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ΔΝΟΤΗΤΑ 9 

 

Πξώηεο πξνζπάζεηεο ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ  

γηα ζπγθξόηεζε θξάηνπο 
 

Μνξθέο πνιηηηθήο νξγάλσζεο κε ηνπηθό ραξαθηήξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τηο παξαπάλσ αλάγθεο θάιπςαλ νη ηνπηθνί νξγαληζκνί (= ηνπηθέο θπβεξλήζεηο). 

 Οη νξγαληζκνί απηνί ειέγρνληαλ από πξνεζηνύο, Φαλαξηώηεο, ηεξάξρεο. Σπάληα ε παξνπζία 

θαηώηεξσλ ηάμεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κίλδπλνο ζθαγήο, ην θαινθαίξη ηνπ 1821: Δμνξγηζκέλνη αγσληζηέο ζηξάθεθαλ ελαληίνλ πξνεζηώλ. 

 

 

Η Α΄ Δζλνζπλέιεπζε 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάγθεο γηα ηελ εδξαίσζε (ζηαζεξνπνίεζε) ηεο επαλάζηαζεο 

Αλεθνδηαζκόο ησλ 

ειιεληθώλ 

ζηξαηεπκάησλ 

Πνιηηηθή νξγάλσζε 

ησλ πεξηνρώλ πνπ 

απειεπζεξώλνληαλ 

Γηαρείξηζε ησλ 

εζληθώλ θηεκάησλ  
(ησλ νζσκαληθώλ 

θηεκάησλ πνπ πεξλνύζαλ 

ζηνπο Έιιελεο) 

Σεκαληηθόηεξνη ηνπηθνί (πνιηηηθνί) νξγαληζκνί 

Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία 
(πξσηνβνπιία  

Πεινπνλλήζησλ πξνεζηώλ) 

 

Γεξνπζία ηεο Γπηηθήο 

Φέξζνπ (Σηεξεάο) Διιάδνο 
(επηθεθαιήο: Αιέμ. 

Μαπξνθνξδάηνο) 

Άξεηνο Πάγνο  
(ζηελ Αλαηνιηθή Σηεξεά 
Διιάδα – επηθεθαιήο: 

Θεόδσξνο Νέγξεο) 

Γηακάρεο αλάκεζα ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο 

Οπιαξρεγνί – Φηιηθνί – Γεκ. Υςειάληεο 
(Καηεγνξνύζαλ πξνεζηνύο, Φαλαξηώηεο, ηεξάξρεο 

γηα κνλνπώιεζε ηεο εμνπζίαο.) 

Πξνεζηνί – Φαλαξηώηεο - Ιεξάξρεο 
(Γελ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνλ Γεκ. Υςειάληε, 

αδειθό θαη εθπξόζσπν ηνπ Αιέμ. Υςειάληε.) 

Αλάγθε εληαίαο 

δηεύζπλζεο ηνπ Αγώλα 

Πξνθήξπμε εθινγώλ γηα 

αλάδεημε παξαζηαηώλ 

(εθπξνζώπσλ) ζηελ Δζληθή 

Σπλέιεπζε 

 Καηάξγεζε ηνπηθώλ 

νξγαληζκώλ 

 Γεκηνπξγία θεληξηθήο 

δηνίθεζεο 
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 Η Α΄ Δζλνζπλέιεπζε: 

 Έγηλε θνληά ζηελ Δπίδαπξν (Γεθ. 1821 – Ιαλ. 1822). 

 Έκεηλε γλσζηή σο Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ. 

 Ψήθηζε ην πξώην ειιεληθό ζύληαγκα (Προζωρινόν Πολίηεσμα ηης Ελλάδος ή Σύνηαγμα ηης 

Επιδαύροσ). 

 Τν Σύνταγμα της Επιδαύροσ:  

 Ήηαλ επεξεαζκέλν από ηα ζπληάγκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. 

 Αλαθήξπζζε ηελ ειιεληθή αλεμαξηεζία. 

 Θέζπηδε ην πνιίηεπκα ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο. 

