηνθηεκφλσλ θέξδηδε ζπλήζσο ζηηο εθινγέο γηα ηα θνηλνηηθά 

αμηψκαηα. Οη θνηδακπάζεδεο ή πξνεζηψηεο ήηαλ αξκφδηνη γηα ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα ηεο επαξρίαο θαη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ είζπξαμε ηεο θνξνινγίαο, γηα 

ηνπο δηνξηζκνχο πξνζψπσλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ 

ζέζε εμνπζίαο πνπ θαηείραλ ηνπο έθεξλε ζπρλά ζε ζχγθξνπζε κε ηα έλνπια ζψκαηα 

ησλ θιεθηψλ θαη ησλ αξκαηνιψλ, θαζψο νη άξρνληεο δελ ήζειαλ λα δηαηαξαρηεί ε 

εζπρία ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Οη έλνπινη είραλ ζπλεζίζεη λα δνπλ αλππφηαθηνη θαη 

έθαλαλ παξάλνκεο επηδξνκέο αξπάδνληαο νκήξνπο γηα λα δεηήζνπλ ιχηξα,
47

 ελψ νη 

ηνπηθνί άξρνληεο ήηαλ ππνηαγκέλνη ζην ηνπξθηθφ θξάηνο απνιακβάλνληαο ρξεκαηηθά 

αληαιιάγκαηα γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Ήηαλ δχν αληίζεηνη θφζκνη πνπ 

ζπγθξνχνληαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, φζν θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

                                                 
43

 Απ. Γηακαληήο, ό. π., ζ. 508 
44

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 336 
45

 Απ. Γηακαληήο, ό. π., ζ. 510 
46

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 137 
47

 ΗΔΔ, η. 11 (1975), ζ. 140 
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Δπαλάζηαζεο ησλ Διιήλσλ, κε ππφβαζξν δηακάρεο ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο. 

 Ηδηαίηεξα ζηελ Πεινπφλλεζν νη πξφθξηηνη θαίλεηαη λα είραλ πνιχ κεγάιε 

δχλακε, κεγαιχηεξε απφ φζε είραλ ζε άιιεο πεξηνρέο. ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα νη 

θνηδακπάζεδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζπλέβαιαλ ψζηε νη Οζσκαλνί λα θαηαθηήζνπλ εθ 

λένπ ηελ πεξηνρή απφ ηνπο Δλεηνχο, πεηπραίλνληαο ζπλάκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

επλντθνχ γηα απηνχο θαζεζηψηνο δηνίθεζεο, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηδακπάζεδσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο.
48

 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 1715 – 1821 νη θνηδακπάζεδεο ζηελ Πεινπφλλεζν ζπκκεηείραλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε, ηφζν πνπ είραλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

είζπξαμεο ησλ δεκφζησλ εζφδσλ.
49

 Ζ αχμεζε ηνπ πινχηνπ ησλ πξνθξίησλ ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε κεγέζπλζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο επηξξνήο θαη δελ δίζηαδαλ λα 

ππνινγίδνπλ ζε θάζε κνξθή ζπκκαρίαο, αθφκα θαη κε κνπζνπικάλνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Οη θνηδακπάζεδεο αλαδείρηεθαλ ζε ηζρπξή 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηάμε, κέζα ζε ιίγεο κφλν δεθαεηίεο, θαζψο πξνζηαηεχνληαλ 

απφ πςειά πξφζσπα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Δπηπιένλ, αζθνχζαλ επηηπρψο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αχμαλαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη θαζηζηνχζαλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ηηο εππνξφηεξεο κέζα ζηηο θνηλφηεηεο ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ. Σα ρξφληα κάιηζηα κεηαμχ 1715 – 1770 πεξηγξάθνληαη θαη σο 

«θαιφο θαηξφο» απφ ηνλ ηζρπξφ πξνεζηφ ηεο Πεινπνλλήζνπ Καλέιιν Γειηγηάλλε: 

«…Καη δηα πεληήθνληα ζρεδφλ έηε απέξαζελ ε Πεινπφλλεζνο ελ κεγάιε εζπρία θαη 

επδαηκνλία θαη νη πξφγνλνί καο σλφκαδνλ ηελ επνρήλ εθείλελ ¨Καιφλ θαηξφλ¨».
50

 

Γλσζηέο νηθνγέλεηεο πξνθξίησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ απέθηεζαλ κεγάιε δχλακε, 

ήηαλ νη Γειεγηαλλαίνη ηεο Γνξηπλίαο, νη Εαΐκεδεο ησλ Καιαβξχησλ, νη Ννηαξάδεο 

ηεο Κνξίλζνπ, νη Μαπξνκηραιαίνη ηεο Μάλεο θαη νη Λνληένη ηνπ Αηγίνπ.
51

  

Καζψο νη θνηδακπάζεδεο εηζέπξαηηαλ ηνπο θφξνπο θαη επέβαιιαλ ηελ ηάμε 

φπνηε απηφ ρξεηαδφηαλ, νη ελέξγεηέο ηνπο ζπρλά ήηαλ αληίζεηεο κε ηα λφκηκα κέζα 

θαη ζεκεηψλνληαλ πεξηζηαηηθά θαηάρξεζεο εμνπζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπο. Κάπνηεο 
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 Γ. Σδάθεο, «Ρσζηθή παξνπζία ζην Αηγαίν», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 1770-2000, η. 1  

(2003), ζ. 120-121 
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 Κ. Γειεγηάλλεο, «Απνκλεκνλεχκαηα, η. Α΄», ζηα: Απνκλεκνλεύκαηα ησλ αγσληζηώλ ηνπ 1821, 

(επηκέιεηα: Δκκ. Πξσηνςάιηεο), Αζήλα 1957, ζ. 18 
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θνξέο κάιηζηα νη ρξηζηηαλνί θάηνηθνη δεηνχζαλ ηε βνήζεηα ησλ Σνχξθσλ 

αμησκαηνχρσλ γηα λα ηνπο πξνζηαηέςεη απφ ηηο απζαηξεζίεο ησλ πξνεζηψλ. Καη ελψ 

νη πεξηνπζίεο ηνπο απμάλνληαλ ζπλερψο, φηαλ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

εθδήισζαλ δηθαηνινγεκέλε επηθπιαθηηθφηεηα θαζψο θνβήζεθαλ κήπσο ράζνπλ ηα 

θεθηεκέλα ηνπο. ηελ πνξεία ησλ εμειίμεσλ ζπκκεηείραλ ζηνλ Αγψλα ηνπ Έζλνπο 

πξνζθέξνληαο ρξήκαηα θαη εθφδηα, φρη ηφζν γηαηί ήζειαλ λα ειεπζεξσζνχλ απφ ηνπο 

Σνχξθνπο, αιιά θπξίσο επεηδή έπξεπε λα εμαζθαιίζνπλ θαη πάιη κηα πξνλνκηνχρα 

ζέζε ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ.
52

  

1.6. Οη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί 

Οη Οζσκαλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα ζψκαηα άηαθησλ γηα ηε 

θχιαμε ησλ ππαίζξησλ πεξηνρψλ ηεο απηνθξαηνξίαο  ηνπο, απφ ηα νπνία πξνήιζαλ 

ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη έλνπιεο νκάδεο ησλ θιεθηώλ, ησλ αξκαηνιώλ θαη 

ησλ θάπσλ.
53

 Οη ιεζηέο δξνχζαλ παξάλνκα θαζψο επηδίδνληαλ ζε ιεζηείεο ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ αιιά θαη ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ. Πξνέξρνληαλ απφ νξεηλά 

κέξε θαη ζχκαηά ηνπο ήηαλ θπξίσο εχπνξνη πνιίηεο θαη Έιιελεο ή Σνχξθνη άξρνληεο 

πνπ απνιάκβαλαλ πξνλφκηα πξάηηνληαο απζαίξεηα. Ζ δξάζε ηνπο απηή ζεσξνχληαλ 

πνιιέο θνξέο πξάμε αληίζηαζεο θαη έηζη δνμάδνληαλ απφ ηνλ ιαφ σο ήξσεο. 

Άιισζηε, κέζσ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ν εξσηζκφο ηνπο θαη ε γελλαηφηεηά ηνπο 

πκλήζεθαλ κε έκθαζε απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη.
54

 Ο π. Σξηθνχπεο γξάθεη γηα ηνπο 

θιέθηεο: «… Αιιά ην φλνκα θαη ην έξγνλ ηνπ θιέπηνπ παξά ηνηο λενηέξνηο …. φρη 

κφλνλ δελ εζεσξείην αηζρξφλ, αιι’ ελνκίδεην θαη έλδνμνλ…».
55

 Οη θάπνη ήηαλ πξψελ 

θιέθηεο κε αξκνδηφηεηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηελ πξφιεςε ιεζηξηθψλ 

επηδξνκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο επζχλεο ηνπο.
56

 Σέινο, νη αξκαηνινί απνηεινχζαλ ηελ 

έλνπιε νκάδα πνπ ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηνπο Οζσκαλνχο λα θπιάζζνπλ ηα 

νξεηλά πεξάζκαηα θαη λα δηψρλνπλ ηνπο θιέθηεο. Οη αξκαηνινί πιεξψλνληαλ θαη 
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αζθνχζαλ λφκηκα ηα θαζήθνληά ηνπο. Ο αξκαηνιηζκφο ζπληζηνχζε νπζηαζηηθά έλα 

ζχζηεκα ηνπηθήο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο απνηεινχκελν απφ έλνπινπο ξαγηάδεο.
57

 

Αξρεγφο ζην αξκαηνιίθη ήηαλ ν θαπηηάληνο ή θαπεηάληνο, νη άλδξεο ηνπ 

νλνκάδνληαλ παιιεθάξηα  θαη νη ππαζπηζηέο ηνπ πξσηνπαιιήθαξα.
58

 Απφ ηελ ηάμε 

ησλ αξκαηνιψλ πξνήιζαλ ζηε ζπλέρεηα νη γλσζηνί θαπεηαλαίνη ή θιεθηνθαπεηαλαίνη 

πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Οη αξκαηνινί ήηαλ ζπλήζσο 

παιηνί θιέθηεο ή δηάθνξνη λένη, νη νπνίνη επηδείθλπαλ ηδηαίηεξε αλδξεία θαη ηφικε. 

Πνιινί έλνπινη επηζπκνχζαλ λα εληάζζνληαη ζηα αξκαηνιίθηα ψζηε λα εηζπξάηηνπλ 

κηζζφ, αιιά θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα πνπ ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία βξέζεθε ζε 

παξαθκή, ν ζεζκφο ηνπ αξκαηνινχ άξρηζε λα εθιείπεη.  Σα έλνπια ζψκαηα δξνχζαλ 

ζηνπο κεγάινπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο επηθξάηεηαο, εθεί φπνπ κπνξνχζαλ εχθνια λα 

θξπθηνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ ρσξίο ηελ απεηιή θηλδχλνπ. Σα βνπλά  ηεο Διιάδαο 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ θαη 

απνηέιεζαλ ην θξνχξην πνπ θξάηεζε δσληαλνχο θαη αλέπαθνπο απφ ηελ ππνηαγή 

πνιινχο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο. Σα αξκαηνιίθηα αλαπηχρζεθαλ ζε φιε ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα σο ηελ Πεινπφλλεζν. Αλ θαη ε πεξηνρή απηή απνηειείηαη απφ 

ηεξάζηηνπο νξεηλνχο φγθνπο, ν αξκαηνιηζκφο δελ ζπλαληάηαη πνιχ ζηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Πεινπφλλεζν. Πηζαλφηαηα ππήξραλ κεγάια θάζηξα ζηελ 

πεξηνρή πνπ δηαηεξνχζαλ ηελ αζθάιεηα, ή ε ζπλερήο παξνπζία ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ, ιφγσ ησλ ζπρλψλ ηνπξθνβελεηηθψλ πνιέκσλ, δελ επέηξεςαλ ηε 

δεκηνπξγία αξκαηνιηθηψλ.
59

 Αθφκα, ε ηζρπξή παξνπζία ησλ Πεινπνλλεζίσλ 

πξνεζηψλ ζηελ πεξηνρή δελ επλφεζε ηε δξάζε ησλ έλνπισλ ζσκάησλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ αηψλσλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη θιέθηεο 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ιεζηείεο κε γλψκνλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηδηψμεηο ή 

ζηνρεχνληαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ κηαο πνιχ κηθξήο νκάδαο. 

Αξγφηεξα, αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο, νη θιέθηεο ήηαλ ηα 

ζηξαηησηηθά ζψκαηα αληίζηαζεο απέλαληη ζηηο απζαηξεζίεο ησλ Σνχξθσλ.
60

 Ζ 

ηνπξθηθή εμνπζία επηρείξεζε πνιιέο θνξέο λα ηνπο εμνληψζεη, αλεπηηπρψο φκσο, 

αθνχ ηα έλνπια ζψκαηα ησλ θιεθηψλ άθκαδαλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαλ ζηα άγξηα 

βνπλά ηεο Ρνχκειεο. Αλαθεξφκελνο ν Θ. Κνινθνηξψλεο ζηνλ δησγκφ ησλ θιεθηψλ 

απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1806, γξάθεη ζηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ: «…επήγελ ν Νηειή 
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60
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Αρκέηεο εηο ηνλ Παζά θαη ηνπ είπελ φηη δελ εκπνξνχκελ λα ηνπο θάλσκε ηίπνηεο, 

αιιά λα ηνπο δψζεηε ην αξκαηνιίθη δηα λα εζπράζε ν θφζκνο».
61

 Ο Κνινθνηξψλεο 

θαηάθεξε λα μεθχγεη απφ ηελ «ηξνκεξά θαηαζηξνθή ησλ θιεθηψλ θαηά ην 1806»
62

 

θαη θαηέθπγε ζηε Εάθπλζν. Πνιινί θιεθηαξκαηνινί βξέζεθαλ ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, 

φπνπ έβξηζθαλ θαηαθχγην φηαλ νη Σνχξθνη ηνπο έδησρλαλ απφ ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο εμνληψζνπλ. Οη απινί άλζξσπνη ηεο ππαίζξνπ 

έλησζαλ θφβν καδί θαη ζαπκαζκφ γηα ηνπο έλνπινπο ησλ βνπλψλ. Απφ ηε κία 

αλεζπρνχζαλ γηα ηε δσή ηνπο θαη ην βηνο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε αηζζάλνληαλ δένο 

κπξνζηά ζην ζάξξνο ησλ γελλαίσλ πνπ αληηηάζζνληαλ ζηελ εμνπζία. ηαλ ν Ησάλλεο 

Καπνδίζηξηαο βξέζεθε ην 1807 ζηε Λεπθάδα σο απεζηαικέλνο ηεο Ηνλίνπ  Πνιηηείαο 

κε εληνιή λα νρπξψζεη ην λεζί απέλαληη ζηελ επηθείκελε εηζβνιή ηνπ Αιή Παζά, 

εθείλνο αλαθέξζεθε επηδνθηκαζηηθά ζηελ απηνζπζία ησλ αξκαηνιψλ πνπ πνιέκεζαλ 

θαη λίθεζαλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ ερζξνχ ζηνλ δξφκν απφ ηελ Πξέβεδα πξνο 

Λεπθάδα.
63

 Πξνκήλπκα άιισζηε γηα ηε ζπκβνιή ησλ «θαπεηαλαίσλ» ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 απνηέιεζε ε ζπλάληεζε ηνπ Καπνδίζηξηα κε ηνπο 

νπιαξρεγνχο ζηε Λεπθάδα ζηηο 8/7/1807,
64

 ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ κε ηελ Αξρή ηεο Ηνλίνπ Πνιηηείαο. 

Οη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία 

ηεο Δπαλάζηαζεο θαη νη νπιαξρεγνί πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ απέθηεζαλ νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηθή δχλακε ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγψλα, φζν θαη ζηα κεηέπεηηα 

ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο. Οη φξνη «θιέθηεο» θαη «αξκαηνιφο» ζπρλά ζπκπίπηνπλ, 

αθνχ νη αξκαηνινί, δηνξηζκέλνη απφ ηνπο Σνχξθνπο λα εμνληψλνπλ ηνπο θιέθηεο πνπ 

επηηίζνληαλ ζε Οζσκαλνχο ή θνηδακπάζεδεο, πνιιέο θνξέο πξνηηκνχζαλ λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ απφ ηηο απζαηξεζίεο ησλ Σνχξθσλ. 

Πνιιέο θνξέο απέθεπγαλ λα θπλεγήζνπλ ηνπο θιέθηεο, θη φηαλ πηέδνληαλ απφ ηνπο 

Σνχξθνπο μαλαγίλνληαλ θιέθηεο θαη άθελαλ ην αξκαηνιίθη ηνπο.
65

 Αξρηθά, νη 

ιεζηείεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θιεθηαξκαηνιψλ ζε ηνπηθέο εμεγέξζεηο δελ είραλ 
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εζληθναπειεπζεξσηηθφ ραξαθηήξα, αιιά απέβιεπαλ ζηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο ηνπο 

ζέζεο. Αξγφηεξα φκσο, φηαλ θιέθηεο θαη αξκαηνινί αλέιαβαλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ  

εμέγεξζε ηνπ Έζλνπο, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζην λα δηαηεξήζνπλ αθέξαηε ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ σο ηελ έλαξμε ηνπ Αγψλα.  



24 

 

Β΄ Κεθάιαην 

Ζ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ησλ Διιήλσλ 

2.1. Οη πξώηεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη ε  Α΄ Δζλνζπλέιεπζε 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο ππφζηαζεο ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο εθθξάζηεθαλ κέζσ ηεο ίδξπζεο ησλ πξψησλ πνιηηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ. Μία εθ ησλ πξψηκσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε ζπζπείξσζε θάπνησλ 

ειιεληθψλ δπλάκεσλ εθδειψζεθε απφ ηνλ εγεκφλα ηεο Μάλεο Πεηξφκπεε 

Μαπξνκηράιε, ν νπνίνο ίδξπζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1821 καδί κε άιινπο πξνεζηνχο ηελ 

Μεζζεληαθή Γεξνπζία.
66

 Σνλ Μάην ζρεκαηίζηεθε ε Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία, ε 

νπνία αληηπξνζψπεπε κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνεζηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, έρνληαο 

σο θχξηα αξκνδηφηεηά ηεο ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αγψλα. Ζ δηνίθεζή 

ηεο απαξηίδνληαλ απφ πέληε πξνεζηνχο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνλ Άγην Βξεζζέλε 

Θενδψξεην,
67

 ελψ πξφεδξνο ηεο νξίζηεθε ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο. Σνλ Ηνχλην 

έθηαζε ζηελ Όδξα ν Γεκήηξηνο Τςειάληεο σο πιεξεμνχζηνο γεληθνχ επηηξφπνπ
68

 κε 

ζθνπφ λα αλαιάβεη ηελ αξρηζηξαηεγία ηεο Γεξνπζίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

αδειθνχ ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε. Λίγν αξγφηεξα, ήξζε ζηελ Διιάδα θαη ν 

Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο, ηζρπξφηαηνο πνιηηηθφο άλδξαο ηεο Δπαλάζηαζεο θαη 

ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, ν νπνίνο ππήξμε ηδηαίηεξα ηθαλφο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή δεηεκάησλ. Μαδί κε ηνλ Θεφδσξν 

Νέγξε ζπγθξφηεζε ηνλ Ννέκβξην ηε Γεξνπζία ηεο δπηηθήο Διιάδαο θαη κέζα ζηνλ 

ίδην κήλα ν Νέγξεο ζχζηεζε ηε λνκηθή δηάηαμε ηεο αλαηνιηθήο ρέξζνπ Διιάδνο, ή 

νξγαληζκό ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεξνπζία ηεο αλαηνιηθήο Διιάδαο.
69

 

Ο Γ. Τςειάληεο ζέιεζε λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Μνξηά θαη γη απηφλ ηνλ ζθνπφ ζπγθξφηεζε ηνλ Γεληθό 

Οξγαληζκό ηεο Πεινπνλλήζνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αζθνχζε ν ίδηνο ηελ 

αξρηζηξαηεγία.
70

 Γξήγνξα φκσο ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο πξνθξίηνπο ηεο 

πεξηνρήο, νη νπνίνη δελ επηζπκνχζαλ ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθεληξσηηθήο θξαηηθήο 

αξρήο, αιιά ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο ηεο επηκέξνπο δηνίθεζεο ησλ 
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επαξρηψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Θεφδσξν Κνινθνηξψλε «…Δθεί ν Τςειάληεο 

εγχξεπε λα θάκε πξάγκαηα φπνπ δελ άξεδαλ ησλ αξρφλησλ θαη έηζη 

εθεηινλίθεζαλ…»
71

 Μεηά απφ πνιιέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ πξνθξίησλ θαη 

Τςειάληε, ε Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία εμαθνινχζεζε λα πθίζηαηαη θαη ν 

Τςειάληεο θαηείρε ηνλ ηίηιν ηνπ αξρηζηξάηεγνπ, ρσξίο φκσο λα αλαγλσξίδεηαη 

έκπξαθηα ν αξρεγηθφο ηνπ ξφινο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Μαπξνθνξδάηνο έθηαζε 

ζηελ Διιάδα κε απνζηνιή λα ππνλνκεχζεη ηνλ Τςειάληε ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ην 

έδαθνο γηα ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο απφ ηνλ Ησάλλε Καξαηδά θαη ηνλ Ηγλάηην.
72

 

Αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ηεο ηεξεάο Διιάδαο δειψλνληαο ζηνλ Τςειάληε ηελ 

πξνζπκία ηνπ λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Καηάθεξε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο πξνθξίηνπο θαη θάπνηνπο νπιαξρεγνχο ηεο 

ηεξεάο, ακβιχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δηαθνξέο ηνπο, βξήθε ζπκκάρνπο 

αλάκεζα ζηνπο νπιηψηεο θαη έπεηηα έθηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν κε ζθνπφ λα 

αζθήζεη επηξξνή ζε ζεκαληηθνχο άλδξεο.  Ο Μαπξνθνξδάηνο καδί κε ηνπο Νέγξε θαη 

Καξαηδά παξνπζηάζηεθαλ σο εληεηαικέλνη γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

ηεξεάο,
73

 αιιά πιεξεμνχζηνο ήηαλ κφλν ν Μαπξνθνξδάηνο. Καηάθεξε κε 

πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ Γ. Τςειάληε, πξνσζψληαο 

ηαπηφρξνλα ηα δηθά ηνπ ζρέδηα, ηφζν ζηε ηεξεά Διιάδα, φζν θαη ζηελ 

Πεινπφλλεζν. 

Δλψ ηα ζρέδηα ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ πξνρσξνχζαλ επηηπρψο, ζην ρσξηφ 

Πηάδα θνληά ζηελ αξραία Δπίδαπξν μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ε Α΄ Δζλνζπλέιεπζε 

ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1821.
74

 Ζ Α΄ Δζληθή πλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ απνηέιεζε 

ηελ αξρή ηεο ζεζκηθήο χπαξμεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο πνπ είρε επαλαζηαηήζεη
75

 θαη 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ζα ςεθίδνληαλ ην πξψην πνιίηεπκα ηεο Διιάδαο, 

ην νπνίν ζα έλσλε ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο θαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα γηα 

έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Δμήληα αληηπξφζσπνη έιαβαλ κέξνο απφ πνιιέο  πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ε επηηξνπή πνπ εξγάζηεθε γηα ην χληαγκα ηεο Δπηδαχξνπ 
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απνηεινχληαλ απφ ηξεηο αληηπξνζψπνπο θάζε πεξηνρήο.
76

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ 

αλαηνιηθή ηεξεά ζπκκεηείραλ νη Θ. Νέγξεο, Γ. Αηληάλ θαη Γ. Μαλζφιαο, απφ ηε 

Γπηηθή ηεξεά νη Α. Μαπξνθνξδάηνο, Η. Αθψιπηεο θαη Φ. Καξαπάλνο, απφ ηα λεζηά 

νη Η. Οξιάλδνο, Π. θπιίηζεο Οκεξίδεο θαη Α. Μνλαξρίδεο, ελψ ηέινο, απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν νη Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο, Παλνχηζνο Ννηαξάο θαη Αζ. 

