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ΟΙ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης οι Έλληνες προσπάθησαν να σχηματίσουν κεντρική 
διοίκηση για να συντονίσει τον αγώνα τους. Πραγματοποίησαν έτσι Εθνοσυνελεύσεις και 
ψήφισαν Συντάγματα για την πολιτική τους οργάνωση. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Τι ήταν οι Τοπικοί Οργανισμοί; 
2) Πόσες εθνοσυνελεύσεις έγιναν στη διάρκεια της επανάστασης;  
3) Πότε και πού έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση και τι αποφάσισε;  
4) Πότε και πού έγινε η δεύτερη εθνοσυνέλευση και τι αποφάσισε;  
5) Πότε και πού έγινε η τρίτη εθνοσυνέλευση και τι αποφάσισε; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Αρβανιτίδης Θεόδωρος - atheo.gr και τα σχεδιαγράμματα  
ο εκπαιδευτικός Παύλος Κώτσης - «Στην τάξη» 

 Οι πολιτικές 
αντιπαραθέσεις 
συνεχίζονται. 

 Οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις 
βρίσκονται σε 
κρίσιμο σημείο. 

 Ψηφίζεται 
καινούργιο 
Σύνταγμα, πιο 
δημοκρατικό από 
τα προηγούμενα. 

 Ορίζεται 
πρωτεύουσα του 
ελληνικού κρότους 
το Ναύπλιο. 

 Εκλέγεται 
Κυβερνήτης της 
Ελλάδας ο Ιωάννης 
Καποδίστριας. 

 Ορίζονται αρχηγοί 
των ελληνικών 
στρατευμάτων οι 
Αγγλοι αξιωματικοί 
σερ  Ρίτσαρντ 
Τσωρτς (ξηρά) και 
λόρδος Τόμας 
Κόχραν (θάλασσα). 

 

 Ψηφίζεται νέο 
Σύνταγμα. 

 Αποφασίζεται να 
καταργηθούν τα τοπικά 
κέντρα εξουσίας και να 
ενισχυθεί η κεντρική 
διοίκηση. 

 Οι διαμάχες ανάμεσα 
σε πρόκριτους και 
στρατιωτικούς για τον 
έλεγχο της εξουσίας 
οδηγούν στη 
δημιουργία τριών 
πολιτικών κομμάτων: 

 

 Συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι από τις 
επαναστατημένες 
περιοχές. 

 Ψηφίζεται για πρώτη 
φορά Σύνταγμα 
(περισσότερο γνωστό 
ως «Προσωρινό 
Πολίτευμα της 
Ελλάδος»). 

 Βασίζεται σε 
αμερικανικά και 
γαλλικά πρότυπα. 

 Διακηρύσσεται η 
ανεξαρτησία των 
Ελλήνων. 

 Σχηματίζονται δύο 
σώματα, ώστε να 
ασκούν κεντρική 
διοίκηση: 
το Βουλευτικό και το 
Εκτελεστικό. 

 Ορίζεται πρωτεύουσα 
του νέου κρότους η 
Κόρινθος. 

 Οργανώνονται 
Υπουργεία. 

 Ρυθμίζεται η απονομή 
δικαιοσύνης. 

 Το κράτος (παρά τα 
προβλήματα) αποκτά 
σταδιακά μια 
διοικητική δομή 
(περίπου σαν τη 
σημερινή). 

 
 

 Συγκροτούνται τοπικά 
με σκοπό την 
οργάνωση του 
Αγώνα. 

 

 Οι τοπικές 
κυβερνήσεις δεν 
μπορούν να 
συντονίσουν 
συνολικά την 
Επανάσταση. 

 Κρίνεται απαραίτητη 
η ύπαρξη κεντρικής 
πολιτικής διοίκησης. 

 

https://atheo.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%84/
https://www.stintaxi.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html