 Όξηδε ηνλ ηξόπν δηνίθεζεο: 

 Δθηειεζηηθό (θπβέξλεζε) κε 5 κέιε θαη εηήζηα ζεηεία. Πξόεδξνο ν Αι. Μαπξνθνξδάηνο.  

 Βνπιεπηηθό κε 70 κέιε θαη εηήζηα ζεηεία. Πξόεδξνο ν Γεκ. Υςειάληεο (πιεηνςεθνύζαλ όκσο 

νη πξνεζηνί πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ηνλ Γεκ. Υςειάληε). 

 

Η Β΄ Δζλνζπλέιεπζε 

 

 Η Β΄ Δζλνζπλέιεπζε: 

 Έγηλε ζην Άζηξνο Κπλνπξίαο (Μάξηηνο – Απξίιηνο 1823) ζε ζπλζήθεο πνιηηηθήο έληαζεο. 

 Ψήθηζε ην δεύηεξν ζύληαγκα (Νόμος ηης Επιδαύροσ). 

 Καηήξγεζε όινπο ηνπο ηνπηθνύο νξγαληζκνύο. 

 Καηήξγεζε ην αμίσκα ηνπ αξρηζηξάηεγνπ (ην είρε ν Θεόδ. Κνινθνηξώλεο). 

 Αλέζεζε ηελ πξνεδξία ηνπ Δθηειεζηηθνύ ζηνλ Πεηξόκπεε Μαπξνκηράιε (πξνεζηόο). 

 Αλέζεζε ηελ πξνεδξία ηνπ Βνπιεπηηθνύ ζηνλ Αι. Μαπξνθνξδάην (Φαλαξηώηεο). 

 

Ο εκθύιηνο πόιεκνο 

 

 Δκθύιηα ζύξξαμε (ζύγθξνπζε) εθδειώζεθε ην θζηλόπσξν ηνπ 1823 

 Αξρηθά σο ζθνδξή πνιηηηθή ζύγθξνπζε. 

 Σηε ζπλέρεηα σο έλνπιε αλακέηξεζε. 

 Τα αίηηα: 

 Οη αληηζέζεηο αλάκεζα: 

 

 

 

 

 Οη ηνπηθηζηηθέο αληηζέζεηο. 

 Οη δηαθσλίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ δαλείνπ πνπ είραλ πάξεη νη Έιιελεο από ηελ 

Αγγιία. 

 Οη πξνζσπηθέο αληηπαιόηεηεο θαη θηινδνμίεο. 

 

 Οη παξαηάμεηο θαηά ηνλ εκθύιην πόιεκν: 

 Α΄ θάζε: Φζηλόπσξν 1823 – Καινθαίξη 1824: 

 

 

 

 

Σηνπο Έιιελεο πνπ πξνεπαλαζηαηηθά 

είραλ εμνπζία (πξόθξηηνπο [πξνεζηνύο], 

ηεξάξρεο, Φαλαξηώηεο). 

 Ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εμνπζία 

Σηνπο Έιιελεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηα πεδία 

ησλ καρώλ (νπιαξρεγνύο, θηιηθνύο) 

 Γηεθδηθνύζαλ ηελ πξσηαγσληζηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά (ζηελ 

εμνπζία). 

 Οπιαξρεγνί 

Δπηθεθαιήο: Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο 

(αληηπξόεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνύ) 

 Πξόθξηηνη, ηεξάξρεο, Φαλαξηώηεο 

Δπηθεθαιήο: Αιέμ. Μαπξνθνξδάηνο 

(πξόεδξνο ηνπ Βνπιεπηηθνύ) 
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 Απνηέιεζκα: Υπνρώξεζε ηνπ Κνινθνηξώλε. 

 Β΄ θάζε: Ινύιηνο 1824 – Ιαλνπάξηνο 1825: 

 

 

 

 Απνηειέζκαηα:  Λεειαζία Βόξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

    Σπλζεθνιόγεζε ησλ Πεινπνλλεζίσλ 

    Φπιάθηζε Κνινθνηξώλε θαη Οδ. Αλδξνύηζνπ (αξγόηεξα δνινθνλήζεθε) 

 

Η Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε 

 

 Η Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε: 

 Σπγθιήζεθε ην 1826 ζηελ Δπίδαπξν αιιά δηαιύζεθε ακέζσο (ιόγσ ηεο πηώζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ). 

