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ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για σσγκρότηση κράτοσς 

 (σελ. 33-34) 

Μορθές ποιηηηθής οργάλωζες κε ηοπηθό ταραθηήρα (ζει. 33) 

 Ανάγκερ ηηρ επανάζηαζηρ:                  ανεθοδιαζμόρ ζηπαηού  

                                                                    πολιηική οπγάνυζη ελεύθεπυν πεπιοσών  

                                                                    διασείπιζη εθνικών γαιών-κηημάηυν 

 Κάλςτη αναγκών από ηοπηθούς οργαληζκούς ( είδορ ηοπικήρ κςβέπνηζηρ με ζςμμεηοσή κςπίυρ 

πποεζηών, Φαναπιυηών και ιεπαπσών) 

 Σοπικοί οπγανιζμοί:              Πειοπολλεζηαθή Γεροσζία  

                                                   Γεροσζία Γσηηθής Χέρζοσ Διιάδος (Αλέξανδπορ Μαςποκοπδάηορ)  

                                                   Άρεηος Πάγος (διοίκηζη Αναηολικήρ ηεπεάρ-Θεόδυπορ Νέγπηρ) 

 Ανάδειξη αληηζέζεωλ ζηη διασείπιζη ηηρ εξοςζίαρ  

 Γύο ανηίπαλερ «παπαηάξειρ»: 1) Οπλαρτηγοί – Φιλικοί / 2) Φαναριώτες, προεστοί, ιεράρτες  

 Ππώηη ζύγκποςζη ηο 1821   ειπηνεςηική παπέμβαζη Κολοκοηπώνη 

Η   Α΄ Δζλοζσλέιεσζε (ζει. 33-34) 

 Ανάγκη εληαίας δηεύζσλζες ηηρ επανάζηαζηρ  θαηάργεζε ηοπικών οπγανιζμών  

 Δκλογέρ για ανάδειξη αληηπροζώπωλ ζε Δθνική ςνέλεςζη με ζηόσο ηη δημιοςπγία Κεληρηθής Γηοί-

θεζες 

 Α΄ Δζλοζσλέιεσζε (Γεκέμβπιορ 1821 – Ιανοςάπιορ 1822, Δπίδαςπορ)  Φήθιζη πρώηοσ ειιεληθού 

Σσληάγκαηος 

 Υαπακηηπιζηικά ςνηάγμαηορ:         επίδπαζη από ηα γαλλικά ζςνηάγμαηα  

                                                                  διακήπςξη ελληνικήρ ανεξαπηηζίαρ  

                                                                  θέζπιζη αβαζίλεςηηρ δημοκπαηίαρ (μοναδική ζηην Δςπώπη)  

                                                                  ανάδειξη ηηρ επανάζηαζηρ υρ εθνικήρ όσι κοινυνικήρ   

                                                                         Οπγάνυζη διοίκηζηρ: Δθηειεζηηθό (πενηαμελέρ – ππόεδπορ ο 

Αλ. Μαςποκοπδάηορ) / Βοσιεσηηθό (70 μέλη – ππόεδπορ ο Γημ. Ττηλάνηηρ – εκπποζυπούνηαι όμυρ 

κςπίυρ οι πποεζηοί) 
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Η  Β΄ Δζλοζσλέιεσζε (ζει. 34) 

 Μάπηιορ-Αππίλιορ 1823 (Άζηρος Κσλοσρίας)  

 Τροποποίεζε ηος ςνηάγμαηορ ηος 1822  «Νόμος της Επιδαύροσ» 

1) Καηάπγηζη ηοπικών οπγανιζμών και θεζμού ηος απσιζηπαηήγος 

2) Οπιζμόρ ηος Πεηπόμπεη Μαςπομισάλη ζηο Δκηελεζηικό και ηος Αλ. Μαςποκοπδάηος ζηο Βοςλεςηικό 

Ο εκθύιηος πόιεκος (ζει. 34) 

ηαδιακή ένηαζη ηυν ανηιθέζευν  απσικά πολιηική ζύγκποςζη, απγόηεπα ένοπλη ζύππαξη 

Οι αιτίες τοσ εμυσλίοσ 

 ανηίθεζη ανάμεζα ζηοςρ ππονομιούσοςρ (Φαναπιώηερ, πποεζηούρ, ιεπάπσερ) και ζηοςρ ππυηαγυνιζηέρ 

ηος πολεμικού Αγώνα (οπλαπσηγούρ, Φιλικούρ)  

 ηοπικιζηικέρ ανηιθέζειρ  

 διαθυνίερ για διασείπιζη ηος αγγλικού δανείος  

 πποζυπικέρ ανηιπαλόηηηερ & θιλοδοξίερ 

Οι υάσεις τοσ εμυσλίοσ 

 Πρώηε θάζε (θθινόπυπο 1823-καλοκαίπι 1824) Κολοκοηπώνηρ (εκηελεζηικό) ≠ Μαςποκοπδάηορ 

(Βοςλεςηικό)  ςποζηήπιξη Μαςποκοπδάηος από ηοςρ πποεζηούρ ηηρ Πελοποννήζος  ςποσώπηζη Κο-

λοκοηπώνη  

 Γεύηερε θάζε (Ιούλιορ 1823-Ιανοςάπιορ 1825)  ςναζπιζμόρ Μαςποκοπδάηος, Τδπαίυν και Ροςμε-

λιυηών οπλαπσηγών  απομόνυζη Πελοποννηζίυν από ηο Βοςλεςηικό  Διζβολή ζηην Πελοπόννηζο 

και ήηηα Πελοποννηζίυν  Φςλάκιζη Κολοκοηπώνη & Ανδπούηζος 

Η  Γ΄ Δζλοζσλέιεσζε (ζει. 34) 

Απσική ζύγκληζη  Άνοιξη 1826 (Δπίδαςπορ)  διάλςζη λόγυ ηηρ πηώζηρ ηος Μεζολογγίος (10/04/1826) 

Σελική ζύγκληζη  Άνοιξη 1827 (Τροηδήλα)  

Αποθάζειρ: 1) Δθιογή Ιωάλλε Καποδίζηρηα ως Κσβερλήηε (7 σπόνια θηηεία) 

                       2 ) Φήθιζη λέοσ ςνηάγμαηορ («Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος»)  

 

         Πποβλέπει διάκπιζη εξοςζιών                                                    Δίναι ηο πιο δημοκπαηικό ύνηαγμα ηηρ εποσήρ  

                                                              

                                                                   Πεπιέσει θιλελεύθεπερ ιδέερ 

                                  (π.σ .ανεξιθπηζκία, αηομικά δικαιώμαηα, καηάπγηζη δοςλείαρ) 