Καλάξεο.
77

 Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ αληηπξνζσπεχνληαλ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, φπσο ε Κξήηε, νη Κπθιάδεο, νη πνξάδεο, ηα Γσδεθάλεζα θαη 

άιια λεζηά
78

 θαη απηφ αθαηξνχζε ην πλεχκα ηεο θαζνιηθφηεηαο απφ  ηελ εζληθή  

πξνζπάζεηα. Διάρηζηνη ζηξαηησηηθνί ζπκκεηείραλ, αθνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

αληηπξφζσπνη ήηαλ θιεξηθνί, πξνεζηνί  θαη ιφγηνη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

ππήξμαλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ πιεξεμνχζησλ, νη νπνίεο φκσο κάιινλ ακβιχλζεθαλ 

ππφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο πξνζκνλήο ηεο ελφηεηαο ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ έζλνπο. Σν 

«Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο» πνπ ζπληάρηεθε απφ ηε πλέιεπζε ηεο 

Δπηδαχξνπ, ήηαλ έλα θείκελν επεξεαζκέλν απφ ηα γαιιηθά θηιειεχζεξα ζπληάγκαηα 

θαη δηφινπ δε βαζίδνληαλ ζε ζεζκνχο απηνδηνίθεζεο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ 

ηνπξθνθξαηία.  Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε επέδξαζε ζαθψο ζην πεξηερφκελφ ηνπ, 

θαζψο δηαπλένληαλ απφ αληηαπνιπηαξρηθφ πλεχκα σο απφξξνηα ησλ θηιειεχζεξσλ 

ηδεψλ ηεο επνρήο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ππνζηήξηδε ηε ζέζπηζε 

ηεο πνιπαξρηθήο εμνπζίαο, ε νπνία πξνσζνχζε ην πνιίηεπκα έλαληη ηεο εμνπζίαο ηνπ 

ελφο πξνζψπνπ.
79

 ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ νη επαλαζηαηεκέλνη Έιιελεο 

δηαηχπσζαλ ηε ζέιεζε ηνπο λα δήζνπλ ειεχζεξνη πηα θαη απαιιαγκέλνη απφ  ηα 

ηπξαλληθά δεζκά ησλ Σνχξθσλ θαη εμέθξαζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα παιέςνπλ γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπο κε θάζε ηίκεκα («Διεπζεξία ή Θάλαηνο»).
80

 

2.2. Οη ζπγθξνύζεηο θαη ηα γεγνλόηα πξηλ από ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε 

Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ ηεο επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ έβξηζθε ηνπο ηνπηθνχο 

άξρνληεο (πξνεζηνχο) θαη θπξίσο ηνπο θνηδακπάζεδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζαθψο 

πξνβιεκαηηζκέλνπο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ ζα δηαδξακάηηδαλ ζηε ζπλέρεηα. 
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Έρνληαο ζπλεζίζεη ζε ζέζεηο  εμνπζίαο, νη πξφθξηηνη αλεζπρνχζαλ βιέπνληαο ηνπο 

απινχο αγξφηεο λα επαλαζηαηνχλ θαη κεραλεχνληαλ ηξφπνπο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ πξσηνθαζεδξία ελ κέζσ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ηεο Δπαλάζηαζεο. Μηα άιιε ηάμε 

πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε, ήηαλ απηή ησλ αξρφλησλ θαη ησλ 

εκπφξσλ ησλ λεζηψλ (θπξίσο ηεο Όδξαο, ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ).
81

 Οη 

άλζξσπνη απηνί γλψξηδαλ θαιά φηη ζα δηαδξακάηηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο 

ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ Αγψλα, θαζψο ηα πινία ηνπο ζα βνεζνχζαλ ζεκαληηθά 

ζηηο ζηξαηησηηθέο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο. Οη Έιιελεο ιφγηνη επίζεο - κε 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνπο Μαπξνθνξδάην, Κσιέηηε θαη Νέγξε - νη νπνίνη 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, ήηαλ απηνί πνπ ζπλέηαμαλ ηα θείκελα ησλ 

δηαθεξχμεσλ. Γηέζεηαλ πνιηηηθέο γλψζεηο, είραλ δήζεη ππφ ηελ επήξεηα ησλ 

θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ηεο Δπξψπεο θαη ήηαλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν πνπ έκειιε λα παίμνπλ ζηηο ππνζέζεηο ηνπ Αγψλα.  Δθείλνη φκσο πνπ 

απνπζίαδαλ απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε, αιιά πξσηαγσληζηνχζαλ ζηνλ πφιεκν,
82

 ήηαλ 

νη νπιαξρεγνί. Άιινη ήηαλ πξψελ θιέθηεο ή αξκαηνινί, δξνχζαλ ζε θαηάζηαζε 

αληαξζίαο, θάπνηνη είραλ ππεξεηήζεη ηνπο Οζσκαλνχο ζην παξειζφλ ή ηνπο 

θνηδακπάζεδεο, φινη πάλησο ζπλνιηθά βξίζθνληαλ ζηα φπια. Οη πην ζεκαληηθνί απφ 

απηνχο ήηαλ ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ν Οδπζζέαο 

Αλδξνχηζνο ζηελ αλαηνιηθή Ρνχκειε.
83

 Γχξσ απφ απηνχο ζπζπεηξψζεθαλ άιινη 

νπιαξρεγνί θαη απινί παηξηψηεο πνπ γλψξηδαλ φηη ε δχλακε ηεο Δπαλάζηαζεο 

βξίζθνληαλ ζηηο κάρεο θαη ζηα φπια. Σεινχζαλ σζηφζν ππφ επηθπιαθή θαζψο 

αηζζάλνληαλ φηη νη ππφινηπεο ηάμεηο ήζειαλ λα ηνπο απνθιείζνπλ απφ ηελ εμνπζία. 

Καηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε έσο ηελ έλαξμε ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο 

ζην Άζηξνο (29 Μαξηίνπ 1823),
84

 ζπληειέζηεθε ζθνδξφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

παξαηάμεσλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο. Οη νπιαξρεγνί (ή θαπεηαλαίνη)
85

 

αλέθηεζαλ ηε δχλακή ηνπο κεηά ηηο επηηπρίεο πνπ είραλ ζεκεηψζεη ζηηο κάρεο ηνπ 

1822. Οη πνιηηηθνί θαίλνληαλ λα βξίζθνληαη πξνο ζηηγκήλ ζε δεχηεξε κνίξα, 

κπξνζηά ζηελ επηβιεηηθή παξνπζία ηνπ Κνινθνηξψλε πνπ θάληαδε σο ν απφιπηνο 

ήξσαο ηνπ Αγψλα.  Σα δχν κεγάια θφκκαηα πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ήηαλ νη πνιηηηθνί 

θαη νη νπιαξρεγνί ή ζηξαηησηηθνί, ή αιιηψο, άξρνληεο θαη θιεθηνθαπεηαλαίνη 
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(ζχκθσλα κε ηνλ Φσηάθν).
86

 Οη άξρνληεο (πξφθξηηνη ή πξνεζηνί ή θνηδακπάζεδεο) 

ζεσξνχζαλ απηνλφεηε ηελ θπξηαξρία ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ εγεηηθνχ ηνπο ξφινπ 

ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα. Δμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο γηα ηελ απψιεηα ηεο ηζρχνο ηνπο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηζρπξέο νηθνγέλεηεο ζηελ Πεινπφλλεζν ζπκκαρνχζαλ κε άιιεο, 

κε ηηο νπνίεο ζην παξειζφλ είραλ δηαθνξέο. Γχξσ απφ ηνλ Μαπξνθνξδάην 

καδεχηεθαλ νη Κ. Γειεγηάλλεο, Α. Εαΐκεο, Π. Μαπξνκηράιεο, θαζψο θαη νη 

Φαλαξηψηεο Καξαηδάο θαη Νέγξεο.
87

 Οη πνιηηηθνί ππφζρνληαλ πςειέο ζέζεηο ζε 

φζνπο ηνπο αθνινπζνχζαλ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ θαη ν Γεψξγηνο Γηαηξάθνο, ν 

νπνίνο ελεπιάθε ζηε δνινθνλία ηνπ Κξεββαηά ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ 1822.
88

 Ο 

Κξεββαηάο, πινχζηνο θνηδακπάζεο ηνπ Μνξηά, ζαχκαδε ηνλ Κνινθνηξψλε θαη γηα 

απηφ ηνπ δψξηζε ηκήκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ηνπ Αγψλα. 

Φνβνχκελε ε νηθνγέλεηα ησλ Γηαηξάθσλ φηη ζα έραλε ηνλ έιεγρν ηνπ Μπζηξά 

εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο επηξξνήο ηνπ Κνινθνηξψλε, πξνέβε ζηελ απνηξφπαηε 

πξάμε ηεο δνινθνλίαο Κξεββαηά, κε ζηφρν λα απνδπλακσζεί ε ηξνθνδφηεζε ηνπ 

Γέξνπ ηνπ Μνξηά. Ζ πξάμε απηή θαλέξσλε ην θαζεζηψο ηξνκνθξαηίαο θαη ηα 

αζέκηηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη νιηγαξρηθνί πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ 

ίδηα ζπκθέξνληα.  

Καζψο ε ζεηεία ηνπ Βνπιεπηηθνχ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ ζψκαηνο πνπ είραλ 

νξηζηεί απφ ηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε έθηαλε ζην ηέινο ηεο ηνλ Γελάξε ηνπ 1823, 

έπξεπε κέζα ζηνλ Γεθέκβξην λα δηεμαρζνχλ εθινγέο γηα λέα Δζλνζπλέιεπζε.
89

 Έηζη, 

απνθαζίζηεθαλ ζηηο 9 Ννεκβξίνπ νη εθινγέο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπο. Ζ 

ςεθνθνξία ζα ήηαλ ειεχζεξε θαη ζα ίζρπε γηα φινπο, αλεμαηξέησο. ηελ πξσηεχνπζα 

θάζε επαξρίαο ζα ςεθίδνληαλ ν παξαζηάηεο, δειαδή ν ζεκεξηλφο βνπιεπηήο, ν 

νπνίνο ζα έπαηξλε κέξνο ζηε πλέιεπζε. Αιιά ε ςεθνθνξία ζα ήηαλ θαλεξή θαη φρη 

κπζηηθή, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη επλννχληαλ νη ηζρπξνί ησλ επαξρηψλ, αθνχ θαλείο 

δε ζα ηνικνχζε θαλεξά λα ηνπο αληηηαρζεί. Οη θνηδακπάζεδεο, νη αλψηεξνη θιεξηθνί, 

νη Φαλαξηψηεο θαη νη κεγαινπινηνθηήηεο ησλ λεζηψλ απνηεινχζαλ ηελ παξάηαμε 

ησλ νιηγαξρηθψλ πνπ επλννχληαλ.
90

 Σε δεκνθξαηηθή παξάηαμε απνηεινχζαλ ν απιφο 

ιαφο, νη νπιαξρεγνί θαη θάπνηνη δηαλννχκελνη. Καζψο νη νιηγαξρηθνί πξνζπαζνχζαλ 

λα δηαζπάζνπλ ηνπο ζηξαηησηηθνχο, θαηφξζσζαλ λα δειεάζνπλ θαη λα πάξνπλ κε ην 
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κέξνο ηνπο ηνλ Παπαθιέζζα, ηνλ Αλαγλσζηαξά θαη άιινπο ζεκαληηθνχο 

θαπεηαλαίνπο. Οη νιηγαξρηθνί επηδίσθαλ ηε δηάιπζε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο 

Γεξνπζίαο θαη ηελ ηζρχ ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Δπηδαχξνπ ρσξίο θακία κεηαηξνπή, ελψ 

νη δεκνθξαηηθνί επηζπκνχζαλ ζπληαθηηθή πλέιεπζε.
91

 Ζ Δζληθή Γηνίθεζε, ε νπνία 

είρε νξηζηεί ζηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε, απνθάζηζε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηελ αλαβνιή 

ησλ εθινγψλ θαη ηε δηεμαγσγή ηνπο κεηά απφ έλαλ κήλα, έσο ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1823.
92

 Απηφ απνθαζίζηεθε πξνθεηκέλνπ ε Γηνίθεζε λα θεξδίζεη ρξφλν θαη λα 

νξγαλψζεη ηηο θηλήζεηο ηεο πξνο φθειφο ηεο. Όζηεξα απφ ιίγεο εκέξεο πέζαλε 

απξνζδφθεηα ν αληηπξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θάλνο Καλαθάξεο, πηζαλφηαηα απφ 

δειεηεξίαζε - γηα ηελ νπνία νη ππνςίεο βάξπλαλ ηνλ Η. Κσιέηηε - θαη νξίζηεθε λένο 

αληηπξφεδξνο ν Βαζίιεο Μπνπληνχξεο, κεγαινλνηθνθχξεο ηεο Όδξαο.
93

 

Καζψο ε Δζληθή Γηνίθεζε επηζπκνχζε λα θεξδίζεη θη άιιν ρξφλν, αθνχ 

αλέβαιε εθ λένπ ηηο εθινγέο, αλαθνίλσζε ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ έλαλ λφκν βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε έδξα ηεο ζα κεηαθέξνληαλ απφ ηελ Δξκηφλε ζην Ναχπιην.
94

 ηαλ ε 

Γηνίθεζε δνθίκαζε λα κεηαθεξζεί ζην Ναχπιην, ν ζηξαηεγφο Πιαπνχηαο ηνπο 

εκπφδηζε λα απνβηβαζηνχλ ζην ιηκάλη, εθφζνλ ε ζεηεία ηνπο είρε ήδε ιήμεη. Σφηε, 

αθνχ ν Κνινθνηξψλεο είρε ηνλ έιεγρν ηνπ Ναππιίνπ, νξίζηεθε ην Άζηξνο 

Κπλνπξίαο σο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο. Ζ Δζληθή Γηνίθεζε 

θαηήγγεηιε ηνλ Κνινθνηξψλε, ηνλ Πιαπνχηα θαη φζνπο ήηαλ καδί ηνπο γηα αληαξζία, 

επεηδή δε δέρηεθαλ λα παξαρσξήζνπλ ηελ πφιε ζηε λφκηκα εθιεγκέλε Γηνίθεζε.
95

 Ο 

Κνινθνηξψλεο ελ ησ κεηαμχ πήγε θαη ζπλάληεζε ηε Γεξνπζία θαζψο θαη ηνλ 

Μαπξνκηράιε θαη ζπκθψλεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αξρηζηξαηεγία ηεο Γεξνπζίαο 

ζηε πλέιεπζε. Σνλ Μαπξνκηράιε φκσο θαηάθεξε ε Γηνίθεζε λα ηνλ δειεάζεη 

ηάδνληάο ηνπ ηελ πξνεδξία.  Ζ δχλακε ησλ ζηξαηησηηθψλ ήηαλ εκθαλψο αζζελέζηεξε 

απηήο ησλ πνιηηηθψλ: Ο Θ. Κνινθνηξψλεο γξάθεη: «…Δζεθψζεθα θαη εγψ θαη 

επήγα ζην Άζηξνο. Δθεί είκεζα ρσξηζκέλνη θαλεξά δχν θφκκαηα, ην έλα ειέγεην ησλ 

Πξνεζηψλ  θαη ην άιιν ηνπ Κνινθνηξψλε. Σσλ Πξνεζηψλ εηψλ νη πεξηζζφηεξνη, 

ήηνλ 150 Πιεξεμνχζηνη θαη 6.000 ζηξαηηψηεο (Απξ. 1823). Δγψ είρα ηνλ Οδπζζέα, 

ηνλ Μνχξηδηλν θαη άιινπο ζαξάληα Πιεξεμνπζίνπο κε 800…»
96

 Οη ζηξαηησηηθνί 
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μεθίλεζαλ ηειηθά δπζαξεζηεκέλνη  γηα ην Άζηξνο, φπνπ ζέιεζαλ λα επεξεάζνπλ κε 

θάζε κέζν ηα πξάγκαηα θαηά ηεο Γηνίθεζεο. Μαδί ηνπ ήηαλ θαη ν Οδπζζέαο 

Αλδξνχηζνο, κε ηνλ νπνίν είρε ήδε ζπλαληεζεί ζηε Γεκεηζάλα ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ 1823.
97

 ηε ζπδήηεζε πνπ είραλ θάλεη ηφηε κεηαμχ ηνπο, ν Αλδξνχηζνο είρε θαηά 

θάπνην ηξφπν πξνθεηέςεη ηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηεο θπβέξλεζεο ζηνλ 

Κνινθνηξψλε, φηαλ ηνπ είπε: «…- Καιά! Δζέλα ζα πξσηνζθνηψζνπλ, θαη φρη κε ηελ 

αιήζεηαλ, αιιά κε ηα ςεχκαηα ζα ζνπ πιέμνπλ ην ζρνηλί ηεο θνχξθαο!...»
98

 Δλ 

αλακνλή ινηπφλ ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δζληθήο πλέιεπζεο ζην Άζηξνο, νη 

πνιηηηθνί βξίζθνληαλ ζε ζέζε ηζρχνο, ελψ ν Κνινθνηξψλεο θαηλφηαλ φηη δελ είρε 

θαηαθέξεη πνιιά ζην πνιηηηθφ πεδίν, ρσξίο εληνχηνηο λα έρεη ράζεη ην θχξνο ηνπ. 

2.3. Οη εξγαζίεο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο 

Ζ Β΄ Δζληθή πλέιεπζε ησλ Διιήλσλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε «…δηα ηελ 

αλαζεψξεζηλ ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ζεζκνχ ηεο Δπηδαχξνπ»,
99

 μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο 

ηεο ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 1823 θαη ηηο νινθιήξσζε ζηηο 18 Απξηιίνπ.
100

 Έιαβε ρψξα 

ζην νλνκαδφκελν πεξηβφιη Καξπηζηψηε ζην Άζηξνο ηεο Κπλνπξίαο, ή φπσο ιέγνληαλ 

δηαθνξεηηθά ην Άζηξνο, ζηα Καιχβηα.
101

 Οη δχν κεγάιεο αληίπαιεο παξαηάμεηο 

ζπκκεηείραλ ζηε πλέιεπζε θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή σο εμήο: νη άλζξσπνη 

ηνπ θφκκαηνο ησλ Πνιηηηθψλ, πνπ ήηαλ θηιηθφ πξνο ηε Γηνίθεζε θαη απνθαινχληαλ 

θαη «μεληθφ» εμαηηίαο ηεο πξνέιεπζεο εθ εμσηεξηθνχ ηνπ αξρεγνχ ηνπο Αιέμαλδξνπ 

Μαπξνθνξδάηνπ, παξέκεηλαλ ζηα Αγηαλλήηηθα Καιχβηα, ή Καιχβηα Άζηξνπο.
102

 

Δθεί εγθαηαζηάζεθαλ θαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο. Οη αληίπαινί ηνπο ηξαηησηηθνί, 

κεηέβεζαλ ζηα γεηηνληθά Μειηγηψηηθα Καιχβηα, φπνπ θαηέθζαζε θαη ν αξρεγφο ηνπο 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο. Ζ πλέιεπζε απαξηίζηεθε θαηά πιεηνλφηεηα απφ 

πνιηηηθνχο, αθνχ ζε απηνχο είραλ πξνζρσξήζεη θαη αξθεηνί ζηξαηησηηθνί χζηεξα απφ 

«ηαμίκαηα» απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνηθήζεσο γηα θαηάιεςε ζέζεσλ θαη αμησκάησλ. 

Όζηεξα απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο 29
εο

 Μαξηίνπ, ε πλέιεπζε 

μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ηελ 30
ε
 ηνπ Μαξηίνπ, νη νπνίεο, άιινηε δηεμήρζεζαλ ζε 

νκαιφ θιίκα θαη άιινηε ελ κέζσ δηελέμεσλ θαη θηινληθηψλ. Πξφεδξνο εθιέρηεθε ν 

Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο, αληηπξφεδξνο ν επίζθνπνο Βξεζζέλεο Θενδψξεηνο, 
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αξρηγξακκαηέαο ν Θ. Νέγξεο θαη θξνχξαξρνο ν Π. Γηαηξάθνο.
103

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 17 ζπλεδξηάζεηο θαη ζπληάρηεθαλ 52 Πξαθηηθά,
104

 εθ ησλ 

νπνίσλ έρνπλ δηαζσζεί θαη δεκνζηεπηεί ηα 23. Σα Πξαθηηθά ππνγξάθεθαλ απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο πλέιεπζεο Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, απφ ηνλ αξρηγξακκαηέα θαη απφ 

ηα κέιε δσδεθακεινχο επηηξνπήο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο 

Πεινπνλλήζηνπο, ηξεηο Νεζηψηεο, δχν Κξήηεο, δχν ηεξενειιαδίηεο θαη έλαλ απφ ην 

Αξρηπέιαγνο.
105

 Πνιιά απφ ηα ζεκαληηθά Πξαθηηθά ππνγξάθεθαλ θαη απφ ηνπο 266 

παξαζηάηεο πιεξεμνχζηνπο, πξνεξρφκελνπο απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο. Καη ν 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο ππέγξαςε αξθεηά απφ απηά ηα Πξαθηηθά, σο αξρεγφο ησλ 

ηξαηησηηθψλ. Ο Γ. Τςειάληεο φκσο, αλ θαη αλήθε ζην ζψκα ησλ ηξαηησηηθψλ, δελ 

ππέγξαςε ζε θαλέλα Πξαθηηθφ, αθνχ ν ξφινο ηνπ αγλνήζεθε επηδεηθηηθά. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά νη απνθάζεηο ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

ζπλέιεπζεο ηεο 29
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 1823:
 106

 

α΄. Ζ Γηνίθεζε ηεο Διιάδαο ζα απνηειείηαη απφ δχν ψκαηα, ην Βνπιεπηηθφ 

θαη ην Δθηειεζηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληθφ Νφκν ηεο Δπηδαχξνπ, ν νπνίνο ζα 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη νλνκαδφκελνο θαη σο λφκνο ηεο Δπηδαχξνπ. 

β΄. Ζ αξρεγία ησλ εζληθψλ δπλάκεσλ ζηελ μεξά θαη ζηε ζάιαζζα ζα αλήθεη 

κφλν ζηε Γηνίθεζε, ε νπνία ζα δηνξίδεη αξρηζηξάηεγνπο, ή λαχαξρνπο ζε θαηξφ 

πνιέκνπ.  