 Σπγθιήζεθε πάιη ηελ άλνημε ηνπ 1827 ζηελ Τξνηδήλα. 

 Δμέιεμε θπβεξλήηε ηεο Διιάδαο ηνλ Ισάλλε Καπνδίζηξηα κε ζεηεία 7 εηώλ. 

 Ψήθηζε ην Πνιηηηθό Σύληαγκα ηεο Διιάδνο (ην πην δεκνθξαηηθό ζύληαγκα ηεο επνρήο). 

 

Δξσηήζεηο 

Σην βηβιίν: Σει. 34, Αζθήζεηο 1, 2. 

 

1. Πνηεο αλάγθεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ επαλάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί (ζηαζεξνπνηεζεί) ε 

επαλάζηαζε θαη πώο αληηκεησπίζηεθαλ απηέο από ηνπο Έιιελεο; 

2. Τη ήηαλ νη ηνπηθνί νξγαληζκνί θαη πνηεο αλάγθεο αλέιαβαλ λα θαιύςνπλ; 

3. Πνηνη ήηαλ νη θπξηόηεξνη ηνπηθνί νξγαληζκνί, πνηνη ζπκκεηείραλ ζ’ απηνύο ή ήηαλ επηθεθαιήο; 

4. Πνηεο παξαηάμεηο δεκηνπξγήζεθαλ αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο κέζα από ηε ζπγθξόηεζε ησλ ηνπηθώλ 

νξγαληζκώλ; 

5. Πνηεο θνηλσληθέο ηάμεηο ή νκάδεο ζπκκεηείραλ ζηνπο ηνπηθνύο νξγαληζκνύο; 

6. Γηα πνηνλ ιόγν έθηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν ν Γεκήηξηνο Υςειάληεο; 

7. Πώο έγηλε δεθηόο ν Γ. Υςειάληεο από ηηο παξαηάμεηο ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ; 

8. Πνηνο θίλδπλνο πξνέθπςε ην θαινθαίξη ηνπ 1821 από ηελ άξλεζε ησλ πξνεζηώλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε 

ηνλ Γεκήηξην Υςειάληε; 

9. Πνηα αλάγθε νδήγεζε ζηε ζύγθιεζε ηεο Α΄ Δζλνζπλέιεπζεο; 

10. Πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο ηεο Α΄ Δζλνζπλέιεπζεο (Δπίδαπξνο, Γεθ. 1821-Ιαλ. 1822); 

11. Από πνύ θαίλεηαη όηη έρεη δερζεί επηξξνέο ην πξώην ειιεληθό Σύληαγκα (Σύληαγκα ηεο Δπηδαύξνπ); 

12. Πνηεο είλαη νη πην βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο Δπηδαύξνπ; 

13. Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο ηεο Β΄ Δζλνζπλέιεπζεο (Άζηξνο, Μάξηηνο-Απξίιηνο 1823); 

14. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ μέζπαζε ην θζηλόπσξν ηνπ 1823; 

15. Πνηεο παξαηάμεηο πνιέκεζαλ κεηαμύ ηνπο ζηελ Α΄ θάζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (θζηλόπσξν 1823-

θαινθαίξη 1824) θαη πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ; 

16. Πνηεο παξαηάμεηο πνιέκεζαλ κεηαμύ ηνπο ζηε Β΄ θάζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (Ινύιηνο 1824-

Ιαλνπάξηνο 1825) θαη πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνιέκνπ; 

17. Πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο ηεο Γ΄ Δζλνζπλέιεπζεο (Τξνηδήλα, άλνημε 1827); 

 

 

 

 

 

 

Μαπξνθνξδάηνο – Υδξαίνη – Κσιέηηεο – 

Οπιαξρεγνί ηεο Σηεξεάο Διιάδαο 
Πεινπνλλήζηνη πξόθξηηνη θαη νπιαξρεγνί 
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