γ΄. Ζ Διιάδα ζα θαηαξηίζεη ζηξαηησηηθνχο θσδηθνχο ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

δ΄. Σν Τπνπξγείν ηνπ Πνιέκνπ ζα απνηειείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, θαζψο 

επίζεο θαη ην Τπνπξγείν ηνπ Ναπηηθνχ. 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο πλειεχζεσο, ηα 

κέιε ηεο Β΄ Δζληθήο πλέιεπζεο νξθίζηεθαλ σο εμήο: «Οξθηδφκεζα εηο ην φλνκα 

Θενχ θαη παηξίδνο, άδεινλ παηξησηηζκφλ, αθξαηθλή ζχκπλνηαλ θαη απνβνιήλ πάζαο 

ηδηνθηιίαο θαζ’ φιαο ηαο ζπλδηαζθέςεηο εκψλ ελ ηαχηε ηε Δζληθή Β΄ ησλ Διιήλσλ 

πλειέπζεη.»
107
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Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο απνθάζεηο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο ήηαλ 

νη εμήο: 

1. ιεο νη κεξηθέο δηνηθήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο Διιάδαο λα θαηαξγεζνχλ 

θαη ν ιαφο λα δηνηθείηαη κφλν απφ ηελ Δζληθή Γηνίθεζε.
108

 

2. Να ζπζηαζεί κηα δσδεθακειήο επηηξνπή (απνηεινχκελε απφ έμη 

πνιηηηθνχο θαη έμη ζηξαηησηηθνχο) ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ηα έζνδα θαη 

ηα έμνδα ηνπ έζλνπο γηα ην επφκελν έηνο.
109

 

3. Να παξαδψζεη ν Κνινθνηξψλεο ζηελ Δζληθή Γηνίθεζε ην Ναχπιην 

θαζψο θαη ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ Ηηαιία έγγξαθα, ηα νπνία θαηείρε ν 

ίδηνο.
110

 

Σν αλαζεσξεκέλν ζχληαγκα πνπ νλνκάζηεθε «Νφκνο ηεο Δπηδαχξνπ»
111

 θαη 

επηθπξψζεθε απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε ζηηο 13 Απξηιίνπ
112

 σο ζπλέρεηα ηνπ 

Πξνζσξηλνχ Πνιηηεχκαηνο ηεο Διιάδνο, εηζεγήζεθε ηα παξαθάησ:
113

 

1. Ζ επίζεκε ζξεζθεία ηεο Διιάδαο ζα ήηαλ ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή, 

σζηφζν ζα επηηξέπνληαλ ζηνπο  αιιφζξεζθνπο θάηνηθνπο ηεο 

επηθξάηεηαο λα αζθήζνπλ ηα ιαηξεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Δπίζεο, φινη νη 

ρξηζηηαλνί Έιιελεο, απηφρζνλεο θαη κε, λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη λα είλαη ίζνη απέλαληη ζηνπο λφκνπο. Σν ίδην 

θαη φζνη θαηνηθνχλ ζηελ επηθξάηεηα ελψ δελ είλαη Έιιελεο. 

2. Να πξνζηαηεχεηαη ε αζθάιεηα, ε πεξηνπζία, θαη ε ηηκή θάζε αλζξψπνπ. 

3. Κάζε άλζξσπνο λα είλαη ειεχζεξνο, λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πσιεζεί ή λα αγνξαζηεί, άξα λα θαηαξγεζεί ε δνπιεία. 

4. Οη Έιιελεο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε 

ηνπο, ρσξίο φκσο λα πξνβαίλνπλ ζε χβξεηο, λα θαθνινγνχλ ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ ή λα παξαβαίλνπλ βαζηθέο εζηθέο αξρέο. 

5. Ζ Γηνίθεζε λα πνιηηνγξαθεί αιινδαπνχο σο Έιιελεο, εθφζνλ απηνί 

πιεξνχλ ηα νξηζκέλα απφ ηνλ λφκν θξηηήξηα. 
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6. Σα ρξψκαηα ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο λα νξίδνληαη ην θπαλφ θαη ην ιεπθφ, 

σο ζχκβνια ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο μεξάο θαη ε ειιεληθή ζεκαία λα είλαη 

ην εζληθφ ζεκείν γηα φινπο ηνπο νπιαξρεγνχο, ζε φινπο ηνπο αγψλεο θαη 

ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα, θαηαξγψληαο ηηο ηνπηθέο ζεκαίεο.
114

 

Σν λέν χληαγκα ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο ηξνπνπνίεζε νξηζκέλνπο λφκνπο 

ηνπ πξνζσξηλνχ πνιηηεχκαηνο ηεο Δπηδαχξνπ. Μηα απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

αθνξνχζε ηνλ λφκν ζρεηηθά κε ηηο επαξρίεο. Έηζη, δηακνξθψζεθε ν Νένο Οξγαληζκφο 

ησλ ειιεληθψλ επαξρηψλ, ν νπνίνο δηαίξεζε θάζε επηθξάηεηα ζε επαξρίεο θαη θάζε 

επαξρία ζε θσκνπφιεηο θαη ρσξηά.
115

 Σα ζχλνξα ησλ επαξρηψλ σζηφζν δελ 

θαζνξίζηεθαλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο κεηαηέζεθε ζην εγγχο κέιινλ. Κάζε επαξρία ζα 

είρε έπαξρν, γεληθφ γξακκαηέα, επηζηάηε ησλ εζφδσλ, επηζηάηε ησλ εμφδσλ θαη 

αζηπλφκν,
116

 ν νπνίνο ζα ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ιηκελάξρεο ζηηο παξαζαιάζζηεο 

επαξρίεο ή ζηα λεζηά. Οη δεκνγέξνληεο ζηα ρσξηά θαη ζηηο θσκνπφιεηο ζα ήηαλ απφ 

έλαο κέρξη ηέζζεξηο, ζε αλαινγία κε ην πφζεο νηθνγέλεηεο θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή 

(100, 200, 300, ή θαη πεξηζζφηεξεο). Απφ ηε δηνίθεζε δηνξίδνληαη ν γεληθφο 

γξακκαηέαο θαη ν έπαξρνο, ελψ ν ηειεπηαίνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πιεξνί ην 

θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο. Οη ηηκηφηεξνη απφ ηνπο επαξρηψηεο εθιέγνπλ ηνπο 

επηζηάηεο θαη νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ή ηεο θσκφπνιεο εθιέγνπλ ηνπο 

δεκνγέξνληεο. Απηνί εθαξκφδνπλ ηηο πξνζηαγέο ηνπ έπαξρνπ, δηαρεηξίδνληαη ηηο 

δνζνιεςίεο θαη εθηεινχλ ρξέε εηξελνδίθε. Ο Νένο Οξγαληζκφο εθαξκφζηεθε 

θαζνιηθά, αθνχ ε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε θαηήξγεζε ζηηο  30 Μαξηίνπ ηνπο νξγαληζκνχο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο.
117

 ηα λεζηά πέηζεο, Φαξά θαη Όδξα φκσο 

δελ εθαξκφζηεθε, αθνχ νη πιεξεμνχζηνί ηνπο αληέδξαζαλ έληνλα επηζπκψληαο ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο απηνδηνίθεζεο.  

ρεηηθά κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο Γηνίθεζεο, ζπγθξνηήζεθαλ ην Βνπιεπηηθφ 

θαη ην Δθηειεζηηθφ ψκα. Σν Βνπιεπηηθφ ψκα είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπληάζζεη 

ηνπο λφκνπο γηα ην Δθηειεζηηθφ.
118

 Απνηεινχληαλ απφ παξαζηάηεο, νη νπνίνη 

εθιέγνληαλ απφ ειεχζεξεο επαξρίεο ηεο Διιάδαο θαη είρε Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, 

δχν Γξακκαηείο θαη ππνγξακκαηείο. Σν Βνπιεπηηθφ ήηαλ αξκφδην γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

δαλείσλ θαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εγγχεζε θαη ηελ εθπνίεζε κέξνπο 
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ησλ εζληθψλ θηεκάησλ. Ο πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ θξάηνπο 

εγθξίλνληαλ επίζεο απφ ην Βνπιεπηηθφ ψκα, θαζψο απνθάζηδε θαη γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ μεξά θαη ζηε ζάιαζζα. Γηαρεηξίδνληαλ αθφκα ηα 

ζέκαηα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. Σν Δθηειεζηηθφ 

ψκα απνηεινχληαλ απφ πέληε κέιε, είρε Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν θαη εμέιεγε ηνπο 

εμήο Τπνπξγνχο: ηεο Οηθνλνκίαο, ησλ Δζσηεξηθψλ, ησλ Πνιεκηθψλ, ηνπ Γηθαίνπ, 

ηνπ Ναπηηθνχ, ηεο Λαηξείαο θαη ηεο Αζηπλνκίαο.
119

 Σν Δθηειεζηηθφ ψκα ήηαλ 

αξκφδην γηα ηελ άζθεζε ησλ λφκσλ κέζσ ησλ ππνπξγψλ ηνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, 

θαζψο θαη γηα ηε δξάζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζε ζάιαζζα θαη μεξά. Δπίζεο, 

δηφξηδε ηνπο δηπισκαηηθνχο ππνπξγνχο ηεο Γηνίθεζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

πξφηεηλε ηνλ κηζζφ ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο μεξάο θαη ηεο ζάιαζζαο.
120

 Πξφεδξνο ηνπ 

Βνπιεπηηθνχ εθιέρηεθε ν Η. Οξιάλδνο θαη αληηπξφεδξνο ν επίζθνπνο Βξεζζέλεο 

Θενδψξεηνο.
121

 ην Δθηειεζηηθφ ζψκα εμειέγε πξφεδξνο ν Πεηξφκπεεο 

Μαπξνκηράιεο, γεληθφο γξακκαηέαο ν Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο θαη κέιε ν Α. 

Μεηαμάο, ν . Υαξαιάκπεο θαη ν Α. Εαΐκεο.
122

 Μία ζέζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ έκεηλε 

θελή κε ζθνπφ λα δνζεί ζε θάπνηνλ εθπξφζσπν λεζηψλ. Σν Δθηειεζηηθφ δηφξηζε 

ππνπξγφ ησλ Δζσηεξηθψλ ηνλ Γξ. Γηθαίν, γλσζηφ σο Παπαθιέζζα, ππνπξγφ 

Οηθνλνκίαο ηνλ Αλ. πειησηάθε, Αζηπλνκίαο ηνλ Γ. Αηληάλ, Θξεζθείαο ηνλ Αλδξ. 

Ησζήθ, Πνιέκνπ ηνπο Αλ. Παπαγεσξγίνπ (Αλαγλσζηαξά), Υξ. Πεξξαηβφ, Γ. 

Μνχξηδηλν θαη ηέινο, ππνπξγφ Γηθαίνπ ηνλ Γ. Μπάξκπνγιε.
123

 

Ζ Δζληθή Γηνίθεζε κε ςήθηζκά ηεο απνθάζηζε λα κελ πσιεζνχλ απφ ηα 

εζληθά θηήκαηα, ζε θακία πεξίπησζε, ζπίηηα, εξγαζηήξηα, κχινη, καγαδηά, ράληα, 

ινπηξά, θνχξλνη θαη ειαηνηξηβεία.
124

 Δπίζεο, ελέθξηλε ηελ απνδεκίσζε ηεο Όδξαο, 

ησλ πεηζψλ θαη ησλ Φαξψλ απφ ηελ Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία, γηα ηελ πξνζθνξά 

ησλ λεζηψλ απηψλ ζηνλ Αγψλα. Δπεηδή βάζεη ηνπ Νφκνπ ηεο Δπηδαχξνπ ε 

Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία δηαιχνληαλ θαη εθφζνλ ζην εμήο κία ζα ήηαλ ε Γηνίθεζε 

ηνπ Έζλνπο, ε Πεινπφλλεζνο αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ 
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παξαπάλσ λεζηψλ.
125

 Δπίζεο, ε πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ απνδεκίσζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Άζηξνπο, εμαηηίαο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα ζηηεξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο. Πξάγκαηη, Ο πνιχο 

θφζκνο θαη ζηξαηφο πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζην Άζηξνο απφ ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 

κέρξη ηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ 1823
126

 είρε πξνθαιέζεη πνιιέο δεκηέο ζηα ζηηεξά θαη ζε 

άιιεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηθέξεηαο. 

2.4. Ο αληηθαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο 

Απφ ηελ αξρή ησλ εξγαζηψλ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο έγηλε αηζζεηή ε ππεξνρή 

ηεο παξάηαμεο ησλ πνιηηηθψλ, θαζψο αληηπξνζσπεχνληαλ απφ 150 παξαζηάηεο 

έλαληη 40 ηνπ θφκκαηνο ησλ ζηξαηησηηθψλ. Οη πνιηηηθνί επηδίσθαλ κε θάζε ηξφπν λα 

ακαπξψζνπλ ηε θήκε ηνπ Κνινθνηξψλε θαη γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ δηάβαζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ, κία αλαθνξά - θαηαγγειία ησλ αδειθψλ 

Εαθεηξφπνπισλ
127

 ελαληίνλ ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ Κνινθνηξψλε γηα βηαηνπξαγίεο ζηα 

ρσξηά πνπ εμαξηηφληαλ απφ απηνχο. Υσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε εγθπξφηεηα ησλ 

ιεγνκέλσλ, ε πλέιεπζε νλφκαζε ηνλ Κνινθνηξψλε «αξρεγφλ ηνπ θφκκαηνο ησλ 

ηαξαμηψλ θαη θαθνπνηψλ».
128

 Οη ζηξαηησηηθνί πνπ δηέκελαλ ζηα Μειηγγίηηθα 

Καιχβηα αληέδξαζαλ έληνλα, αιιά ν Γ. Τςειάληεο θαηφξζσζε λα ηνπο απνηξέςεη 

απφ θάπνηα βίαηε ελέξγεηα. Άιιε αηηία ζχγθξνπζεο ζηάζεθε ην Ναχπιην, ην νπνίν ν 

Κνινθνηξψλεο αξλήζεθε λα παξαδψζεη φηαλ ηνπ δεηήζεθε. Οη νιηγαξρηθνί 

επηδείθλπαλ θαηαθαλέζηαηε πεξηθξνλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ 

πνιεκηθψλ επηηπρηψλ. Ο Γ. Τςειάληεο δηαηχπσζε κε εηιηθξίλεηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ακβιχλεη ηελ θαηάζηαζε, ζηηο 8 Απξηιίνπ ζηε πλέιεπζε: «…δηα λα παχζσζη πιένλ 

αη θαηά ηνπ αηφκνπ κνπ δπζθεκίαη θαη δηαβνιαί θαη λα θαηαξγεζψζηλ αθνινχζσο 

θαη ηα εθ ηνχησλ πξνζγελφκελα πάζε».
129

 Καλείο φκσο απφ ηελ παξάηαμε ησλ 

νιηγαξρηθψλ δελ έδσζε ζεκαζία ζηα ιφγηα ηνπ, αιιά φινη ηνλ αγλφεζαλ. 

Βάζεη ησλ ςεθηζκάησλ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο θαηαξγήζεθε ε αξρηζηξαηεγία 

ηνπ Κνινθνηξψλε, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε εμαξρήο βαζηθή επηδίσμε ησλ πνιηηηθψλ 

θαη εληζρχζεθε ν ξφινο ηνπ Βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο ζε βάξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ, 

δεκηνπξγψληαο αηηίεο γηα κειινληηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Πνιιέο αληηδξάζεηο 
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πξνθάιεζε σζηφζν ε παξάγξαθνο «πεξί εθπνηήζεσο κέξνπο εμ απάλησλ ησλ εζληθψλ 

θηεκάησλ»,
130

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα επηηξέπνληαλ ζην εμήο ε ηδηνπνίεζε 

εζληθψλ γαηψλ απφ άξρνληεο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, ελψ νη κηθξνί θαιιηεξγεηέο πνπ 

δελ είραλ ηα ρξήκαηα, ζα εμαθνινπζνχζαλ λα θαιιηεξγνχλ ηε γε σο θνιιήγνη.
131

 

Όζηεξα απφ ζχειια αληηδξάζεσλ πνπ μεζήθσζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ ζηξαηησηηθψλ 

απηή ε απφθαζε, νη νιηγαξρηθνί αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ ελ κέξεη - 

θνβνχκελνη κηα έλνπιε ζχξξαμε - θαη πξνέβεζαλ ζε απιή ηξνπνπνίεζε βάζεη ηεο 

νπνίαο ζα επηηξέπνληαλ κφλν ε πψιεζε θηηξίσλ χζηεξα απφ δεκνπξαζία. Ζ εμέιημε 

απηή δελ άξεζε θαζφινπ ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ λεζηψλ πνπ είραλ πξνζθέξεη ζε 

λαπηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο πεξίκελαλ φηη κέζσ ηεο εθπνίεζεο ησλ εζληθψλ γαηψλ ζα 

απνδεκηψλνληαλ ρξεκαηηθά. Ο ξφινο ησλ λαπηηθψλ ζηελ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε είρε 

ηδηαίηεξν βάξνο εθφζνλ ε βνήζεηά ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

Αγψλα θαη απέθηεζε αθφκα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο. Ο 

Κνινθνηξψλεο αθεγείηαη: «Δςήθηζαλ λα εθπνηήζνπλ ηε γε, κε ζθνπφ λα βγάινπλ φ, 

ηη είραλ εμνδεχζεη, φζα ήζειαλ, θαη λα απνδεκησζνχλ εηο γελ θαη λα αθήζνπλ ηνλ 

ιαφλ γπκλφλ θαη απ’ απηήλ ηελ ειπίδα ηεο γεο. Σφηε ν ιαφο εγχξηζε κε ηελ κλήκελ 

ηελ εδηθήλ κνπ. Απηνί ζαλ είδαλ ηελ θαθήλ εληχπσζηλ φπνπ έθακελ ε εθπνίεζηο, 

εβηάζζεζαλ λα ην ζβχζνπλ απηφ ην άξζξν».
132

 Ο ίδηνο ν Κνινθνηξψλεο δηαηχπσζε  

ηε γλψκε ηνπ γηα φζα δηαδξακαηίδνληαλ φηαλ ηνλ πξνζθάιεζαλ ζηε πλέιεπζε: 

«…εβαζηή πλέιεπζηο, δελ είλαη θαιά απηά ηα ςεθίζκαηα νπνχ εθάκαηε, λα είλαη 

ηφζν πνιινί βνπιεπηαί θαη ηφζν πνιινί ζηξαηεγνί, γηαηί ζα καο θέξνπλ ηφζα έμνδα 

θαη ηφζεο δεκίεο, δηφηη ην έζλνο καο είλαη πησρφ θαη δελ εκπνξεί λα πιεξψζε ηφζνπο 

πνιηηηθνχο θαη πνιεκηθνχο αλσθειείο.»
133

 Παξφιν πνπ νη παξάηαμε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ζέιεζε λα απαληήζεη πνιιέο θνξέο κε βία ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ – ηδίσο ν Αλδξνχηζνο πνπ πξφηεηλε λα ζθάμνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο
134

 - 

ν Κνινθνηξψλεο ηήξεζε κεηξηνπαζή ζηάζε θαη δελ επέιεμε ηε ιχζε ηεο βίαο. Ίζσο 

θαη εθείλνο ήιπηδε φηη ζην κέιινλ ζα θέξδηδε κηα ζέζε ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, φπσο 

ηνπ ππνζρέζεθαλ κέιε ησλ νιηγαξρηθψλ, φηη δειαδή θάπνηα ζηηγκή ζα θαηαιάκβαλε 

ηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Δθηειεζηηθνχ. 
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Αλ θαη ν Νφκνο ηεο Δπηδαχξνπ απνηέιεζε ελνπνηεηηθφ παξάγνληα
135

 κέζσ 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο, σζηφζν, είλαη δπλαηφ λα 

δηαπηζησζεί ε βαζχηεξε ξήμε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ πνπ νδήγεζε ζε φμπλζε ηνπ 

δηραζκνχ. ηνλ αληίπνδα ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ θιίκαηνο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο θαη ηνπ 

έληνλνπ πνιηηηθνχ παξαζθελίνπ, ην αλαζεσξεκέλν πνιίηεπκα πεξηιάκβαλε θάπνηεο  

πξννδεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην θηιειεχζεξν πλεχκα ησλ γαιιηθψλ 

ζπληαγκάησλ.
136

 Σν «Πξνζσξηλφλ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο» (Νφκνο ηεο Δπηδαχξνπ) 

πεξηιάκβαλε ςεθίζκαηα ηα νπνία απνηεινχζαλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ 

ησλ Διιήλσλ σο απηφλνκσλ θαη αλεμάξηεησλ πνιηηψλ ελφο ειεχζεξνπ θξάηνπο. Αλ 

θαη ήηαλ λσξίο γηα ηνπο Έιιελεο λα θηάζνπλ ζην ζεκείν ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο 

εζληθήο ηνπο ππφζηαζεο, εληνχηνηο, νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ήηαλ κηα αξρή 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη δηθαηνζχλεο. Σν Πξνζσξηλφλ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο 

πξνινγίδεηαη κε ηα παξαθάησ ιφγηα: «Σν ειιεληθφλ έζλνο, ην ππφ ηε θξηθψδε 

νζσκαληθήλ δπλαζηείαλ, κε δπλάκελνλ λα θέξε ηνλ βαξχηαηνλ θαη 

απαξαδεηγκάηηζηνλ δπγφλ ηεο ηπξαλλίαο θαη απνζείζαλ απηφλ κε κεγάια ζπζίαο, 

θεξχηηεη ζήκεξνλ δηα ησλ λνκίκσλ παξαζηαηψλ ηνπ, εηο Δζληθήλ ζπλεκέλσλ 

πλέιεπζηλ, ελψπηνλ ζενχ θαη αλζξψπσλ ηελ πνισηηθψλ απηνχ ππαξρψλ θαη 

αλεμαξηεζίαλ…»
137

 

χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Β΄ Δζληθήο πλέιεπζεο νη Έιιελεο 

θαηφξζσζαλ λα θηάζνπλ ζηελ πνιππφζεηε ζηηγκή ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλεμαξηεζία 

ηνπ έζλνπο ζηελ Δπίδαπξν, χζηεξα απφ ζθιεξνχο αιιά ειπηδνθφξνπο αγψλεο γηα ηελ 

ειεπζεξία. Καη ηψξα, έρνληαο ήδε παξέιζεη ηξία ρξφληα ληθεθφξσλ καρψλ κε ηνπο 

Σνχξθνπο, θηάλεη ε επηπρήο ζηηγκή ηεο Β΄ Δζληθήο πλειεχζεσο ζην Άζηξνο, κε 

ζθνπφ λα επεμεξγαζηεί θαη λα επηδηνξζψζεη ηνπο θεηκέλνπο λφκνπο. Σν θείκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο δίλεη ην έλαπζκα ηεο ελφηεηαο γηα ηνπο πνιχπαζνπο Έιιελεο: «…δελ 

κέλεη, εηκή λα δηαθεξχμεη εηο ην φλνκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ηνπ νπνίνπ λνκίκσο 

θέξεη ηελ πιεξεμνπζηφηεηα, θαη θεξχηηεη ζήκεξνλ θαη’ επαλάιεςηλ, ελψπηνλ Θενχ 

θαη αλζξψπσλ, ηελ πνιηηηθήλ ησλ Διιήλσλ χπαξμηλ θαη αλεμαξηεζίαλ, δηα ηελ 

αλάθηεζηλ ηεο νπνίαο έρπζε ην έζλνο θαη ρχλεη αίκαηα πνηακεδφλ, κε ακεηάζεηνπ 

απφθαζηλ φινη, φινη νη Έιιελεο, ή λα επαλαιάβσκελ απηήλ, θαηά ηα απαξάγξαπηα 
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δηθαηψκαηά καο, απφ ηνλ άξπαγα απηήο νπιηάλνλ θαη λα αλεμαξηεζψκελ εληειψο 

έζλνο ρσξηζηφλ, απηφλνκνπ θαη αλεμάξηεηνλ αλαγλσξηδφκελνη, δηα ηελ δφμαλ ηεο 

αγίαο εκψλ πίζηεσο θαη ηελ επηπρίαλ ησλ αλζξψπσλ, ή κε ηα φπια εηο ηαο ρείξαο 

φινη, φινη νη Έιιελεο λα θαηαηνκψλ εηο ηνπο ηάθνπο, αιιά ρξηζηηαλνί θαη ειεχζεξνη, 

θαζψο αλήθεη εηο αλζξψπνπο πξνζπαζνχληαο λα απνιαχζσζηλ αηίκεηα αγαζά, φ, ηη 

ινγήο είλαη ε πνιηηηθή χπαξμηο θαη αλεμαξηεζία, θαη ηα νπνία απηά αγαζά δελ 

γλσξίδνπζηλ εθ θήκεο, αιι’ έρνληεο εζηεξήζεζαλ. Καζψο αλήθεη εηο αλζξψπνπο 

θαηνηθνχληαο γελ εξσηθήλ, φπνπ φια, ελζπκίδνληα ηελ πξνγνληθήλ εχθιεηαλ θαη ηαο 

πξνγνληθάο αξεηάο, εκςπρψλνπζη κεγάισο δσνγνλνχληα. Καη, ηέινο, θαζψο αλήθεη 

εηο αλζξψπνπο πάηξηνλ έρνληαο ηνλ βάξβαξνλ λα θαηαπνιεκψζη θαη ηελ παηξίδα λα 

απειεπζεξψλσζη…»
138
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Γ΄ Κεθάιαην 

Μεηά ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε: ε πνξεία πξνο ηνλ εκθύιην ηεο Δπαλάζηαζεο 

3.1.Σα γεγνλόηα σο ηελ έλαξμε ηνπ πξώηνπ εκθπιίνπ (Φζηλόπσξν 1823) 

Με ηελ θαηάξγεζε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο Γεξνπζίαο θαη ηεο αξρηζηξαηεγίαο 

ηνπ Κνινθνηξψλε πνπ ςεθίζηεθαλ ζην Άζηξνο, ε πνιηηηθή παξάηαμε βγήθε 

θεξδηζκέλε εληζρχνληαο θαη ζεζκηθά ηελ εμνπζία ηεο θαη απνκνλψλνληαο ηνπο 

αληηπάινπο ηεο. Μάιηζηα, ν Γ. Κνπληνπξηψηεο έγξαςε κε ελζνπζηαζκφ ζηνλ αδειθφ 

ηνπ Λάδαξν: «…Οη Τςειαλην - Κνινθνηξσληζηαί έζβεζαλ δηφινπ βιέπνληαο ηελ 

έλσζηλ ηνπ έζλνπο. Αη αξρηζηξαηεγίαη έιεηςαλ εηο ην παληειέο θαη κέλεη φιε ε ηζρχο 

εηο ηελ Γηνίθεζηλ…»
139

 Χο πξσηεχνπζα ηεο θπβέξλεζεο νξίζηεθε ε Σξηπνιηηζά, 

θαζψο απνηεινχζε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο ζηελ 

Πεινπφλλεζν
140

 σο ηφηε, αιιά  παξάιιεια, επεηδή  ήηαλ έλα θεληξηθφ ζεκείν 

πιήξσο πξνζηαηεπκέλν απφ ηνλ πινχζην νξεηλφ φγθν ηεο πεξηνρήο. ηελ Σξηπνιηηζά 

φκσο θαηέθηαζε θαη ν Κνινθνηξψλεο κε ηνπο άλδξεο ηνπ θαη έηζη, κέζα ζε έλα 

ηδηαίηεξα ηεηακέλν θιίκα, νη δχν αληίπαιεο παξαηάμεηο ήξζαλ μαλά αληηκέησπεο. Σελ 

εκέξα ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ πφιε (26 Απξηιίνπ) ζεκεηψζεθαλ 

ζνβαξά επεηζφδηα, ηα νπνία ιίγν έιεηςε λα απνβνχλ κνηξαία γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

θπβέξλεζεο, θάηη πνπ ηειηθά απνθεχρζεθε ράξε ζηελ ςχρξαηκε παξέκβαζε ηνπ 

Κνινθνηξψλε. Μέζα ζε απηήλ ηελ ηαξαγκέλε αηκφζθαηξα, ε Γηνίθεζε εμέδσζε 

δηάηαγκα ζηηο 17 Μαΐνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα λεζηά δηαηξέζεθαλ ζε 15 

επαξρίεο.
141

 πλνιηθά, ε ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίζηεθε ζε 60 επαξρίεο,
142

 κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε ησλ πεηζψλ, ηεο Όδξαο θαη ησλ Φαξψλ λα κελ απνδέρνληαη 

απηή ηε δηαίξεζε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο ήηαλ πνιινί, νη νπνίνη θαη απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ηεο 

παξάηαμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο δπζαλαζρέηεζήο ηνπο ήηαλ φηη νη 

ίδηνη δελ εθιέρηεθαλ θαη έηζη γελλήζεθε ζην κπαιφ ηνπο ε ηδέα ηεο αλαηξνπήο ηεο 
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θπβέξλεζεο. Μάιηζηα, δελ ηνπο άξεζε ε κεηξηνπαζήο ζηάζε ηνπ Κνινθνηξψλε, ν 

νπνίνο ππέγξαςε ηελ πξνθήξπμε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο θαη επελέβε ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. Ο Κνινθνηξψλεο θαηαθξίζεθε επίζεο απφ 

ηνπο άιινπο νπιαξρεγνχο επεηδή αξξαβψληαζε ηνλ δσδεθάρξνλν γην ηνπ Κνιίλν
143

 

κε ηελ θφξε ηνπ Καλέιινπ Γειεγηάλλε, ε νπνία ήηαλ ηφηε έμη ρξνλψλ! Πξνθαλψο, ε 

ελέξγεηα απηή ήηαλ κηα θίλεζε πνπ εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν 

ζεκαληηθψλ αλδξψλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ν Κνινθνηξψλεο απνθηνχζε κε απηφλ ηνλ 

αξξαβψλα πνιηηηθά εξείζκαηα ππνζηεξηδφκελνο απφ έλαλ ηζρπξφ πξνεζηφ θαη απφ 

ηελ άιιε, ν Γειεγηάλλεο ζα αχμαλε ηε δχλακή ηνπ. Οη «ζχληξνθνη» ηνπ 

Κνινθνηξψλε δελ είδαλ κε θαιφ κάηη απηφ ην ζπκπεζεξηφ, θαζψο αληηιακβάλνληαλ 

φηη ν αξρεγφο ηνπο έςαρλε ηξφπνπο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πνιηηηθά πξνλφκηα 

θαη θάηη ηέηνην απνηεινχζε έλα είδνο πξνδνζίαο απέλαληί ηνπο.  

Ο Κνινθνηξψλεο σζηφζν, δηαηεξνχζε αθφκα ηζρπξή ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ζηελ Σξίπνιε, ηελ Κφξηλζν, ην Ναχπιην θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Καξχηαηλα, απφ φπνπ θαηάγνληαλ αξθεηνί ζηξαηηψηεο πνπ αθνινπζνχζαλ ηνλ ίδην 

θαη ηνλ πηζηφ ηνπ ζχκκαρν, Πιαπνχηα.
144

 Καζψο νη ζηξαηησηηθνί ήηαλ 

δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο εμειίμεηο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, απνθάζηζαλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηηο 18 Μαΐνπ ζηε ειίκλα,
145

 ρσξηφ ην νπνίν βξίζθνληαλ θνληά 

ζηελ Καξχηαηλα, γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηα 

γεγνλφηα. Κάπνηνη απφ ηνπο ζπγθεληξσζέληεο ήηαλ νη θνηδακπάζεδεο Αζεκάθεο 

Φσηήιαο, Γεψξγηνο ηζίλεο θαη νη Αδειθνί Γειεγηάλλε, αιιά θαη ν Θ. Νέγξεο θαη ν 

Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο.
146

 Δθεί απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ λα παξακείλνπλ ελσκέλνη 

θαη λα ζηεξίμνπλ φπνηνλ ηπρφλ βξεζεί ζε θίλδπλν. Πίζηεπαλ φηη είραλ αδηθεζεί θαη 

ήηαλ ε ζεηξά ηνπο λα νξίζνπλ κηα λέα πλέιεπζε κε γλήζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 

επαξρηψλ ηνπο απηή ηε θνξά. Πξαγκαηηθά, δηφξηζαλ εθφξνπο γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

θφξσλ θαη θάιεζαλ κε πξνθεξχμεηο ηνλ ιαφ λα κελ ππαθνχεη πηα ζηελ θπβέξλεζε.
147

 

Ζ Γηνίθεζε αληέδξαζε άκεζα εθδίδνληαο πξνθήξπμε ζηηο 19 Μαΐνπ ηνπ 1823, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηεγνξνχληαλ νη ζηξαηησηηθνί πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηε 

ειίκλα, επεηδή κε ηηο πξάμεηο ηνπο πξνέβαηλαλ ζε παξαβίαζε ησλ λφκσλ ηνπ έζλνπο 

θαη εμππεξεηνχζαλ ηα ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην 
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«εζληθφ ζπκθέξνλ».
148

 Δμαηηίαο φκσο ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαινχζε κηα ελδερφκελε 

έλνπιε ζχγθξνπζε κε ηνπο άλδξεο ηνπ Κνινθνηξψλε, ε θπβέξλεζε έδεημε δηάζεζε 

γηα ζπκβηβαζκφ θαη πξνο ζηηγκήλ θάλεθε φηη θάηη ηέηνην ήηαλ εθηθηφ.  

ηε ινγηθή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εληάζζεηαη θαη ε πξφηαζε πνπ έγηλε 

ζηνλ Κνινθνηξψλε γηα ηελ αληηπξνεδξία ηνπ Δθηειεζηηθνχ ζψκαηνο, ηελ νπνία θαη ν 

ίδηνο απνδέρηεθε θαη έηζη εθιέρηεθε αληηπξφεδξνο ζηηο 27 Μαΐνπ ηνπ 1823.
149

 

Δπίζεο, ν γηνο ηνπ Πάλνο Κνινθνηξψλεο δηνξίζηεθε θξνχξαξρνο ζην Ναχπιην, ζε 

κηα έλδεημε δηάζεζεο πξνζεηαηξηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Κνινθνηξσλαίσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο. Κάπνηνη νπιαξρεγνί απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Κνινθνηξψλε 

επέδεημαλ θαρππνςία απέλαληη ζηελ απφθαζε ηνπ Γέξνπ ηνπ Μνξηά λα πάεη κε ηα 

λεξά ηεο θπβέξλεζεο. κσο ν Κνινθνηξψλεο, θαζψο αληηιακβάλνληαλ φηη κε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο Γεξνπζίαο θηλδχλεπε λα βξεζεί εθηφο ηνπ 

πξνζθελίνπ ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ, πξνέβε ζε απηή ηελ θίλεζε ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα εληαρζεί ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ψζηε λα ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηψλ πνπ 

έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο. Πξνθαλψο πίζηεπε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ ζε ζέζε, 

ηφζν λα ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ελεξγά ζηε ιήςε ησλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, φζν 

θαη λα πξνιαβαίλεη ηπρφλ θαθφβνπιεο παξαζθεληαθέο ελέξγεηεο. ίγνπξα ν 

Κνινθνηξψλεο δελ είρε θαηαλνήζεη φηη δελ ήηαλ εχθνιν γηα εθείλνλ λα 

πξσηαγσληζηήζεη ζε πνιηηηθά παηρλίδηα, θαζψο γλψξηδε θαιά πψο λα παίξλεη ηε λίθε 

ζην πεδίν ηεο κάρεο, αιιά δελ είρε ηηο γλψζεηο, νχηε θαη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία λα 

πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε πνιηηηθνχο ειηγκνχο.  

Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο αδπλακίαο ηνπ ζηάζεθε ην δξακαηηθφ επεηζφδην πνπ 

ζπλέβε αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην. Αλ θαη ν 

Μαπξνθνξδάηνο είρε λφκηκα εθιεγεί πξφεδξνο ηνπ Βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο (10 

Ηνπιίνπ 1823),
150

 ν Κνινθνηξψλεο ηνλ απνκάθξπλε κε ηελ απεηιή βίαο απφ απηή ηε 

ζέζε, επεηδή ν ίδηνο ήηαλ πεπεηζκέλνο φηη ν Αλαγλψζηεο Γειεγηάλλεο – κε ηνλ νπνίν 

είρε ζπκπεζεξηφ – έπξεπε λα θαηαιάβεη απηφ ην αμίσκα. Με απηή ηνπ ηελ πξάμε 

έδεημε φηη ηνλ ελδηέθεξε πξσηίζησο ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ – εθφζνλ είρε 

ζπκκαρήζεη κε ηνπο Γειεγηάλλεδεο – θαη δε κπνξνχζε λα ζπκβηβαζηεί κε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην. Σν αηνκηθφ ζπκθέξνλ φκσο δελ ήηαλ κφλν επηδίσμε ηνπ Κνινθνηξψλε. 

Ίζσο κάιηζηα θαη γηα ηνλ ίδην λα κελ ήηαλ ην πξσηαξρηθφ ηνπ κέιεκα, αιιά δελ είρε 
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ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηεί ηα δεηήκαηα κε «θφζκην» ηξφπν. Αληίζεηα, νη 

πξνεξρφκελνη απφ ηνλ πνιηηηθφ ρψξν επεδείθλπαλ εμαηξεηηθή δεηλφηεηα ζηελ θάιπςε 

ησλ αηνκηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. Ο Μαπξνθνξδάηνο είρε ήδε δειψζεη ζηνλ 

Κνινθνηξψλε φηη, ελψ ην Βνπιεπηηθφ ηνπ είρε πξνηείλεη ηελ πξνεδξία, εθείλνο ηελ 

είρε αξλεζεί.
151

 Ο Κνινθνηξψλεο ηφηε ηθαλνπνηήζεθε θαη εζχραζε κε απηή ηε 

δήισζε ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ, ν νπνίνο θαη φηαλ εμειέγε πξφεδξνο, δήισζε μαλά φηη 

δελ επηζπκνχζε ηελ πξνεδξία, παξφιν πνπ νη ελέξγεηέο ηνπ θαίλνληαλ φηη απηφλ θαη 

κφλν ηνλ ζθνπφ είραλ. Μάιηζηα, ακέζσο δήηεζε κέζσ ηνπ Βνπιεπηηθνχ απφ ηνλ 

Κνινθνηξψλε λα παξαδψζεη ην Ναχπιην, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ νξγή ηνπ 

κεγάινπ νπιαξρεγνχ. Ο Μαπξνθνξδάηνο ζηεξίδνληαλ απφ ηνπο Τδξαίνπο θαη καδί 

κε ηνλ Ησάλλε Κσιέηηε είραλ αληηιεθζεί φηη ν Κνινθνηξψλεο ζηέθνληαλ εκπφδην 

ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο. 

Ξεθίλεζαλ έηζη λα κεζνδεχνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο ηζρπξνχ 

κεηψπνπ απέλαληη ζηνλ Κνινθνηξψλε θαη ηνπο Πεινπνλλήζηνπο θνηδακπάζεδεο, νη 

νπνίνη, φπσο ηζρπξίδνληαλ, ππνλφκεπαλ ηνπο ζεζκνχο, απνβιέπνληαο ζην ηδησηηθφ 

ηνπο ζπκθέξνλ. 

ηελ παξάηαμε ησλ πνιηηηθψλ είραλ ελ ησ κεηαμχ εληαρηεί ν Αλδξέαο 

Λφληνο θαη ν Αλδξέαο Εαΐκεο, δχν απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θνηδακπάζεδεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, δηεθδηθψληαο γηα ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηηθέο ζέζεηο ζην πνιηηηθφ 

πξνζθήλην. Ζ πξνζρψξεζε απηψλ ησλ δχν ζεκαληηθψλ αλδξψλ ήηαλ ελδεηθηηθή ηνπ 

δηραζκνχ πνπ είρε επέιζεη ζηηο ηάμεηο ησλ Πεινπνλλεζίσλ πξνεζηψλ. Σνλ 

Κνινθνηξψλε ζηήξηδαλ ζηξαηησηηθνί άλδξεο θαη ζεκαληηθνί θνηδακπάζεδεο 

(Γειεγηαλλαίνη, Μαπξνκηράιεδεο, ηζίλεο, Υαξαιάκπεο, Φσηήιαο, Παπαηζψλεδεο, 

Πεξνπθαίνη),
152

 ρσξίο εληνχηνηο λα ιείπνπλ νη εζσηεξηθέο δηελέμεηο θαη νη 

αληαγσληζκνί κεηαμχ ηνπο. ινη ηνπο φκσο ήηαλ ελσκέλνη απέλαληη ζηελ πνιηηηθή 

παξάηαμε, ηελ νπνία αληηκεηψπηδαλ κε θαρππνςία, θαζψο νη λέεο πξαθηηθέο 

απεηινχζαλ ηελ δηθή ηνπο ηζρχ. 

Ο Μαπξνθνξδάηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κεηά ην επεηζφδην κε ηνλ 

Κνινθνηξψλε, είρε ζπζπεηξψζεη γχξσ ηνπ φινπο φζνπο αληηηάζζνληαλ ζηηο βίαηεο 

πξαθηηθέο πνπ ππνλφκεπαλ ην εζληθφ έξγν ηεο θπβέξλεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσλε κεζνδηθά ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζε κπζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο αδειθνχο 

Κνπληνπξηψηε απφ ηελ Όδξα. Μεηά ηελ εθινγή θαη ηελ παξαίηεζε ηνπ 
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Μαπξνθνξδάηνπ απφ ηελ πξνεδξία ηνπ Βνπιεπηηθνχ ε θαηάζηαζε νμχλζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ δχν παξαηάμεσλ, ελψ φ έκπεηξνο πνιηηηθφο βξήθε ηνλ ρξφλν 

– αθνχ έθπγε γηα ηελ Όδξα θαη θαηφπηλ γηα ην Μεζνιφγγη – λα δξαζηεξηνπνηεζεί γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ.
153

 Σα δχν ζψκαηα ηεο δηνίθεζεο, ην Βνπιεπηηθφ θαη 

ην Δθηειεζηηθφ κεηαθηλνχληαλ ζπλερψο κεηαμχ Ηνπιίνπ θαη Γεθεκβξίνπ ηνπ 1823, 

αλάινγα θάζε θνξά κε ηηο αλάγθεο ηεο Δπαλάζηαζεο ή ηνπο αηνκηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Σν Βνπιεπηηθφ κεηαθηλήζεθε ζηηο 25 Απγνχζηνπ ζηε αιακίλα,
154

 απφ φπνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλεξγάδεηαη επθνιφηεξα κε ηνπο Τδξαίνπο Κνπληνπξηψηεο. Λίγν 

αξγφηεξα έθηαζε θαη ην Δθηειεζηηθφ ζην λεζί, αιιά χζηεξα απφ έληνλεο αληηζέζεηο 

κεηαμχ ηνπο πνπ θνξπθψζεθαλ ηνλ επηέκβξην, ην Δθηειεζηηθφ αλαρψξεζε γηα ην 

Ναχπιην ζηηο 26 ηνπ κήλα. Σν Βνπιεπηηθφ δελ αθνινχζεζε φπσο ήηαλ αλακελφκελν 

θαη εθφζνλ ην Ναχπιην ειέγρνληαλ απφ ηνλ Κνινθνηξψλε, αιιά κεηαθηλήζεθε ζην 

Άξγνο, φπνπ ζπλέρηζε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.  

Ζ νξηζηηθή ξήμε κεηαμχ Βνπιεπηηθνχ θαη Δθηειεζηηθνχ ήξζε ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1823, φηαλ ν Μαπξνθνξδάηνο καδί κε ηα κέιε ηνπ Βνπιεπηηθνχ αλέηξεςαλ ην 

Δθηειεζηηθφ ζψκα, δειαδή ηελ θπβέξλεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ.
155

 Πξνεγνπκέλσο, 

ηα κέιε ηνπ Δθηειεζηηθνχ είραλ θαηεγνξεζεί γηα παξαβίαζε ησλ λφκσλ ελάληηα ζην 

εζληθφ ζπκθέξνλ. Αθνξκή ζηάζεθε ε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

Υαξάιακπνπ Πεξξνχθα λα επηβάιεη ην κνλνπψιην άιαηνο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, αληίζεηα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο.
156

 Παξνκνίσο, ην 

Βνπιεπηηθφ αληηθαηέζηεζε ηνλ Αλδξέα Μεηαμά κε ηνλ Ησάλλε Κσιέηηε, επεηδή ν 

πξψηνο είρε κεζνιαβήζεη ρσξίο πξψηα λα δεηήζεη ηελ άδεηα, ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε 

έξηδα πνπ είρε μεζπάζεη κεηαμχ Γειεγηαλλαίσλ θαη Πιαπνπηαίσλ. Ο Κνινθνηξψλεο 

εμνξγίζηεθε κε απηήλ ηελ εμέιημε θαη ζηηο 26 Ννεκβξίνπ έζηεηιε ηνλ γην ηνπ Πάλν 

καδί κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ζην Άξγνο, φπνπ ζπλεδξίαδε ην Βνπιεπηηθφ θαη ην 

δηέιπζε κε ηελ απεηιή βίαο.
157

 Σφηε ν Μαπξνθνξδάηνο, καδί κε ηνπο Τδξαίνπο, ηνπο 

Λφλην θαη Εαΐκε θαη αξθεηνχο απφ ηα κέιε ηνπ Βνπιεπηηθνχ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ, 

εμέιεμε λέν Δθηειεζηηθφ ζψκα κε πξφεδξν ηνλ Γεψξγην Κνπληνπξηψηε. Ζ λέα 

θπβέξλεζε, απνηεινχκελε θαη απφ ηα δχν ζψκαηα, κεηαθέξζεθε ζην Κξαλίδη θαη 

έηζη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1823 ην ειιεληθφ έζλνο είρε δχν δηνηθήζεηο: Μία ζην Κξαλίδη 
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θαη κία ζηελ Σξίπνιε κε επηθεθαιήο ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε.
158

 Σν θζηλφπσξν 

ηνπ 1823 ε έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ήηαλ πιένλ γεγνλφο, θαζψο νη πνιηηηθνί, κε 

αξρεγφ ηνλ Γεψξγην Κνπληνπξηψηε, ήηαλ έηνηκνη λα πνιεκήζνπλ ηνπο ζηξαηησηηθνχο 

κε θάζε κέζν, ψζηε λα εμαθαληζηνχλ απφ ην πξνζθήλην. 

3.2. Σν δήηεκα ηνπ εζληθνύ δαλείνπ 

Ο Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο έζηεηιε ηνλ Αλδξέα Λνπξηψηε
159

 ζηελ 

Δπξψπε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ππήξραλ πξνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

ρξεκαηηθνχ δαλείνπ ζηελ Διιάδα. Ο Λνπξηψηεο, αθνχ ηαμίδεςε ζε θάπνηεο 

επξσπατθέο πξσηεχνπζεο, θαηέιεμε ζην Λνλδίλν, φπνπ εθεί νη δηαζέζεηο ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Σδσξηδ Κάληγθ θάλεθαλ επλντθέο γηα ηνλ ειιεληθφ Αγψλα. Δπηδίσμε 

ηνπ Λνπξηψηε απνηέιεζε ε ρνξήγεζε δαλείνπ παξφκνηνπ κε απηά πνπ είραλ ήδε 

δηαηεζεί ζε θξάηε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί επίζεκα σο αλεμάξηεηα.
160

 θνπφο ηεο βξεηαληθήο πιεπξάο ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δάλεηα απηά σο κηα ππνζήθε γηα ηελ αγγιηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή. Ο Λνπξηψηεο επέζηξεςε ζηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 1823 ζηελ Διιάδα, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ ινραγφ Δδνπάξδν Μπιάθηεξ,
161

 ν νπνίνο είρε απνζηνιή λα 

ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Διιάδα. Ο Άγγινο απεζηαικέλνο 

απνθφκηζε ζεηηθέο εληππψζεηο απφ ηε ζεξκή ζηάζε ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ θαη ησλ 

αδειθψλ Κνπληνπξηψηε θαη εηζεγήζεθε επλντθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ Αγψλα απφ ηελ πξνζηάηηδα ρψξα Αγγιία. Καη ην Βνπιεπηηθφ θαη ην 

Δθηειεζηηθφ ζψκα ήζειαλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην 

δάλεην, πξνθεηκέλνπ ε θάζε πιεπξά λα εληζρχζεη ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη γηα απηφλ 

ην ιφγν ππήξμαλ πξνζηξηβέο. Σν Δθηειεζηηθφ κάιηζηα πξφηεηλε ηνλ Πεξξνχθα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηνχληαλ, εθφζνλ φκσο ν 

Μαπξνθνξδάηνο είρε ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ Βνπιεπηηθνχ, ε πξφηαζε απνξξίθζεθε. 

Ζ επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε απφ ηνλ Μαπξνθνξδάην ηνλ Μάην, 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο: Η. Οξιάλδν, Α. Λνπξηψηε θαη Α. Εαΐκε. ηηο 2 Ηνπλίνπ 

έδσζε ηελ εληνιή ζην Δθηειεζηηθφ γηα δηαπξαγκάηεπζε δαλείνπ έσο ηέζζεξα 
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εθαηνκκχξηα ηζπαληθά ηάιεξα.
162

 Μεηά απφ πνιιέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

παξαηάμεσλ, ε επηηξνπή ηειηθά αλαρψξεζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Βνπιεπηηθνχ, ε 

νπνία ειήθζε νπζηαζηηθά απφ ηνλ Μαπξνθνξδάην θαη ηνλ Κνπληνπξηψηε πνπ 

βηάδνληαλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ην ζέκα ηνπ δαλείνπ απνβιέπνληαο ζε πνιηηηθά θέξδε. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ Άγγιν θηιέιιελα ιφξδν Μπάπξνλ, ν 

νπνίνο βξίζθνληαλ ζηελ Κεθαινληά. Ο ιφξδνο εθπξνζσπνχζε ηελ «Διιεληθή 

Δπηηξνπή ηνπ Λνλδίλνπ» ζηελ Διιάδα θαη πξνζπάζεζε αξρηθά λα απνζηαζηνπνηεζεί 

απφ ηηο εκθχιηεο δηακάρεο ησλ Διιήλσλ.  Καη ν Κνινθνηξψλεο θαη ν 

Μαπξνθνξδάηνο πξνζπαζνχζαλ λα πάξνπλ ν θαζέλαο κε ην κέξνο ηνπ ηνλ ιφξδν, 

απφ ηελ επνρή πνπ εθείλνο βξίζθνληαλ ζηελ Κεθαινληά.
163

 Καη νη δχν πιεπξέο 

επηζπκνχζαλ λα ιάβνπλ ην δάλεην ψζηε λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο θαη 

θαηά θάπνην ηξφπν, λα αλαγλσξηζηεί ε παξάηαμε πνπ ζα ηα ην ιάκβαλε ηειηθά, σο ε 

λφκηκε πνιηηηθή εγεζία ηνπ θξάηνπο. Ο Μπάπξνλ απφ ηελ Κεθαινληά πξνζπαζνχζε 

λα αληηκεησπίζεη αληηθεηκεληθά ηελ θαηάζηαζε θαη λα θξίλεη ηη ήηαλ ζσζηφ λα 

πξάμεη. Αλ θαη ν Τςειάληεο, ν Παπαθιέζζαο θαη ν Κνινθνηξψλεο είραλ κεηαθέξεη 

ζηνλ ιφξδν, φηη αλ ήζειε ην θαιφ ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα κείλεη καθξηά απφ ηνλ 

Μαπξνθνξδάην, εθείλνο απνθάζηζε ηειηθά λα εγθαηαζηαζεί ζην Μεζνιφγγη ζηηο 24 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1823.
164

 Απηή ε κεηάβαζε ηνπ Μπάπξνλ θαλέξσζε ηελ επηθξάηεζε 

ηεο παξάηαμεο ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ, ε νπνία μεθάζαξα ππνζηήξηδε ηα ζπκθέξνληα 

ηεο Αγγιίαο. 

Σν δάλεην ζπλάθζεθε ζην Λνλδίλν ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1824 κε 

νλνκαζηηθφ θεθάιαην 800.000 ιηξψλ,
165

 απφ ηηο νπνίεο φκσο, αθνχ αθαηξέζεθαλ νη 

ηφθνη, νη πξνκήζεηεο θαη ηα ινηπά έμνδα, έθζαζε ζηελ Διιάδα ην πνζφ ησλ 

298.726.11 ιηξψλ.
166

 Μαδί κε ηα ζπλαιιάγκαηα πνπ εθδφζεθαλ ζηελ Διιάδα, ην 

ηειηθφ πνζφ πνπ  έιαβαλ ζηα ρέξηα ηνπο νη Οξιάλδνο θαη Λνπξηψηεο, ήηαλ 

302.585.99 ιίξεο, δειαδή 8.472.000 παιαηέο δξαρκέο.
167

 Σν ρξεκαηηθφ πνζφ ήηαλ 

πνιχ κεγάιν γηα ηελ επνρή θαη αξθεηά δειεαζηηθφ γηα ηηο δχν παξαηάμεηο πνπ 

πάζρηδαλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ε κία ηελ άιιε, ψζηε λα εγθαζηδξχζνπλ ηελ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπο εμνπζία. Χζηφζν, κε ηελ έθξεμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ηα 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δηαηέζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε Κνπληνπξηψηε πνπ 
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δηαρεηξίδνληαλ ην δάλεην, ζηηο δαπάλεο γηα φπια, πνιεκνθφδηα θαη πιεξσκή 

ζηξαηησηψλ. Σν δάλεην απηφ, πνπ απνηέιεζε δείγκα ππνηέιεηαο ηεο Διιάδαο ζηνπο 

μέλνπο, εμαηηίαο ησλ φξσλ ηνθνγιπθίαο πνπ επέβαιαλ νη Άγγινη, ζπαηαιήζεθε 

πεξηζζφηεξν ζηνλ εκθχιην πφιεκν κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, παξά ζηνλ Αγψλα έλαληη 

ησλ Σνχξθσλ.
168

 

3.3. Οη ζπγθξνύζεηο ησλ παξαηάμεσλ κέζα από καξηπξίεο 

ηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1823
169

 θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί ηνλ Ννέκβξην ε 

δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ Βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο ζην Άξγνο απφ ηελ έλνπιε εηζβνιή 

ησλ ζηξαηησηηθψλ, ην Βνπιεπηηθφ εμέδσζε πξνθήξπμε ζην Κξαλίδη – φπνπ έδξεπε 

πιένλ – απεπζπλφκελν ζε φινπο ηνπο Έιιελεο. Με ηελ πξνθήξπμε απηή, ηελ νπνία 

ππέγξαθαλ ν αληηπξφεδξνο  Βξεζζέλεο Θενδψξεηνο θαη ν Γξακκαηέαο Η. 

θαλδαιίδεο,
170

 γηλφηαλ αλαθνξά ζηνλ ηεξφ ζθνπφ ηεο θπβεξλήζεσο, ηνλ νπνίνλ 

πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ νη ζηξαηησηηθνί κε παξάλνκα κέζα: «… Γελ αγλνείηε, 

ηπρφλ, πφζελ πξνήιζελ ε ηνηαχηε παξαλνκία. Σν βνπιεπηηθφλ, κ’ φινλ ηνχην θαηά ην 

παξφλ ηφζνλ κφλνλ ζαο ιέγεη, φηη εηο απνθπγήλ ελδερνκέλσλ αηαμηψλ κεηέβε εηο 

Κξαλίδηνλ, εκπφδηζε ηα αηνπήκαηα, εγιχηησζε ηνπο αξπαρζέληαο λφκνπο, θαη ηα 

αξρεία ηνπ, θαη ειζφλ εδψ ζψνλ, σο ήηνλ εηο Άξγνο, ζήκεξνλ, κε ηελ ράξηλ ηνπ Θενχ, 

φζηηο θπιάηηεη ηελ Διιάδα απφ θάζε θαθφλ, εζσηεξηθφλ ηε θαη εμσηεξηθφλ, ήξρηζε 

ηαο εξγαζίαο ηνπ ελ εζπρία εδψ εηο Κξαλίδηνλ, ελ ησ κέζσ ησλ θαιψλ θαη εππεηζψλ 

παηξησηψλ…»
171

 

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο είρε εμαξρήο εθδειψζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηε 

ζπγθξφηεζε θπβέξλεζεο πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ πνιιά πνιηηηθά πξφζσπα. ηελ 

Β΄ Δζλνζπλέιεπζε, φηαλ πξνζθιήζεθε λα παξαβξεζεί, απάληεζε ζηελ πξνηξνπή ηνπ 

Εαΐκε λα ελσζεί καδί ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδαο: «…- Αο φςεζζε δηα 

εθείλα νπνχ ζα αθνινπζήζνπλ θαθά εηο ηελ Παηξίδα καο δηα ηελ πνιπαξρία!..»
172

 

Πίζηεπε φηη ε ειεπζεξία ηνπ Έζλνπο βξίζθνληαλ ζηα φπια, ζηα ρέξηα ησλ 

πνιεκηζηψλ θαη αληηκεηψπηδε κε θαρππνςία – φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζηξαηησηηθψλ - ηηο πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο παξάηαμεο. Μεηά ηελ Δζλνζπλέιεπζε 
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ηνπ Άζηξνπο, φηαλ νη ζηξαηησηηθνί, δπζαξεζηεκέλνη θαη εμνξγηζκέλνη κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ςεθηζκάησλ ζπγθεληξψζεθαλ ζηε ειίκλα, ν Γέξνο ηνπ Μνξηά 

απεπζχλζεθε ζηνπο ζπληξφθνχο ηνπ ιέγνληαο: «…- Ση είλαη ηνχην πνπ γίλεηαη 

παηξηψηεο; Άιια ππνγξάςακε θαη άιια βιέπνκελ λα θάλνπλ! Ζκείο είπακελ φηη 

πνιηηηθψο θαη ζηξαηησηηθψο λα εθιέγνπλ ηνπο αμίνπο, θαη εθείλνη λα νκηινχλ φινη 

ζπκθψλσο, θαη έηζη λα ηνπο δηνξίδνπλ, θαη ηνχηνη ην ελαληίνλ!...»
173

 Ο 

Κνινθνηξψλεο αλαθέξεη ην πεξηζηαηηθφ, φηαλ ν ίδηνο καδί κε ην Δθηειεζηηθφ θαη κε 

ηνλ Γειεγηάλλε μεθίλεζαλ γηα ηα Γεξβέληα, φπνπ ηνπο θαινχζε ην θαζήθνλ θαη ν 

Μαπξνθνξδάηνο δελ ηνπο αθνινχζεζε, φπσο είρε πεη, αιιά παξέκεηλε γηα λα εθιεγεί 

πξφεδξνο ηνπ Βνπιεπηηθνχ: «…- Βιέπσ ηνλ Μαπξνθνξδάην, ηνλ Γεζπφηε Άξηεο θαη 

πεηζηψηεο θαη Τδξαίνπο θαη πιέθνπλ έλα γατηάλη ζηνπ Αλαπιηνχ ηελ πφξηα, κα ην ηη 

γατηάλη είλαη δελ ην εμέξσ!...»
174

 ηε ζπλέρεηα, φηαλ έγηλε γλσζηή ε εθινγή ηνπ 

Μαπξνθνξδάηνπ ζηελ πξνεδξία ηνπ Βνπιεπηηθνχ, ν Κνινθνηξψλεο απνθάζηζε λα κε 

δερηεί απηή ηελ εθινγή θαη είπε επζαξζψο ζηνλ Μαπξνθνξδάην: «…- νπ ιέγσ 

ηνχην θχξηε Μαπξνθνξδάηε, φηη εζπλαλαζηξάθεκελ ζαξάληα εκέξαο εηο ην 

Δθηειεζηηθφ, θαη δελ εκπνξψ… ζνπ ιέγσ, κε θαζίζεο πξφεδξνο, δηφηη έξρνκαη θαη 

ζε δηψρλσ κε ηα ιεκφληα, κε ηελ βειάδα πνπ ήξζεο!...»
175

 

Ο Κνινθνηξψλεο ήμεξε κφλν ηνλ ηξφπν ησλ φπισλ γηα λα επηβάιεη ηε 

ζέιεζή ηνπ θαη ζεσξνχζε ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ξαδηνχξγα ηερλάζκαηα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε επηζπκία ηνπ λα εθιεγεί πξφεδξνο ηνπ Βνπιεπηηθνχ ν Γειεγηάλλεο, ν 

νπνίνο ήηαλ ζπκπέζεξφο ηνπ, αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλήζεηα ηεο επνρήο λα 

θαηαιακβάλνπλ ηα αμηψκαηα ηα ζπγγεληθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ θάζε 

αμηνθξαηηθή θξίζε. Αλαδεηθλχνληαο ηηο πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ θνηδακπάζεδσλ, 

πεξηγξάθεη ηε δηακάρε Κνιηφπνπινπ - Γειεγηαλλαίσλ, ηνπο νπνίνπο πξνζπάζεζε λα 

ζπκθηιηψζεη θξαηψληαο νπδέηεξε ζηάζε, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «…Δγψ δελ 

ήζεια ην θαθφ νχηε ηνπ ελφο, νχηε ηνπ άιινπ, ν έλαο ήηνλ ζπγγελήο κνπ θαη ν άιινο 

ζπκπέζεξφο κνπ…»
176

 Σέινο, φηαλ ν Κνινθνηξψλεο αξλήζεθε λα παξαδψζεη ην 

Ναχπιην ζηελ θπβέξλεζε Κνπληνπξηψηε, πνπ αλαδείρηεθε ληθήηξηα ηνπ πξψηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, εκπηζηεχηεθε ηελ πφιε ζηνλ Αλδξέα Εαΐκε θαη ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ: «…Καη έηζη έγξαςα ηνπ Πάλνπ θαη ην παξέδσζε ην θξνχξην εηο ηνπο Αλδξέτδεο, 

φρη εηο ηελ Κπβέξλεζηλ. Σνπο πξνείπα λα βάινπλ θξνπξάλ εηο ην Παιακήδη εδηθνχο 
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ηνπο θαη φρη ρατκέλνπο. Καη εθεί έβαιαλ ηνλ Φσηνκάξα θαη έπεηηα ν Γξίβαο θαη 

έγηλαλ εθείλα ηα θαθά νπνχ έγηλαλ.»
177

 

Ο Αλαγλψζηεο Κνληάθεο, πξνεζηφο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ηεο Κπλνπξίαο θαη 

κπεκέλνο ζηε Φηιηθή Δηαηξεία, ζπκκεηείρε σο πιεξεμνχζηνο ηεο επαξρίαο ηνπ ζηελ 

Β΄ Δζλνζπλέιεπζε.
178

 Μέζα απφ ηηο καξηπξίεο ηνπ πξνβάιιεηαη ην αληαγσληζηηθφ 

θιίκα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ Άζηξνπο θαη ησλ κεηέπεηηα 

εμειίμεσλ. Αλαθέξεηαη ζηε κεξνιεπηηθή ζηάζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο πλέιεπζεο: 

«…Ζ πλέιεπζηο [….] ελήξγεζε ινηπφλ θαη έθακελ επηηξνπήλ θαη έθιεγνλ φινπο ηνπ 

κέξνπο ησλ βνπιεπηάο. Τπήγακελ ινηπφλ εηο Σξηπνιηηδά δεηνχληεο λα εθιερζνχλ θαη 

λα γίλνπλ παξαδερηνί νη έρνληεο λφκηκα έγγξαθα, θαη νχηε εηζαθνπφκεζα αιι΄ 

εξαδηνχξγεζαλ ηνλ Κνινθνηξψλελ λα γίλε ζπκπέζεξνο κε ηνλ Καλέιινλ 

Γειεγηάλλελ, λα πάξε εηο ηνλ Κνπιίλνλ ηελ ζπγαηέξα ηνπ Καλέιινπ.»
179

 ηαλ ν 

Κνινθνηξψλεο ελεκέξσζε κεηά απφ ιίγν ηνπο δηθνχο ηνπ φηη δέρηεθε ηελ πξφηαζε 

λα γίλεη αληηπξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ, νη ππφινηπνη δελ είδαλ κε θαιφ κάηη απηή 

ηνπ ηελ απφθαζε: «Μεζ’ εκέξαο νθηψ καο έγξαςελ ν Κνινθνηξψλεο απφ 

Σξηκπνιηηδάλ, φηη δηα λα κε θαηαληήζε εκθχιηνο πφιεκνο, εδέρζε ηελ αληηπξνεδξίαλ 

ηνπ Δθηειεζηηθνχ θαη καο επξνζθαινχζε λα ππάγε φπνηνο έρεη δηθαηψκαηα λα 

ζεσξεζνχλ, ηδφληεο δε φηη καο επάηεζελ νπδέ απφθξηζηλ εδψθακελ. Δηο ηνχην ν 

Κνινθνηξψλεο δελ εθαηάιαβελ εηο πφζν κέγα ιάζνο ππέπεζελ.»
180

 

Ο Κνληάθεο επηβεβαηψλεη ηελ ππεξίζρπζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Κξαληδίνπ – 

ζηελ νπνία ζπλέβαιε θαη ε δπζαξέζθεηα απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Κνινθνηξψλε – θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο επαθέο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην εμσηεξηθφ δάλεην: «Αθνχ νη ελ 

Κξαληδίσ έβαιαλ εηο ηάμηλ ηα πξάγκαηα θαη εβεβαηψζεθαλ φηη ην δάλεηνλ ηειεηψλεη 

εηο Λνλδίλνλ, εθίλεζαλ δπλάκεηο δηα λα πνιηνξθήζνπλ ην Ναχπιηνλ νπνχ ην 

εβαζηνχζελ ν πηφο ηνπ Κνινθνηξψλε, θαη ηελ Σξηκπνιηηδά φπνπ ήηνλ ην 

Δθηειεζηηθφλ, θαη πνιηνξθήζαληεο απηήλ έθακαλ ζπλζήθαο λα παχζε ην πξψηνλ 

Δθηειεζηηθφλ, λα παξαδψζεη ν Κνινθνηξψλεο ην Ναχπιηνλ θαη λα γλσξίζνπλ ηελ 

λέαλ θπβέξλεζηλ…»
181

 Αθνχ ν Εαΐκεο  είδε φηη εμαπαηήζεθε, θαζψο ζην Ναχπιην 

νξίζηεθε ν Φσηνκάξαο θαη φρη ν Λφληνο, φπσο είρε ζπκθσλήζεη θαη εθφζνλ ε 

θπβέξλεζε ηνχ αξλήζεθε κέξνο απφ ηα ρξήκαηα ηνπ δαλείνπ, πξνρψξεζε ζε 
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ζχκπξαμε κε ηνλ Κνινθνηξψλε γηα ηελ πνιηνξθία ηεο Σξηπνιηηζάο: «…Φζάζαζα θαη 

ε πξψηε δφζηο ηνπ δαλείνπ εδήηεζε λα ηνπ δσζψζηλ επέθεηλα ησλ 400 ρηι. γξνζίσλ 

δηα έμνδά ηνπ θαη επεηδή δελ ηνπ εδφζεθαλ, δπζαξεζηεζείο εηζαθνχζζε κεηά ηνπ 

Κνινθνηξψλε θαη Γειεγηάλλε, θαη εηνηκαζζέληεο εθίλεζαλ ζηξαηεχκαηα θαη 

επνιηφξθεζαλ ηελ Σξηπνιηηδά, […] Έρνληεο ινηπφλ πνιηνξθεκέλε ηελ Σξηπνιηηδά 

εθίλεζελ ζηξαηηψηαο ε Κπβέξλεζηο…»
182

 

Ζ παξάηαμε ησλ ζηξαηησηηθψλ, πνπ θαηά θχξην ιφγν εθπξνζσπνχληαλ απφ 

ηε κεγάιε κνξθή ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε, απνηεινχληαλ απφ ζεκαληηθνχο 

νπιαξρεγνχο θαη πξνεζηνχο, ησλ νπνίσλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ππήξμαλ ζπρλά 

ηδηαίηεξα ηεηακέλεο. Απηφ απνηππψλεηαη ζηηο ζθέςεηο ηνπ Καλέιινπ Γειεγηάλλε, 

ζεκαληηθνχ πξνεζηνχ θαη  αγσληζηή ηεο Δπαλάζηαζεο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη 

ζηα «Απνκλεκνλεχκαηά» ηνπ.
183

 Ο Καλέιινο Γειεγηάλλεο θαη άιινη ηζρπξνί 

πξνεζηνί ηεο Πεινπνλλήζνπ, δε κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ, νχηε θαη λα δερηνχλ, 

φηη ζα έπαπαλ πηα λα είλαη «άξρνληεο» ηνπ ηφπνπ ηνπο, θη φηη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

αθήζνπλ ρψξν ζηηο λέεο κνξθέο πνιηηηθήο εμνπζίαο πνπ είραλ πξνθχςεη. Έβιεπαλ 

ηελ εμνπζία λα γιηζηξάεη απφ ηα ρέξηα ηνπο θαη απηφ ην ζεσξνχζαλ αδηαλφεην: «Σελ 

εμνπζίαλ εκείο ηελ είρνκελ ζπγθεληξσκέλελ εηο ηαο νηθνγελείαο καο πξν 

ακλεκνλεχησλ ρξφλσλ θαη ππεξακπλφκελαη ηνπο αδειθνχο καο Υξηζηηαλνχο… θαη 

νίηηλεο, δηα ηελ απνιχηξσζηλ απηήο ηεο παηξίδνο εζπζίαζαλ απζνξκήησο θαη πινχηνλ 

θαη δφμαλ θαη ηδηνθηεζίαο θαη νηθνγελείαο θαη λεφηεηα θαη δσήλ, κε απνβιέςαληεο 

πνηέ εηο θαλέλ εμ φζσλ ζπθνθαληνχληαη… Ήιπηδαλ κάιηζηα θαη απηνί, φηη, κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζηλ ηεο παηξίδνο, λα κε κείλνπλ, κεη’ απηνί, κήηε ηα ηέθλα ησλ 

απνμελσκέλνη ησλ πξαγκάησλ απηήο θαη λα δηεπζχλσζηλ νη απάηξηδεο θαη νη 

ηπρνδηψθηαη ηελ ηχρελ ηεο (θαζψο έγηλε κέρξη ηνχδε)…».
184

 Μπξνζηά ζηελ απεηιή 

ησλ λενθεξκέλσλ πνιηηηθψλ, ν Κ. Γειεγηάλλεο αλαγθάζηεθε εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

ζπκκαρήζεη κε ηνλ Κνινθνηξψλε, ηνλ νπνίν δελ εθηηκνχζε, εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηνπ 

σο θιέθηεο θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν. Μάιηζηα, γηα ράξε ηεο αίζηαο 

έθβαζεο ηνπ Αγψλα,  παξέδσζε ηελ εγεζία ησλ φπισλ ζηνλ Κνινθνηξψλε, αθνχ ηνλ 

ζεσξνχζε ηθαλφηεξν φισλ ζηα φπια θαη ηνλ πιένλ έκπεηξν ζηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο.
185
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Ο Καλέιινο Γειεγηάλλεο αλαθέξεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο ειίκλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο ζην Άζηξνο 

θαη ζε φζα απνθαζίζηεθαλ απφ ηνπο ζπγθεληξσζέληεο. Ο Κνινθνηξψλεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηνπο θηλδχλνπο κηαο έλνπιεο ζχξξαμεο, ε νπνία ζα απέβαηλε 

κνηξαία γηα ηελ έθβαζε ηνπ Αγψλα, αλαθνίλσζε ζε φινπο ηελ απφθαζή ηνπ λα 

αθνινπζήζεη «ηηο θξφληκεο ζπκβνπιέο θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Κπβεξλήζεσο»
186

 

ππαθνχνληαο ζηε ζέιεζε ηεο παηξίδαο. Απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο, άιινη ράξεθαλ 

κε ηελ απφθαζή ηνπ θαη άιινη - πνπ είραλ ηδηνηειείο βιέςεηο - ζθπζξψπηαζαλ
187

 ζην 

άθνπζκά ηεο. Ο Γειεγηάλλεο ραξαθηεξίδεη «καληαθφ» ηνλ Κνινθνηξψλε γηα ην 

επεηζφδην ηνπ κε ηνλ Μαπξνθνξδάην ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Βνπιεπηηθνχ. Αλαθέξεη φηη, επεηδή ν Μαπξνθνξδάηνο ηξνκνθξαηήζεθε θνβνχκελνο 

γηα ηε δσή ηνπ, έθζαζε κέζα ζηε λχρηα ζην Άζηξνο θαη απφ εθεί κεηέβεθε ζηηο 

πέηζεο φπνπ θηινμελήζεθε γηα λα πξνζηαηεπζεί.
188
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Γ΄ Κεθάιαην 

Οη πξνζσπηθόηεηεο θαη νη επηδηώμεηο ηνπο 

4.1. Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο (1770-1843) 

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο γελλήζεθε ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 1770 ζην 

Ρακαβνχλη Μεζζελίαο.
189

 Τπήξμε νπιαξρεγφο, αξρηζηξάηεγνο θαη εγεηηθή κνξθή 

ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ ΄21, ελψ δηεηέιεζε θαη αληηπξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ 

ψκαηνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 1823.
190

 Ο παηέξαο ηνπ Κσλζηαληήο Κνινθνηξψλεο 

θαηάγνληαλ απφ ην Ληκπνβίζη Αξθαδίαο θαη ήηαλ αξρεγηθή κνξθή ζηηο ηάμεηο ησλ 

αξκαηνιψλ. Ζ κεηέξα ηνπ ήηαλ ε Γεσξγίηζα Κσζηάθε, θφξε πξνεζηνχ απφ ηελ 

Αισλίζηαηλα Αξθαδίαο.
191

 ηα είθνζη ηνπ ρξφληα παληξεχηεθε ηελ Αηθαηεξίλε 

Καξνχζνπ, ε νπνία ήηαλ θφξε πξνεζηνχ
192

  θαη απέθηεζαλ καδί ηέζζεξα παηδηά, ηνλ 

Πάλν, ηνλ Γελλαίν, ηνλ Κνιίλν θαη ηελ Διέλε, ελψ απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηε 

Μαξγαξίηα Βειηζζάξε γελλήζεθε ν Παλαγησηάθεο.
193

 Ο γελάξρεο ησλ 

Κνινθνηξσλαίσλ ήηαλ ν Σξηαληαθπιιάθνο Σζεξγίλεο, ν νπνίνο πξνέξρνληαλ απφ ην 

ρσξηφ Ρνππάθη ηνπ Λενληαξίνπ Αξθαδίαο.
194

 Οη απφγνλνί ηνπ έδεζαλ θπξίσο ζηα 

ρσξηά Ληκπνβίζη θαη Αξθνπδφξεκα. Σν επψλπκν «Κνινθνηξψλεο» δφζεθε σο 

παξαηζνχθιη απφ ηνλ ηξίην ηεο γεληάο ζηε ζεηξά, Λάκπξν Σζεξγίλε
195

 θαη παξέκεηλε 

ζηε γεληά σο ζχκβνιν ηνπ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

ηπξαλλία. Ζ γεληά ησλ Κνινθνηξσλαίσλ  βξηζθφηαλ ζε αδηάθνπν αγψλα κε ηνπο 

Σνχξθνπο θαη ν Κσλζηαληήο Κνινθνηξψλεο ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηεο 

Καζηάληηζαο
196

 καδί κε ηνλ Παλαγηψηαξν, φηαλ ν Θνδσξήο ήηαλ δέθα εηψλ. 

Σελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1818 ν Αλαγλσζηαξάο  κχεζε ηνλ Κνινθνηξψλε, 

πνπ δηςνχζε γηα ηε ιεπηεξηά ηνπ Έζλνπο, ζηε Φηιηθή Δηαηξεία.
197

 ε κηα κηθξή 

εθθιεζία ζην Υξπζνβίηζη Αξθαδίαο,
198

 ιέεη ν ζξχινο φηη ζηακάηεζε ν Γέξνο ηνπ 
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Μνξηά θαη πξνζεπρήζεθε δεηψληαο ηε βνήζεηα ηεο Παλαγίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

Αγψλα θαη ηφηε ε Παλαγία ζηελ εηθφλα δάθξπζε. Σφζν κεγάιε πίζηε ζηνλ Αγψλα γηα 

ηελ ειεπζεξία - πάληα κε ηε βνήζεηα ηεο ζξεζθείαο - επέδεημαλ νη αγσληζηέο ηνπ 

1821 θαη ηδηαίηεξα ε εγεηηθή θπζηνγλσκία ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε. Απφ κηθξφο 

ζπκκεηείρε κε ηνλ παηέξα ηνπ ζε κάρεο, έγηλε θιέθηεο θαη αξκαηνιφο. Οη Σνχξθνη 

ηνλ θπλήγεζαλ πνιχ θαη ηφζν αγαλάθηεζαλ καδί ηνπ, πνπ ην 1802 εθδφζεθε εηο 

βάξνο ηνπ ζνπιηαληθφ θηξκάλη
199

 λα ηνλ βξνπλ λα ηνλ ζθνηψζνπλ. Δθείλνο ζπλερψο 

ηνπο μέθεπγε, ψζπνπ αλαγθάζηεθε λα βξεη θαηαθχγην ζηε Εάθπλζν ην 1805. Δθεί 

αλέπηπμε έληνλε δξάζε παίξλνληαο κέξνο ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ρψζσλ 

ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ θαη ελψ ηαπηφρξνλα θαηαδεηνχληαλ ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. 

ηε Εάθπλζν ππεξέηεζε αξγφηεξα ζην ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα ηνπ αγγιηθνχ 

ζηξαηνχ, φπνπ δηαθξίζεθε γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Γάιισλ 

θαη απέθηεζε ηνλ βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε. 

Δπηζηξέθνληαο απφ ηε Εάθπλζν ν Κνινθνηξψλεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1821 

πήγε ζηε Μάλε,
200

 απφ φπνπ μεθίλεζε ηηο εμνξκήζεηο ηνπ καδί κε άιινπο 

νπιαξρεγνχο, δηαδίδνληαο ην κήλπκα ηεο Δπαλάζηαζεο ζε φια ηα κέξε. Πήξε κέξνο 

ζηε κάρε ηνπ Βαιηεηζίνπ, κεηά απφ ηελ νπνία, ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο ηνπ 

παξέδσζε ηε δηνίθεζε ησλ φπισλ νιφθιεξεο ηεο επαξρίαο ηεο Καξχηαηλαο.
201

 

Ζγήζεθε ηεο άισζεο ηεο Σξηπνιηηζάο θαη πξσηαγσλίζηεζε ζηε κάρε ησλ 

Γεξβελαθίσλ, κε ηελ νπνία έζσζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. Τπήξμε ηδηαίηεξα επθπήο 

θαη ζαξξαιένο ζην πεδίν ηεο κάρεο. Καηά ηελ άθημε ηνπ Γεκεηξίνπ Τςειάληε ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ελψ νη ππφινηπνη πξνεζηνί αληηδξνχζαλ ζηελ πξνθείκελε αξρεγία 

ηνπ λενθεξκέλνπ, ν Κνινθνηξψλεο πήξε ην κέξνο ηνπ Τςειάληε,
202

 θαηαλνψληαο 

ηελ αλάγθε γηα έλαλ γεληθφ αξρεγφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη επξεία αλαγλψξηζε. 

Πήξε κέξνο ζηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο
203

 θαη δηεηέιεζε αξρεγφο ηεο 

παξάηαμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ.  

Πνιιέο θνξέο ν Κνινθνηξψλεο επέδεημε κεηξηνπάζεηα θαη δηάζεζε 

ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο αληηπάινπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εκθχιηα ζχξξαμε. 

Χζηφζν, ν πφιεκνο δελ απνθεχρζεθε θαη θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ, ν Γέξνο ηνπ 

Μνξηά θπιαθίζηεθε ζην Ναχπιην, αθνχ θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε 
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Κνπληνπξηψηε. Όζηεξα απφ εθαηφ ηξηάληα εκέξεο θπιάθηζεο, ν Κνπληνπξηψηεο 

δηέηαμε ηελ απνθπιάθηζή ηνπ θαη ηνλ φξηζε αξρεγφ ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ 

Ηκπξαήκ, πνπ είρε απνβηβαζηεί ζηελ Μεζψλε.
204

 Ο Λάδαξνο Κνπληνπξηψηεο έγξαςε 

ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1825 ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο απνθπιάθηζεο ηνπ 

Κνινθνηξψλε ζηνλ αδειθφ ηνπ Γεψξγην, πξφθξηην ηεο Όδξαο: «ήκεξνλ ήιζε εηο 

ηελ νηθίαλ κνπ ν Κνινθνηξψλεο, δεηήζαο ηνχην πξν ηηλσλ εκεξψλ. Μεηά πνιιάο 

κεη’ εκνχ ζπλδηαιέμεηο απηνχ κε παξεθάιεζε λα ζαο γξάςσ δηα λα γίλε ε δηαδηθαζία 

ηνπ ην ζπληνκφηεξνπ, επεηδή θαη δελ ππνθέξεη λ’ αθνχε φηη νη ερζξνί επάηεζαλ ην 

έδαθνο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη απηφο λα θάζεηαη ακέξηκλνο εληαχζα. Δίλαη έηνηκνο λ’ 

απνινγεζή εηο φια φζα θαηεγνξείηαη, θ’ έρεη θαη έγγξαθα λα παξαζηήζε, φηαλ 

αξρίζε ε δηαδηθαζία. Δπηζπκεί λα είλαη εηο ησλ εηιηθξηλέζηεξσλ θίισλ καο θαη άιια 

ηνηαχηα».
 205

  Πήξε κέξνο ζηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο ην 1827, κε ηελ 

νπνία εθιέρηεθε ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο θπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο.
206

 Μεηά ηε 

δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα, ν Κνινθνηξψλεο δηεηέιεζε κέινο ηεο θπβέξλεζεο πνπ 

ζρεκαηίζηεθε, ελψ αξγφηεξα, ζηελ πεξίνδν ηεο Αληηβαζηιείαο ηνπ ζσλα, 

θπιαθίζηεθε καδί κε ηνλ Πιαπνχηα θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ.
207

 Ο ζσλαο, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Βαζηιείαο ηνπ,  απνθπιάθηζε ηνλ Κνινθνηξψλε θαη ηνλ δηφξηζε 

ζχκβνπιν ηεο Δπηθξαηείαο.
208

 

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο πέζαλε ζηελ Αζήλα ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1843.
209

  Ζ θαζνξηζηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Έζλνπο 

αλαγλσξίζηεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ. Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ ήηαλ 

πνιχ πηθξακέλνο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θξάηνο ηνλ είρε αληηκεησπίζεη θαη 

απηφ θαίλεηαη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ίδηνπ ζηηο «ξαδηνπξγίεο»
210

 πνπ νξγαλψλνληαλ 

ελαληίνλ ηνπ. Γηα ηελ άδηθε θαηαδίθε ηνπ γξάθεη: «…Μαο θαηέβαζαλ καο αδηάβαζαλ 

ηελ απφθαζηλ. Δίδα ηφζεο θνξέο ηνλ ζάλαηνλ θαη δελ ηνλ εθνβήζεθα, νχηε ηφηε. 

Καιχηεξα είλαη νπνχ ζθνηψλνκαη άδηθα, παξά δίθαηα…»
211

 Έλησζε δηθαησκέλνο 
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φηαλ ν Βαζηιηάο ζσλαο ηνλ απειεπζέξσζε θαη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν εθείλν θαη 

χζηεξα εζχραζε. 

4.2. Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο (1791-1865) 

Ο Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πνιηηηθνχο άλδξεο ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε κε ηελ έληνλε 

δξάζε ηνπ ηζρπξέο ζπκκαρίεο, αιιά θαη πνιιέο αληηπάζεηεο. Γφλνο νηθνγέλεηαο 

αξηζηνθξαηψλ Φαλαξησηψλ
212

, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο είραλ δηαηειέζεη 

αμησκαηνχρνη ηεο νζσκαληθήο θπβέξλεζεο θπξίσο σο δηεξκελείο θαη εγεκφλεο ζηηο 

παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο,
213

 ππνζηήξημε εκθαηηθά ηελ Αγγιία θαη ήξζε ζε ξήμε κε 

κεγάιεο εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ, φπσο ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο. 

Γελλήζεθε ην 1791 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ήηαλ γηνο ηνπ Νηθφιανπ 

Μαπξνθνξδάηνπ θαη ηεο καξάγδαο Καξαηδά.
214

 Έιαβε επηκειεκέλε κφξθσζε, ελψ 

κηινχζε ηέζζεξηο μέλεο γιψζζεο εθηφο απφ ηελ ειιεληθή. ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ ζηελ Ηαηξηθή ζηελ Πίδα ηεο Ηηαιίαο, κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία (1819).
215

 

Έθηαζε ζηελ Διιάδα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1821 θαη ίδξπζε ην ηνπηθφ πνιίηεπκα ηεο 

Γπηηθήο Υέξζνπ Διιάδνο.
216

 

Κχξην κέιεκα ηνπ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ Αγψλα, ππήξμε ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ηνπηθψλ εμνπζηαζηηθψλ θέληξσλ ηεο Δπαλάζηαζεο ζε κηα εληαία 

αξρή, ηελ «Δζληθή Γηνίθεζε».
217

 Πξνσζψληαο απηή ηελ επηδίσμε ζπκκεηείρε ζηελ Α΄ 

Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ, φπνπ αλαδείρηεθε πξφεδξνο θαη ζπλέηαμε ην πξψην 

Πξνζσξηλόλ Πνιίηεπκα ηεο Διιάδνο, ην νπνίν δηαπλένληαλ απφ ηηο θηιειεχζεξεο 

πνιηηηθέο ηδέεο ηνπ. Ο Μαπξνθνξδάηνο ππέγξαςε ηε γλσζηή Γηαθήξπμε ηεο 

Αλεμαξηεζίαο ηνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1822.
218

 Έιαβε κέξνο ζηελ 

Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ζην Άζηξνο ην 1823, σο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ησλ 

πνιηηηθψλ
219

 θαη θαηφξζσζε λα επηθξαηήζεη ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ Θ. Κνινθνηξψλε. 
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Δμειέγε πξφεδξνο ηνπ Βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο, πξνθαιψληαο ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο 

ησλ νπιαξρεγψλ.  

Πξσηαγσλίζηεζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εμσηεξηθνχ 

δαλείνπ απφ ηελ Αγγιία, ην νπνίν εγθξίζεθε  ράξε ζηελ πνιηηηθή ηνπ δεμηνηερλία. 

Βνήζεζε γεληθφηεξα ζηε δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ θιίκαηνο ζηελ Δπξψπε
220

 

απέλαληη ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα θαη ζεσξήζεθε εθζπγρξνληζηήο γηα ηελ 

επνρή ηνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ. Μεηά ην ηέινο ησλ εκθπιίσλ 

πνιέκσλ θαη αθνχ είρε απνζπξζεί ζηε Γπηηθή Διιάδα, επέζηξεςε ζηελ 

Πεινπφλλεζν ην 1825 θαη ππεξέηεζε σο γξακκαηέαο ηνπ Δθηειεζηηθνχ αξρηθά θαη 

θαηφπηλ, σο γξακκαηέαο ησλ Δμσηεξηθψλ.
221

 Ζγήζεθε ηνπ ζψκαηνο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ελψ 

κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ θπβεξλήηε πξνζρψξεζε ζην θφκκα ηνπ Η. Κσιέηηε θαη ππήξμε 

κέινο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ θπβέξλεζε ηελ Διιάδα σο ηελ άθημε ηνπ 

ζσλα.
222

 Αλ θαη ν ζσλαο ηνλ έρξηζε πξσζππνπξγφ ηξεηο θνξέο ρσξίο λα ηνλ 

εκπηζηεχεηαη ηδηαίηεξα,
223

 ν Μαπξνθνξδάηνο πξσηαγσλίζηεζε αξγφηεξα ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο έμσζεο ηνπ βαζηιηά απφ ηε ρψξα. ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1862 

εμειέγε πιεξεμνχζηνο Δπξπηαλίαο θαη δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο 

ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο.
224

 Πέζαλε ην 1865 απνηξαβεγκέλνο απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή 

θαζψο αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα πγείαο. 

Ο Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ακθηιεγφκελε 

πξνζσπηθφηεηα, θαζψο ε ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ πνιηηηθή πνξεία ηεο Διιάδαο 

ακθηζβεηείηαη απφ θάπνηνπο,
225

 ελψ απφ θάπνηνπο άιινπο εθηηκάηαη ζεηηθά. 

Παξέδσζε λφκνπο θαη ζεζκηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θαη θηιειεχζεξεο 

επξσπατθέο ηδέεο, αιιά ηαπηφρξνλα επέδεημε  καηαηνδνμία, φπσο θαη δηάζεζε γηα 

ζπγθέληξσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο ζην πξφζσπφ ηνπ. 

Αδηακθηζβήηεηε ζεσξείηαη σζηφζν ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο 

εζληθήο πνιηηηθήο κε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηηο επξσπατθέο ρψξεο – θπξίσο κε ηελ 
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Αγγιία
226

 – ζπλππνινγίδνληαο ηηο φπνηεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπληζηψζεο. Ο 

Φσηηάδεο ραξαθηεξίδεη ηνλ Μαπξνθνξδάην: «…ν πην ηθαλφο πνιηηηθφο…. 

πξφδξνκνο ησλ πνιηηεθάληεδσλ ηνπ ηφπνπ καο ….».
227

 Καη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζηελ πνιηηηθή ηνπ «δεμηνηερλία» αλαθέξεη: «…Καηάθεξε, θξχβνληαο πίζσ απφ ην 

ςεχηηθν ρακφγειφ ηνπ ηηο αιεζηλέο πξνζέζεηο ηνπ, λα δηνξηζηεί απφ ηνλ Τςειάληε 

αληηπξφζσπφο ηνπ ζην Μεζνιφγγη.»
228

 

4.3. Ησάλλεο Κσιέηηεο (1780;-1847) 

Ο Ησάλλεο Κσιέηηεο ππήξμε κηα ζεκαληηθή πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ 

πξσηαγσλίζηεζε θαηά ηελ επαλαζηαηηθή θαη ηελ πξψηε κεηεπαλαζηαηηθή πεξίνδν. 

Γελλήζεθε ζην βιαρφθσλν πξξάθν Ησαλλίλσλ ην 1780 ή 1784.
229

 Δίρε αθφκα δχν 

αδειθνχο θαη νη γνλείο ηνπ νλνκάδνληαλ Νηθφιαο θαη Ξαλζή. Πήγε ζρνιείν ζην 

ρσξηφ ηνπ θαη θαηφπηλ ζηνπο γεηηνληθνχο Καιαξξχηεο. Ο ζείνο ηνπ Γεψξγηνο 

Σνπξηνχξεο ηνλ βνήζεζε λα εηζαρζεί ζηε ζρνιή ησλ Ησαλλίλσλ, φπνπ δίδαζθε ν 

μαθνπζηφο Φαιίδαο,
230

 ελψ ζηα είθνζη ηνπ ρξφληα βξέζεθε ζηελ Πίδα ηεο Ηηαιίαο λα 

ζπνπδάδεη ηαηξηθή. ην εμσηεξηθφ επεξεάζηεθε απφ ηε δξάζε θάπνησλ κπζηηθψλ, 

επαλαζηαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη καδί ηνλ Φψζθνιν
231

 ίδξπζε κηα κπζηηθή νξγάλσζε 

ζηελ Ηηαιία, κε ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. ηαλ επέζηξεςε 

ζηελ παηξίδα ηνπ έγηλε πξνζσπηθφο γηαηξφο ηνπ Μνπρηάξ, ν νπνίνο ήηαλ γηνο ηνπ 

Αιή Παζά
232

 θαη δεκηνχξγεζε επππφιεπηε πεξηνπζία. Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία 

θαη πήξε κέξνο ζηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε σο πιεξεμνχζηνο ησλ Ζπεηξσηψλ,
233

 φπνπ 

θαη δηαθξίζεθε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1822 ν Κσιέηηεο δηνξίζηεθε ππνπξγφο ησλ 

εζσηεξηθψλ
234

 θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ, ιακβάλνληαο ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ εηζβνιή  ηνπ Γξάκαιε. πκκεηείρε ζηελ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1823 θαη 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ησλ πνιηηηθψλ ηερλαζκάησλ πνπ εθάξκνζε ν 

Μαπξνθνξδάηνο θαη νη ινηπνί πνιηηηθνί πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρζνχλ απφ ηνπο 
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θνηδακπάζεδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
235

 ηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1823 εθιέρηεθε κέινο 

ηνπ Δθηειεζηηθνχ ζψκαηνο
236

  θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπβεξλήζεσο Κνπληνπξηψηε 

απέθηεζε ζεκαληηθή δχλακε, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηελ επίζεζε ζηελ 

Πεινπφλλεζν ζηνλ δεχηεξν εκθχιην πφιεκν (Γεθέκβξηνο 1924).
237

 Σν πφζν 

ζεκαληηθφο άλδξαο ζεσξνχληαλ ηελ επνρή ηνπ εκθπιίνπ θαη ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

θπβέξλεζεο ησλ Κνπληνπξησηψλ, απνηππψλεηαη ζηα θχιιν ηεο 26
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 

1824 ηεο εθεκεξίδαο «Διιεληθά Υξνληθά», ζην Μεζνιφγγη: «… Διπίδεηαη κεγάιε 

σθέιεηα εηο ηα παξφληα πξάγκαηα ηεο παηξίδνο απφ ηελ θξφλεζηο ηνπ αλδξφο, φζηηο 

έρσλ ζχκκαρνλ εηο ηνπο θνηλσθειείο ζθνπνχο ηνπ θαη ηελ πεηζψ, δε κέλεη ακθηβνιία, 

φηη ζα εθηειέζεη πνιιά θαη θαιά..»
238

 

Ο Κσιέηηεο ππήξμε ππνζηεξηθηήο ηνπ γαιιηθνχ θφκκαηνο θαη ν κεηέπεηηα 

αξρεγφο ηνπ. πκκεηείρε ζηελ θπβέξλεζε Καπνδίζηξηα, αιιά ην 1831 βξέζεθε ζην 

ζηξαηφπεδν ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη κεηά ηε δνινθνλία ηνπ θπβεξλήηε, δηεηέιεζε 

κέινο ηεο πξψηεο ηξηκεινχο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο καδί κε ηνλ Θεφδσξν 

Κνινθνηξψλε θαη ηνλ Απγνπζηίλν Καπνδίζηξηα.
239

 Λίγν αξγφηεξα, σο εγέηεο ηεο 

αληη-θαπνδηζηξηαθήο παξάηαμεο, επηθξάηεζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο έσο θαη 

ηελ έιεπζε ηνπ ζσλα. Τπήξμε κέινο ησλ πξψησλ ππνπξγηθψλ ζπκβνπιίσλ ηεο 

Αληηβαζηιείαο θαη ππνζηήξημε κε ζέξκε ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ Κνινθνηξψλε. Χο 

ππνπξγφο εζσηεξηθψλ ίδξπζε έλα Γξαθείν Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο,
240

 ην νπνίν 

ζηειέρσζε ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ Γάιινπο, ελψ ην 1835 νξίζηεθε πξεζβεπηήο ζην 

Παξίζη ζε έλα είδνο «εμνξίαο.»
241

 ην Παξίζη ν Κσιέηηεο ήξζε ζε επαθή κε ηηο 

επξσπατθέο ηδέεο θαη δηακφξθσζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνιηηηθή ζεσξία πνπ 

βαζίδνληαλ ζηε δηεπξπκέλε εμνπζία ηνπ εγεκφλα κε γλψκνλα ηελ εζληθή ελφηεηα. 

πκκεηείρε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1843 σο επηθεθαιήο ηνπ Γαιιηθνχ 

θφκκαηνο, φπνπ επερείξεζε λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο εληζρχνληαο 

ηνλ βαζηιηθφ ζεζκφ.
242

 Πξάγκαηη, αθνινπζψληαο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γαιιίαο, 

θαηφξζσζε, καδί κε ηα άιια θφκκαηα, λα πεηχρεη ηελ θαηνρχξσζε ελφο κνλαξρηθνχ 

ζπληεξεηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ην νπνίν ηαπηφρξνλα ζέζπηδε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα 
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θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ. ηηο εθινγέο ηνπ 1844 θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία 

ζπκκαρψληαο κε ην Ρσζηθφ θφκκα
243

 θαη δηεηέιεζε πξσζππνπξγφο έσο ην 1847. Αλ 

θαη ζηα ρξφληα ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ δε ζεκεηψζεθε θάπνηα ζεηηθή εμέιημε γηα ηα 

δεηήκαηα ηεο ρψξαο, ζηηο εθινγέο ηνπ 1847 επαλεμειέγε  κε ην Γαιιηθφ θφκκα 

ζηεξηδφκελνο ζε κεζφδνπο λνζείαο.
244

 Ο Η. Κσιέηηεο δελ πξφιαβε λα ραξεί ηε λίθε 

ηνπ θαη πέζαλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1847
245

 αθήλνληαο παξαθαηαζήθε ζηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ ππνζηήξημε κε ην θφκκα ηνπ θαη φξακα γηα ηνλ 

ιαφ, ηε Μεγάιε Ηδέα. 

Ο ζάλαηφο ηνπ έζιηςε θπξίσο φζνπο πίζηεςαλ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αιχηξσησλ εδαθψλ, ηνπο νκντδεάηεο ηνπο θαη ηνπο θχθινπο ηνπ ζηε Γαιιία. Οη 

αληίπαινί ηνπ φκσο ζεψξεζαλ «ιχηξσζε» ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Οη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο 

αλαδεηθλχνπλ ην εηο βάξνο ηνπ θιίκα. ην θχιιν ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 1847 ηεο 

«Καξηεξίαο» έρνπλ γξαθεί ηα εμήο: «Καηά δπζηπρία θαη κπξνζηά ζηνλ ηάθν ηνπ 

Κσιέηηε δε κπνξνχκε λα ζσπάζνπκε, γηαηί, κε ηε δηαγσγή ηνπ, ζπζίαζε φιν ην 

Έζλνο ζην βσκφ ηεο καηαηνδνμίαο ηνπ θαη ην δπζηπρηζκέλν ζπαξάδεη ηψξα…»
246

 Ζ 

«Διπίδα» γξάθεη ηελ ίδηα κέξα: «αλ άλζξσπνη ιππεζήθακε γηα ην ρακφ ηνπ 

αλζξψπνπ, ζαλ πνιίηεο ηεο Διιάδαο φκσο, ραξήθακε, φπσο ράξεθε φινο ν ιαφο ηεο 

πξσηεχνπζαο, φπσο ζα ραξεί φινο ν ιαφο ηεο Διιάδαο…»
247

 Αιιά θαη ν 

Μαθξπγηάλλεο αλαθέξεη γηα ηνλ Κσιέηηε: «Παλνχξγνο, ελψζε κε ηνπο μεθιηζκέλνπο 

αλζξψπνπο θη έπαημε ηελ παηξίδα, φπσο ήηαλ ε φξεμή ηνπ.»
248

 

4.4. Καλέιινο Γειεγηάλλεο (1780-1862) 

Ο Καλέιινο Γειεγηάλλεο, πνιηηηθφο θαη Αγσληζηήο ηεο Δπαλάζηαζεο, 

γελλήζεθε ζηα Λαγθάδηα Αξθαδίαο ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1780
249

 θαη θνίηεζε 

ζην ζρνιείν ηεο Γεκεηζάλαο. Σα πξψηα ηνπ γξάκκαηα ηα έκαζε θνληά ζηνλ 

Δπίζθνπν Αθφβσλ Γαληήι, ηνλ κεηέπεηηα κεηξνπνιίηε Σξίπνιεο.
250

 Ο παηέξαο ηνπ 

νλνκάδνληαλ Ησάλλεο Γειεγηάλλεο
251

θαη ήηαλ ηζρπξφο πξφθξηηνο ηεο πεξηνρήο, ν 
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νπνίνο δνινθνλήζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Αδειθφο ηνπ ήηαλ ν Αλαγλψζηεο 

Γειεγηάλλεο, ν νπνίνο δηεηέιεζε πξφεδξνο ηεο Γεξνπζίαο ζηε πεξίνδν ηνπ ζσλα
252

 

θαη ζχδπγφο ηνπ ε Αζαλαζία Παπαηζψλε,
253

 θφξε ηζρπξνχ πξνεζηνχ. Βξέζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη 

κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ζηελ Σξίπνιε, ζηηο 10 επηεκβξίνπ ηνπ 1819.
254

 Ο 

ίδηνο θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε ζηε Γνξηπλία (Λαγθάδηα), ζηηο 23 Μαξηίνπ ηνπ 

1821.
255

 Ήηαλ πιεξεμνχζηνο ζηελ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε εθπξνζσπψληαο ηελ παξάηαμε 

ησλ ζηξαηησηηθψλ. πκκεηείρε θαη ζηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε, φπσο επίζεο θαη ζηελ Α΄ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1843.
256

 

Ο Καλέιινο Γειεγηάλλεο ελαληηψζεθε ζζελαξά ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ 

έθηαζαλ ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, επεηδή πίζηεπε 

φηη δελ ήηαλ πξέπνλ λα θαηαιάβνπλ νη άλζξσπνη απηνί ζέζεηο εμνπζίαο, εθφζνλ δελ 

είραλ πξνζθέξεη ζηνλ Αγψλα φζα νη ληφπηνη κε ηελ απηνζπζία ηνπο ζηηο κάρεο. 

Άιισζηε, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απνδερηεί – φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

θνηδακπάζεδσλ – φηη ε «αξρνληηθή» ηάμε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαλ, ζα έραλε ηα 

ζθήπηξα ηεο εγεζίαο ηνπ ηφπνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ 

Γεκεηξίνπ Τςειάληε, ηνλ νπνίν κάιηζηα ζεψξεζε ππεχζπλν γηα ηνλ εξρνκφ ησλ 

ππφινηπσλ πνιηηηθψλ εμ Δπξψπεο.
257

 νβαξέο αληηξξήζεηο εμέθξαζε γηα ηελ εθινγή 

ηνπ Α. Μαπξνθνξδάηνπ ζηελ πξνεδξία ηνπ Βνπιεπηηθνχ ζψκαηνο ην 1823
258

 ελψ 

κεηά ην 1824 πξνζεηαηξίζηεθε ηνλ Η. Κσιέηηε θαη ηνλ αθνινχζεζε ζην Γαιιηθφ 

θφκκα. 

Καηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν νη Κνινθνηξσλαίνη ππήξμαλ «θάπνη» 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Γειεγηάλλεδσλ,
259

 πξνζθέξνληαο ακεηβφκελνη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπο ππεξεζίεο, αξγφηεξα φκσο, ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο αλεμαξηεηνπνηήζεθε 

θαη έγηλε αξρηζηξάηεγνο ηεο Δπαλάζηαζεο. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα ησλ 

αλαθαηαηάμεσλ ησλ ξφισλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ Γειεγηάλλεδσλ θαη Κνινθνηξσλαίσλ 

ζεκαδεχηεθαλ απφ πνιιέο ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη ζπκκαρίεο. Δλδεηθηηθή ηνπ 

αζηαζνχο θαη θαρχπνπηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηφδνπ, ζηάζεθε ν αξξαβψλαο ηεο 
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επηάρξνλεο θφξεο ηνπ Καλέιινπ Μαξίαο, κε ηνλ κηθξφ γην ηνπ Κνινθνηξψλε 

Κνιίλν.
260

 Μεηά ηελ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο ζπκκάρεζε κε ηνλ 

Θεφδσξν Κνινθνηξψλε, αληηκαρφκελνη απφ θνηλνχ ηελ παξάηαμε ησλ πνιηηηθψλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ δχν εκθπιίσλ πνιέκσλ, ψζπνπ θπιαθίζηεθαλ καδί ζηελ Όδξα απφ ηελ 

θπβέξλεζε Κνπληνπξηψηε.
261

 Σν 1825 απνθπιαθίζηεθαλ θαη νη δχν κε ακλεζηία,
262

 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Ηκπξαήκ Παζά πνπ πξνέιαπλε ζηελ 

Πεινπφλλεζν. Καηά ηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ Κνινθνηξψλε θαη 

ηνλ Γ. Κνπληνπξηψηε
263

 ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ εζληθψλ γαηψλ. 

Αξγφηεξα αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1844 γηα ηελ 

ςήθηζε πληάγκαηνο, ζπκκάρεζε κε ηνλ Γεκήηξην Πιαπνχηα θαη ηνλ Γελλαίν 

Κνινθνηξψλε,
264

 αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο ζπγθξνχζεηο ηεο επαλαζηαηηθήο 

πεξηφδνπ. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο γηα έλαλ ρξφλν (Γεθέκβξηνο 1844-

Οθηψβξηνο 1845), φηαλ πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο αλαδείρηεθε ν Ησάλλεο Κσιέηηεο 

(Γεθέκβξηνο ηνπ 1844).
265

 

Σα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιή θαη πάζνο πνιιέο 

θνξέο ζηνλ ηξφπν γξαθήο,
266

 αιιά απνηππψλνπλ επδηάθξηηα ηηο απφςεηο, ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο, επαλαζηαηηθήο 

θαη κεηεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ. Αθφκα, κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ καξηπξίεο, 

απνθξπζηαιιψλεηαη ε κνξθή ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ νκάδσλ ηεο επνρήο. 

Πέζαλε ην 1862 ζε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αθνχ είρε ζπαηαιήζεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο Δπαλάζηαζεο.
267

 

4.5. Γεκήηξηνο Τςειάληεο (1793-1832) 

Ο Γεκήηξηνο Τςειάληεο ήηαλ γηνο ηνπ Φαλαξηψηε εγεκφλα Κσλζηαληίλνπ 

Τςειάληε θαη αδειθφο ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε.
268

 Γελλήζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζπλερίδνληαο ηεο ζην Παξίζη θαη 

ππεξέηεζε ζηνλ ξσζηθφ ζηξαηφ, ελψ ην 1818 κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία.
269
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Έθηαζε ζηελ Διιάδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1821 γηα λα αλαιάβεη ηελ εγεζία ηεο 

Δπαλάζηαζεο σο πιεξεμνχζηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε.
270

 Δπξηζθφκελνο ζηελ 

Όδξα, εηνίκαζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1821ηε Γηαθήξπμή ηνπ πξνο ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο 

Έιιελεο, θαιψληαο ηνπο λα αγσληζηνχλ κε νκνςπρία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

παηξίδαο ηνπο: «…ζνη δε κέρξη ηνχδε εκείλαηε αθίλεηνη, εμέξζεηε, αξπάζαηε ηα 

φπια, θαη παληαρφζελ ηξέμαηε λα ειεπζεξψζεηε ηελ παηξίδα ζαο, θαη εληφο νιίγνπ λα 

ελσζψκελ φινη, δηα λα θαζππνηάμεσλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ηχξαλλν ηνπ Γέλνπο…»
271

 

Αλ θαη ν Τςειάληεο δηεθδηθνχζε λα εγεζεί ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ Αγψλα, γξήγνξα ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο πξνθξίηνπο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, αιιά θαη κε ηνπο ηζρπξνχο πνιηηηθνχο άλδξεο ηεο επαλαζηαηηθήο 

πεξηφδνπ (Μαπξνθνξδάην, Νέγξε), θαζψο θαη εθείλνη είραλ ηηο ίδηεο δηεθδηθήζεηο.
272

 

Σαπηφρξνλα, πξνζέγγηζε ηνπο Κνινθνηξψλε θαη Παπαθιέζζα, νη νπνίνη πξέζβεπαλ 

ηε ζηξαηησηηθή εγεζία ηνπ Αγψλα. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1823
273

 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Α΄ Δζλνζπλέιεπζεο, 

εθιέρηεθε πξφεδξνο ηνπ Βνπιεπηηθνχ, ελφο ζψκαηνο πνπ δελ επεδείθλπε ηζρπξή 

πνιηηηθή δχλακε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη κάιινλ απνδπλάκσλε ηνλ εγεηηθφ 

ξφιν ηνπ Τςειάληε. Σν 1823, ζηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο, νπζηαζηηθά 

απνκνλψζεθε απφ ηελ πνιηηηθή παξάηαμε θαη πεξηνξίζηεθε ζηα ζηξαηησηηθά ηνπ 

θαζήθνληα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ πξνζπάζεζε λα θαηεπλάζεη ηα 

πλεχκαηα θαη λα ζπκβηβάζεη ηηο δχν αληηκαρφκελεο πιεπξέο, απεπζχλνληάο ηνπο 

έθθιεζε γηα νκνςπρία θαη κεηξηνπάζεηα. ηε κάρε ηνπ Άξγνπο ην 1825,  επέδεημε 

ηελ αλδξεία ηνπ ζην ζηξαηησηηθφ πεδίν απέλαληη ζηνλ Ηκπξαήκ.
274

 Δμέθξαζε ηε 

δηαθσλία ηνπ ζηελ απφθαζε ηεο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο γηα κεζνιάβεζε ηεο Αγγιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα παχζνπλ νη ερζξνπξαμίεο κε ηνπο Οζσκαλνχο.
275

 Ζ πλέιεπζε ηνλ 

απέθιεηζε απφ θάζε πνιηηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ δηθαίσκα. Ο Τςειάληεο επαλήιζε 

ζηελ επαλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ηεο πλέιεπζεο ζηελ Σξνηδήλα ην 1827.
276

 Αξγφηεξα, 

ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο ηνπ αλέζεζε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνχ ηεο Αλαηνιηθήο 

Διιάδαο
277

 θαη ην 1829 έδσζε ηελ ηειεπηαία ηνπ κάρε ζηελ Πέηξα ηεο Βνησηίαο.
278
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Πέζαλε ζην Ναχπιην ην 1832 θαη ελψ ήηαλ κφλν 39 εηψλ.
279

 Ήηαλ έλαο 

αγλφο παηξηψηεο θαη κηα επγεληθή κνξθή ηνπ Αγψλα, ν νπνίνο πάζρηζε κε φιε ηνπ 

ηελ ςπρή γηα λα ελψζεη ηνπο Έιιελεο ζην γελλαίν πξφζηαγκα ηεο ειεπζεξίαο. Ο Κ. 

Παπαξξεγφπνπινο πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ: «…Δθ πξψηεο φςεσο δελ ήην επηηήδεηνο λα έιεπζε ηνπο αλζξψπνπο, δηφηη νχηε 

αλάζηεκα, νχηε ξψκελ, νχηε θσλήλ, νχηε ιήγσλ, νχηε ηξφπνλ είρελ. Αιι΄ εθέθηεην 

νξζφλ, αλ φρη ιεπηέ, λνπλ. Ήην αηξφκεηνο, θαξηεξηθφο θαη θηιφπαηξηο επί ηνζνχηνλ 

ψζηε αλεδείρζε πάληνηε πξφζπκνο λα ζπζηαζηή εηο ην επγελέο ηνχην αίζζεκα ηελ 

ηδίαλ θηιφηηκσλ…».
280

 

4.6. Πεηξόκπεεο Μαπξνκηράιεο (1765 ή 1773 -1848) 

Ο Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο, έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ζηξαηησηηθήο δσήο ηεο επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, γελλήζεθε ζηε Μάλε θαη αλήθε 

ζε νηθνγέλεηα πξνεζηψλ ηεο επνρήο. ηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο ιεγφηαλ 

«Μπάζκπνγνπο»
281

 - έλα δηνηθεηηθφ αμίσκα πνπ απέδηδαλ νη Οζσκαλνί – θαη 

αξγφηεξα έγηλε γλσζηφο κε ην φλνκα Πεηξφκπεεο. Μέζα απφ ην θιίκα δηαξθψλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ επηθξάηεζε κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ νηθνγελεηψλ ηεο Μάλεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο, ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο θαηάθεξε λα δηαθξηζεί ζηα 

πνιηηηθά πξάγκαηα. Απφ λσξίο είραλ αλαδεηρηεί νη εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη σο 

δηνηθεηήο ζηε Μάλε, είρε θαηνξζψζεη λα επεξεάδεη ηφζν ηνπο Έιιελεο, φζν θαη ηνπο 

Οζσκαλνχο. Παληξεχηεθε ηελ Άλλα Μπελάθε
282

 – κέινο νηθνγέλεηαο πξνεζηψλ – θαη 

αθνχ κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία (1818), θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Αξεφπνιε 

ηεο Μάλεο ζηηο 17 Μαξηίνπ ηνπ 1821.
283

 

Χο ηδξπηήο ηεο Μεζζεληαθήο Γεξνπζίαο (25 Μαξηίνπ 1821)
284

 απέζηεηιε 

πξνθεξχμεηο ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη ζηελ 

Ακεξηθή. Λίγν αξγφηεξα εμειέγε πξφεδξνο ζηε ζπλέιεπζε πνπ δηεμήρζε ζηε Μνλή 

Καιηεδψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο Γεξνπζίαο.
285

 ηελ Α΄ 

                                                                                                                                            
278

 «Τςειάληεο Γεκήηξηνο», ό. π. 
279

 «Τςειάληεο Γεκήηξηνο», ό. π. 
280

 Κ. Παπαξξεγφπνπινο, «Δλαξγήο ηεο ελ Διιάδη Δπαλαζηάζεσο - Σα πνιηηεχκαηα ηεο 

Δπαλαζηάζεσο»», ζηελ: Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο (ππφ Παχινπ Καξνιίδνπ), Αζήλα 1925, η. 6, ζ. 

36 
281

 Φ. Υξπζαλζφπνπινο ή Φσηάθνο, ό. π., ζ. 247 
282

 «Πξφεδξνη ηεο Βνπιήο, Γεξνπζίαο θαη Δζλνζπλειεχζεσλ 1821-2008», ό. π. 
283

 «Πξφεδξνη ηεο Βνπιήο, Γεξνπζίαο θαη Δζλνζπλειεχζεσλ 1821-2008», ό. π. 
284

 «Πξφεδξνη ηεο Βνπιήο, Γεξνπζίαο θαη Δζλνζπλειεχζεσλ 1821-2008», ό. π. 
285

 Α. Γνχδαο, ό. π., ζ. 284 



63 

 

Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ δηεηέιεζε ρξέε αληηπξνέδξνπ ηνπ Δθηειεζηηθνχ, ελψ 

εμειέγε πξφεδξνο ζηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο θαη αξγφηεξα, πξφεδξνο ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ ζψκαηνο.
286

 Πινχζηα ππήξμε ε δξάζε ηνπ ζηα ζηξαηησηηθά γεγνλφηα, 

θαζψο ζπκκεηείρε ζηελ πνιηνξθία ηεο Σξηπνιηηζάο, ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

απφθξνπζε ηνπ Γξάκαιε θαη ζηελ πξψηε πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ.
287

 Γελ πήξε 

κέξνο ζηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο, αιιά αληηζέησο, πξνζπάζεζε λα ζπκβηβάζεη ηηο 

δχν πιεπξέο. Καηφξζσζε λα απνηξέςεη ηελ θαηάιεςε ηεο Μάλεο απφ ηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ Ηκπξαήκ ην 1825.
288

 

ηε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο  ην 1827 απνδέρηεθε ηνλ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα σο θπβεξλήηε ηεο Διιάδαο θαη ν ίδηνο ζπκκεηείρε ζηα δχν ζψκαηα πνπ 

ίδξπζε ν θπβεξλήηεο. Οη ελέξγεηεο ηνπ Καπνδίζηξηα φκσο γηα ελίζρπζε ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο θαη πεξηνξηζκφ ηεο επηξξνήο ησλ Μαπξνκηραιαίσλ ζηε Μάλε, έθεξαλ 

γξήγνξα ζε ξήμε ηνλ Πεηξφκπεε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κε ηνλ θπβεξλήηε. Ο 

Καπνδίζηξηαο αληηκεηψπηζε κε απζηεξφηεηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ Μαπξνκηραιαίσλ, ν 

Πεηξφκπεεο θπιαθίζηεθε θαη ε νμπκκέλε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε νδήγεζε 

ηειηθά ζηε δνινθνλία ηνπ θπβεξλήηε απφ ηνλ αδειθφ ηνπ Πεηξφκπεε, Κσλζηαληίλν 

θαη ηνλ γην ηνπ Γεψξγην ζηηο 27 επηεκβξίνπ ηνπ 1847.
289

 Ο Πεηξφκπεεο 

απνδνθίκαζε απηή ηελ πξάμε θαη ζηε ζπλέρεηα απνθπιαθίζηεθε απφ ηνλ Απγνπζηίλν 

Καπνδίζηξηα,
290

 επηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηελ απνθπγή κηαο έλνπιεο 

ζχγθξνπζεο θαπνδηζηξηαθψλ – αληηθαπνδηζηξηαθψλ. Μεηά ηελ άθημε ηνπ ζσλα 

ζηελ Διιάδα, δηνξίζηεθε αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, καδί κε ηνλ 

Αλδξέα Εαΐκε θαη ηνλ Γεψξγην Κνπληνπξηψηε.
291

 Έγηλε κέινο ησλ «ζπληαγκαηηθψλ» 

θαη κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1843, έιαβε ην αμίσκα ηνπ γεξνπζηαζηή.
292

 

4.7. Αλδξέαο Εαΐκεο (1791-1840) 

Ο Αλδξέαο Εαΐκεο, εκβιεκαηηθή κνξθή ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, 

γελλήζεθε ζηελ Κεξπηλή Καιαβξχησλ
293

 θαη πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηα 
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πξνθξίησλ. Σν 1819 κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία απφ ηνλ Αλδξέα Λφλην
294

  θαη 

έθηνηε αλέπηπμε ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλ θαη δελ είρε 

ηελ επθαηξία λα ζπνπδάζεη ζε Παλεπηζηήκην, εληνχηνηο, ν Αλδξέαο Εαΐκεο 

εθπαηδεχηεθε άξηζηα ζηα ειιεληθά γξάκκαηα. Ήηαλ «επθπήο θαη ιίαλ 

θηιαλαγλψζηεο»,
295

 ελψ ηα έκθπηα θαη επίθηεηα πξνζφληα ηνπ ηνλ ψζεζαλ λα 

αζρνιεζεί ελεξγά κε ην δήηεκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Διιάδαο. Έιαβε κέξνο ζε 

πνιιέο κάρεο ζηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη εθηφο απηήο, φπσο ζηελ πνιηνξθία ησλ 

Παηξψλ θαη  ζηνπ Μεζνινγγίνπ.
296

 

Δθπξνζψπεζε ηελ Πεινπφλλεζν ζηελ Α΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1821 θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, εθιέρηεθε ζην Βνπιεπηηθφ 

ζψκα,
297

 ζην νπνίν ππεξέηεζε γηα κηθξφ δηάζηεκα θαζψο ρξεηάζηεθε λα πάεη ζε 

εθζηξαηεία. ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο ηνλ Απξίιην ηνπ 1823 ζπκκεηείρε 

σο πιεξεμνχζηνο ησλ Καιαβξχησλ
298

 θαη εμειέγε ζην Δθηειεζηηθφ ζψκα. Μεηά απφ 

κηθξφ δηάζηεκα παξαηηήζεθε απφ κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ θαη φηαλ αξγφηεξα ηνπ 

μαλαπξνηάζεθε ε ζέζε απηφο αξλήζεθε λα αλαιάβεη. Σν 1826 ζπκκεηείρε ζηε Γ΄ 

Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ θαη πήξε κέξνο ζηελ επηηξνπή γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ζηελ επηηξνπή γηα ηε ζχληαμε ηνπ Πνιηηεχκαηνο.
299

 πκκεηείρε θαη 

ζηηο επφκελεο Δζλνζπλειεχζεηο, ελψ δηνξίζηεθε απφ ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα 

πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ζην Παλειιήλην.
300

 Γηεηέιεζε χκβνπινο 

Δπηθξαηείαο (1833), πιεξεμνχζηνο απιηθφο επίηξνπνο (1834) θαη αληηπξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (1835).
301

 

Ο Αλδξέαο Εαΐκεο απνηέιεζε ζεκαληηθή κνξθή ηνπ Αγψλα επηδεηθλχνληαο 

εμαηξεηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο. Πξνζπαζψληαο λα ππεξεηήζεη ην 

θαιφ ηεο παηξίδαο, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηνλ Αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία, βξέζεθε 

αξθεηέο θνξέο ζηελ αληίζεηε φρζε απφ αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο είρε ζπκκαρήζεη 

αξγφηεξα. Γηαηεξψληαο θηιηθή ζρέζε κε ηνλ Μαπξνθνξδάην θαη επεξεαζκέλνο απφ 

ηελ πνιηηηθή ηνπ δεηλφηεηα, ν Εαΐκεο πέξαζε ζην ζηξαηφπεδν ηεο πνιηηηθήο 

παξάηαμεο, πηζηεχνληαο φηη νη ιχζεηο βξίζθνληαλ ζην πνιηηηθφ θαη δηπισκαηηθφ 
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πεδίν. Γε κπφξεζε φκσο λα απαξλεζεί ηελ απηνζπζία θαη ηε γελλαηφηεηα ησλ άιινηε 

ζπκπνιεκηζηψλ ηνπ θαη επαλήιζε ζηε ζπκκαρία ηνπ κε ηνλ Κνινθνηξψλε θαη ηνπο 

άιινπο νπιαξρεγνχο. Πιήξσζε ην ηίκεκα φηαλ θαηαδηψρηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε 

Κνπληνπξηψηε ην 1824
302

 θαη έθπγε απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν 

Κνινθνηξψλεο θαη νη άιινη «ζηαζηαζηέο» θπιαθίδνληαλ ζην Ναχπιην. 

4.8. Γεώξγηνο Κνπληνπξηώηεο (1782-1858) 

Ο Γεψξγηνο Κνπληνπξηψηεο, πινηνθηήηεο θαη πνιηηηθφο ηεο επαλαζηαηηθήο 

θαη κεηεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, γελλήζεθε ζηελ Όδξα ην 1782.
303

 Γνλείο ηνπ ήηαλ ν 

Αλδξέαο Αλαγλψζηεο Κνπληνπξηψηεο θαη ε Μαξία Κνθθίλε,
304

 ε νπνία θαηαγφηαλ 

απφ νηθνγέλεηα πινχζησλ εκπφξσλ. Μαδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ Λάδαξν ππήξμαλ 

ηζρπξνί άλδξεο ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη ζηήξημαλ νηθνλνκηθά ηνλ Αγψλα, 

κεηαηξέπνληαο κάιηζηα 22 πινία ηνπο ζε πνιεκηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ. 

Δθπξνζσπψληαο ην λεζί ηνπ, ν Γεψξγηνο Κνπληνπξηψηεο ζπκκεηείρε ζηε Β΄ 

Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο ην 1823 σο πιεξεμνχζηνο ηεο Όδξαο,
305

 δηεθδηθψληαο 

θαη εθείλνο κία ζέζε εμνπζίαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ Αγψλα. Δθιέρηεθε πξφεδξνο ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ θαη παξέκεηλε ζε απηή ηε ζέζε γηα ηξία ρξφληα, γηα φζν δηάζηεκα 

πεξίπνπ καίλνληαλ ν Δκθχιηνο ηεο Δπαλάζηαζεο. Οπζηαζηηθά, ήηαλ ν πξσζππνπξγφο 

ηεο θπβέξλεζεο πνπ πξνέθπςε κεηά ην πέξαο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο θαη ησλ 

ζθνδξψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ. Ο Γεψξγηνο Κνπληνπξηψηεο δε 

δηέζεηε ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ 

πειηάδε: «… Ο δε Κνπληνπξηψηεο, φζηηο εκβαίλεη εηο ην πνιηηηθφλ ηνπ ζηάδηνλ δηα 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ήηνλ, σο θαίλεηαη, πξνσξηζκέλνο λα πξνεδξεχε, φηε ην έζλνο 

ζα πάζε φια ηα θαθά, θαη ζα θαηαληήζε εηο ηελ αθκήλ ηνπ λα εθιείςε θαη πάιηλ απφ 

ηνλ πνιηηηθφλ αλ φρη θαη απφ ηνλ θπζηθφλ θφζκνλ.»
306

 Ο ίδηνο δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηα γεγνλφηα, θαζψο αλήθε ζηνλ θχθιν επηξξνήο ηνπ 

Μαπξνθνξδάηνπ θαη βξηζθφηαλ ζε ζπλερή ζχγθξνπζε κε ηνλ Κνινθνηξψλε θαη ηελ 

παξάηαμε ησλ ζηξαηησηηθψλ. Τπνζηήξηδε ην Αγγιηθφ θφκκα, αλ θαη γηα ιίγν βξέζεθε 

                                                 
302

 Φ. Υξπζαλζφπνπινο ή Φσηάθνο, ό. π., ζ. 25 
303

 Π. Αηζαβέ, «Γεψξγηνο Κνπληνπξηψηεο, ν πξψηνο πξφεδξνο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο», ζηελ 

ηζηνζειίδα: Ηζηνξία ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο θαη ησλ Αξζαθείσλ ζρνιείσλ, δηαζέζηκν ζην: 

https://history.arsakeio.gr, εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 20.5.2022 
304

 Π. Αηζαβέ, ό. π. 
305

 Π. Αηζαβέ, ό. π. 
306

 Γ. Φσηηάδεο, «Κνξχθσκα», ζην: Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 21, Αζήλα 1971, η. 2, ζ. 323 



66 

 

ππνζηεξηθηήο θαη ηνπ Γαιιηθνχ.
307

 Ο ίδηνο ήηαλ θαη απνδέθηεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

δαλείνπ απφ ηελ Αγγιία, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εδξαίσζε ηνπ 

εγεηηθνχ ηνπ ξφινπ. 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ θαη φηαλ ν Ηκπξαήκ εηζέβαιε ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ν Γ. Κνπληνπξηψηεο θαη νη πνιηηηθνί ηνπ ζχκκαρνη απνδείρηεθαλ 

αλεπαξθείο λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ, νπφηε θαη απνθαζίζηεθε ε απειεπζέξσζε ηνπ 

Κνινθνηξψλε θαη ησλ νπιαξρεγψλ ηνπ
308

 γηα λα ξηρηνχλ ζηε κάρε. Αξγφηεξα, πήξε 

κέξνο ηφζν ζηελ Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο ην 1827, φζν θαη ζηε Γ΄ ηνπ 

Άξγνπο, πάληα σο πιεξεμνχζηνο ηεο Όδξαο.
309

 Πξσηαγσλίζηεζε ζηελ εμέγεξζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Όδξαο ελαληίνλ ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ην 1837 ν ζσλαο ηνλ δηφξηζε 

αληηπξφεδξν ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.
310

 Απφ ην 1844 σο ην 1847 δηεηέιεζε 

πξφεδξνο ηεο Γεξνπζίαο,
311

 ελψ ηνλ Μάξηην ηνπ 1848 βξέζεθε θπβεξλήηεο ηεο 

ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα ππνπξγφο ησλ Ναπηηθψλ, κε ηε ζεηεία ηνπ λα δηαξθεί κφιηο 

επηά κήλεο.
312

 

Πέζαλε ζηελ Όδξα ην 1858,
313

 απνγνεηεπκέλνο θαη πηθξακέλνο απφ ηελ 

εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ θαη έρνληαο αθηεξψζεη φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία ζηηο 

αλάγθεο ηεο παηξίδαο θαη ζηνλ πνιηηηθφ ηνπ αγψλα. 
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Δπίινγνο 

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, κεζνιάβεζαλ ηξία 

ρξφληα (1822 – 1825) ηα νπνία ππήξμαλ θαζνξηζηηθά γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ Αγψλα: νη 

δχν Δζλνζπλειεχζεηο (Δπηδαχξνπ ην 1821-1822 θαη Άζηξνπο ην 1823) εμέθξαζαλ ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο επηδηψμεηο  ησλ ζηξαηησηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ νκάδσλ 

ηεο πεξηφδνπ. Οπζηαζηηθά, ζέηνληαλ δήηεκα εγεζίαο ηνπ Αγψλα θαη θαηνρχξσζεο 

ζέζεσλ εμνπζίαο ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο πνπ ζα πξνέθππηε. εκαληηθνί 

Έιιελεο απφ ηηο ηζρπξέο ηάμεηο ησλ πξνθξίησλ θαη ησλ θνηδακπάζεδσλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζαξξαιένη νπιαξρεγνί πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο νκάδεο ησλ 

θιεθηψλ θαη ησλ αξκαηνιψλ, πινχζηνη έκπνξνη θαη πινηνθηήηεο, αιιά θαη 

λενθεξκέλνη πνιηηηθνί, θνξείο θαηλνχξησλ ηδεψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ, επηδίσμαλ 

κηα ζέζε ζην πάλζενλ ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ησλ 

κεηεπαλαζηαηηθψλ εμειίμεσλ. 

Ζ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ησλ Διιήλσλ (Άζηξνο, 29 Μαξηίνπ - 18 Απξηιίνπ 

1823) απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ηεο Α΄ Δζλνζπλέιεπζεο (Δπίδαπξνο, 20 Γεθεκβξίνπ – 

15 Ηαλνπαξίνπ 1822). Ολνκάζηεθαλ «Δζληθέο», επεηδή ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε ζχληαμε 

λένπ πνιηηεχκαηνο κεηά ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο. ην Άζηξνο, νπζηαζηηθά 

θαηνρπξψζεθε ην Πξνζσξηλφ Πνιίηεπκα πνπ είρε ςεθηζηεί ζηελ Δπίδαπξν, 

επηθέξνληαο λέεο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηαηάμεηο, νη νπνίεο απνηχπσλαλ ην επξσπατθφ 

θηιειεχζεξν πλεχκα. ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο ζπκκεηείραλ πιεξεμνχζηνη 

απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδνο θαη γηα πξψηε θνξά ελδπλακψζεθαλ νη πνιηηηθνί 

ζεζκνί πνπ έκειιε λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.  

Ζ Β΄ Δζλνζπλέιεπζε σζηφζν, έγηλε πεδίν νμχηαησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηηο 

αληίπαιεο παξαηάμεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ. Ζγεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ πξνζέθεξαλ ηα κέγηζηα ζηνλ Αγψλα, φπσο ήηαλ ν Θεφδσξνο 

Κνινθνηξψλεο, πνιηηηθνί ζαλ ηνλ Μαπξνθνξδάην, ηνλ Κσιέηηε θαη ηνλ 

Κνπληνπξηψηε, θνηδακπάζεδεο φπσο ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο, ν Αλδξέαο Εαΐκεο, ν 

Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο θαη άιινη ζπνπδαίνη άλδξεο ζαλ ηνλ Γεκήηξην 

Τςειάληε, ήξζαλ ζε ξήμε, δηεθδηθψληαο ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ην κέιινλ ηνπ 

Αγψλα, ηδσκέλε απφ ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνπ θαζελφο. Οη αληηηηζέκελεο επηδηψμεηο 

έθεξαλ ηνλ Δκθχιην ηεο Δπαλάζηαζεο (1823 – 1825), ν νπνίνο δίραζε ην Έζλνο θαη 

πξνθάιεζε δεκηέο ζηνλ επαλαζηαηηθφ Αγψλα. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ ζπλέπεζε κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ Κνινθνηξψλε απφ ηελ θπβέξλεζε Κνπληνπξηψηε, πξνθεηκέλνπ 
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λα αληηκεησπηζηεί ν ηεξάζηηνο θίλδπλνο πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηελ εηζβνιή ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπ Ηκπξαήκ ζηελ Πεινπφλλεζν. ε θάζε πεξίπησζε, πέξα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο παξακέηξνπο θαη ηα ιάζε ηεο θάζε πιεπξάο, νη ζεκαληηθνί απηνί 

Έιιελεο ππεξέηεζαλ κε πάζνο ηνλ έλα θαη κνλαδηθφ ζθνπφ: ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ 

Έζλνπο. 
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Πεγέο θαη Βηβιηνγξαθία 

Α. Πεγέο 
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Διπίδα (3/9/1847) 
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Δηαηξείαο», ζηελ ηζηνζειίδα: Ηζηνξία ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο θαη ησλ 

Αξζαθείσλ ζρνιείσλ, δηαζέζηκν ζην: https://history.arsakeio.gr, εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο: 20.5.2022 

«Ο ξφινο ησλ θνηδακπάζεδσλ ζηελ πεξίνδν ηεο   Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γηαηί 

νη ρξηζηηαλνί δήηαγαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ απφ ηηο 

απζαηξεζίεο ηνπο», ζηελ ηζηνζειίδα: Μεραλή ηνπ ρξόλνπ, δηαζέζηκν ζην: 

https://www.mixanitouxronou.gr 

Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, Δζλνζπλειεύζεηο θαη Βνπιεπηηθό -  Αληηπξόζσπνη, 

Εαΐκεο Αλδξέαο, δηαζέζηκν ζην: https://www.representatives1821.gr, εκεξνκελία  

πξνζπέιαζεο: 28.5.2022 

https://www.argolikivivliothiki.gr/
https://www.argolikivivliothiki.gr/
https://www.argolikivivliothiki.gr/
https://www.argolikivivliothiki.gr/
https://history.arsakeio.gr/
https://www.mixanitouxronou.gr/
https://www.representatives1821.gr/
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Παπαδηακάληεο Γ., «Ησάλλεο Κσιέηηεο», ζηελ ηζηνζειίδα: Αθαδεκία Αζελώλ, 

δηαζέζηκν ζην:  https://www.repository.academyofathens.gr, εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο: 03.05.2022 

Παηξηλέιεο Υ., «Ο Διιεληζκφο θαηά ηελ πξψηκε ηνπξθνθξαηία (1453-1600)», ζηελ 

ηζηνζειίδα: Γειηίνλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, δηαζέζηκν ζην: 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/download, εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο: 6.3.2022 

«Βηνγξαθία ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε», ζηελ ηζηνζειίδα: αλ ήκεξα, δηαζέζηκν 

ζην: https://www.sansimera.gr, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο: 3.4.2022, εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο: 7.5.2022 

ηάζεο Π., «Γηαηί επαλαζηάηεζαλ νη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί», ζηελ ηζηνζειίδα: Σν 

Βήκα δηαζέζηκν ζην: https://www.tovima.gr, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο: 25.03.2007, 

εκεξνκελία πξνζπέιαζεο: 10.03.2022 

Β.  Βηβιηνγξαθία 

Αλδξνλφπνπινο Β., Μαζηνπδάθηο Μ., Νενειιεληθή δηνηθεηηθή ηζηνξία, Αζήλα 1988 

Απνζηνιφπνπινο Γ., «Δθθιεζία θαη Γίθαην», ζηελ: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η. 8, 

Αζήλα (2006) 

Βαθαιφπνπινο Α., «Οη ηζηνξηθέο βάζεηο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

νηθνλνκίαο», ζην: Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ, η. 2, Αζήλα 1976 

 Βεξέκεο Θ., Κιάςεο Α., «Πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

Δπαλάζηαζεο», ζην: Ζ απειεπζέξσζε ελόο Έζλνπο, η. 1 κέξνο Α,΄ Αζήλα 2022 

Βεξέκεο Θ., Κιάςεο Α., «Πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδνο θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

Δπαλάζηαζεο», ζην: Ζ απειεπζέξσζε ελόο Έζλνπο,  η. 1, κέξνο Β΄, Αζήλα 2022 

Γνχδαο Α., «Πνιηηηθνί άλδξεο», ζην: Βίνη παξάιιεινη ησλ επί ηεο αλαγελλήζεσο ηεο 

Διιάδνο δηαπξεςάλησλ αλδξώλ, η. ζη΄, Αζήλα 1894 

 Γνχιαο Γ., ηελ παηξίδα ηνπ Κνινθνηξώλε, Αζήλα 1966 

 

Γηακαληήο Απ., «Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα», ζηελ: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η.8, Αζήλα 

2006 

Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 11, Αζήλα 1975 

https://www.repository.academyofathens.gr/
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/download
https://www.sansimera.gr/
https://www.tovima.gr/
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Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 12, Αζήλα 1975 

Καξδάζεο Β., «Δκπφξην θαη λαπηηιία», ζην: Ηζηνξία ησλ Διιήλσλ, η. 8, Αζήλα 2006 

Κφθθηλνο Γ., «Ο εκθχιηνο πφιεκνο», ζην: Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζηο, η. 4, Αζήλα 1968 
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1770-2000, η. 1, Αζήλα 2003 
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Αζήλα 2021 
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Διιήλσλ, η. 8, Αζήλα 2006 
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Παξάξηεκα 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΗ  

ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ Β΄ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΤΝΔΛΔΤΔΩ 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ Άζηξνπο ζηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 1823. 

Πεγή: Αξρεία ηεο Διιεληθήο Παιηγγελεζίαο 1821-1832, Απνθάζεηο ηεο Β΄ ησλ 

Διιήλσλ Δζληθήο πλειεύζεσο,  ΑΗ ΔΘΝΗΚΑΗ ΤΝΔΛΔΤΔΗ, η. 1, Αζήλα 1973, 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζ. 142-143 
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Πξνζσπνγξαθία ηνπ Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ (1636-1709), ηνπ απνθαινχκελνπ 

«εμ απνξξήησλ».  

Υαξάθηεο: Salmon 

Σφπνο έθδνζεο ραξαθηηθνχ: Παξίζη 

Πεγή: Κεληξηθή ππεξεζία Γ.Α.Κ., Υαξαθηηθά (1573-1978) 
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Πξνζσπνγξαθία ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε 

Γεκηνπξγφο: ν Βαπαξφο αλζππνινραγφο Καξι Κξαηζάηδελ (1794-1878), ν νπνίνο 

έθηαζε ζηελ Διιάδα ην 1826 θαη απνηχπσζε ηηο πξνζσπνγξαθίεο ησλ αγσληζηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ιηζνγξαθήζεθαλ ζην Μφλαρν (1828-1831) 

Πεγή: Δζληθή Πηλαθνζήθε, https://www.nationalgallery.gr/el/ekdoseis/genikes-

ekdoseis/198-i-epanastasi-tou-1821-stin-ellinikh-zographikh.html  

 

 

mailto:https://www.nationalgallery.gr/el/ekdoseis/genikes-ekdoseis/198-i-epanastasi-tou-1821-stin-ellinikh-zographikh.html
mailto:https://www.nationalgallery.gr/el/ekdoseis/genikes-ekdoseis/198-i-epanastasi-tou-1821-stin-ellinikh-zographikh.html
mailto:https://www.nationalgallery.gr/el/ekdoseis/genikes-ekdoseis/198-i-epanastasi-tou-1821-stin-ellinikh-zographikh.html
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 Πξνζσπνγξαθία θαη ππνγξαθή ηνπ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε (1765-1848) 

Πεγή: Ίδξπκα ηεο Βνπιήο θαη Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ,  Δζλνζπλειεύζεηο θαη 

Βνπιεπηηθό – Αληηπξόζσπνη, https://representatives1821.gr 
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78 

 

 

 Ληζνγξαθία  ηνπ Αλδξέα Εαΐκε (1791-1840) 

Πεγή: Ίδξπκα ηεο Βνπιήο θαη Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ,  Δζλνζπλειεύζεηο θαη 

Βνπιεπηηθό – Αληηπξόζσπνη, https://representatives1821.gr 
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Πξνζσπνγξαθία ηνπ Γεκήηξηνπ Τςειάληε 

Πεγή: Ίδξπκα ηεο Βνπιήο θαη Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ,  Δζλνζπλειεύζεηο θαη 

Βνπιεπηηθό – Αληηπξόζσπνη, https://representatives1821.gr 
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Πξνζσπνγξαθία ηνπ Ησάλλε Κσιέηηε απφ ηνλ Friedel Adam de 

πιινγή: Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε - Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ 

Αζήλα 

Υξνλνινγία έθδνζεο: 1830 

Πεγή: Με ην βιέκκα ησλ πεξηεγεηψλ, Ίδξπκα Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε 

http://el.travelogues.gr 
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Ολνκαζηηθφο θαηάινγνο κειψλ Δζλνζπλειεχζεσο Άζηξνπο θαηά γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα 

Πεγή: Φινχδαο Ν., Αη εξγαζίαη ηεο ελ Άζηξεη Β΄ Δζληθήο πλειεύζεσο ησλ Διιήλσλ, 

Αζήλα 1966 
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Ζ επηγξαθή πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ Ηζηνξηθή θαη Δζλνινγηθή Δηαηξεία ηεο 

Διιάδαο ην 1899 πξνο κλήκελ ηεο Β΄ Δζληθήο πλέιεπζεο ησλ Διιήλσλ. 

Πεγή: astrosgr.com 

 

 

Ο  ρψξνο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε επηγξαθή θαη νη ληφπηνη θάηνηθνη κεηά ην ηέινο ηεο 

Β΄  Δζλνζπλέιεπζεο νλφκαζαλ «Ηεξφ Υψξν», απφ έθδειν ζεβαζκφ γηα ηελ κεγάιε 

ζπλεηζθνξά πνπ πξνζέθεξε ζην Διιεληθφ Έζλνο. 

Πεγή: astrosgr.com 

mailto:astrosgr.com
mailto:astrosgr.com
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Πεξίιεςε 

ηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο (29 Μαξηίνπ - 18 Απξηιίνπ) 

ςεθίζηεθε ην λέν χληαγκα, ν Νόκνο ηεο Δπηδαύξνπ, σο ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ ηεο Α΄ 

Δζλνζπλέιεπζεο. πκκεηείραλ πιεξεμνχζηνη απφ φιε ηελ επηθξάηεηα 

εθπξνζσπψληαο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο: πνιηηηθνί, νπιαξρεγνί, πξνεζηνί, έκπνξνη, 

πινηνθηήηεο. πγθξνχζηεθαλ δηεθδηθψληαο εγεηηθέο ζέζεηο ζηνλ Αγψλα, 

ζρεκαηίδνληαο δχν αληίπαιεο παξαηάμεηο; ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο ζηξαηησηηθνχο. Ζ 

ζθνδξή αληηπαξάζεζή ηνπο θαη ε δηεθδίθεζε εζληθνχ δαλείνπ απφ ηελ Αγγιία 

νδήγεζε ζηνλ Δκθχιην ην Φζηλφπσξν ηνπ 1823. εκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο ζπγθξνχζεηο ήηαλ νη: Θ. Κνινθνηξψλεο, Α. Μαπξνθνξδάηνο, 

Η. Κσιέηηεο, Π. Μαπξνκηράιεο, Γ. Κνπληνπξηψηεο, Γ. Τςειάληεο, Κ. Γειεγηάλλεο, 

Α. Εαΐκεο.  


