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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΜΑΡΚΕΛΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

527: Ο Ιουστινιανός Α’ στέφεται 

αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

1291: Σχηµατίζεται η Ελβετική 

Συνοµοσπονδία. (εθνική εορτή)

1492: Οι Εβραίοι εκδιώκονται 

από την Ισπανία, µε διάταγµα 

των βασιλέων Φερδινάνδου και 

Ισαβέλλας.

1774: Οι επιστήµονες Καρλ 

Βίλχελµ και Τζόζεφ Πρίστλεϊ 

αποµονώνουν το στοιχείο του 

οξυγόνου από τον αέρα.

1804: Ο Καρλ Μαρία φον 

Βέµπερ κάνει την εµφάνισή του 

ως διευθυντής ορχήστρας στο 

Μπρεσλάου µε την όπερα του 

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ 

«Η µεγαλοψυχία του Τίτου».

1831: Εµφύλιος σπαραγµός στην 

Ελλάδα. Ο Ανδρέας Μιαούλης 

καταστρέφει την ελληνική 

κορβέτα Ύδρα και τη φρεγάτα 

Ελλάς.

1909: Ο Κωστής Παλαµάς 

ολοκληρώνει το αριστούργηµά 

του Η φλογέρα του βασιλιά, που 

εκτείνεται σε περισσότερους 

από 4.000 καλοδουλεµένους 

δεκαπεντασύλλαβους στίχους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1819: Χέρµαν Μέλβιλ, 

αµερικανός συγγραφέας. (Μόµπι 

Ντικ) (Θαν. 28/9/1891)

1936: Υβ Σεν Λοράν, Ενρί Ντονά 

Ματιέ το πραγµατικό όνοµά του, 

γάλλος σχεδιαστής µόδας. (Θαν. 

1/6/2008)

1965: Σαµ Μέντες, άγγλος 

σκηνοθέτης του θεάτρου και του 

κινηµατογράφου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1464: Κόζιµο Ντέλι Μέντιτσι, 

φλωρεντίνος ηγεµών, ιδρυτής 

της δυναστείας των Μεδίκων. 

(Γεν. 27/9/1389)

1903: Μάρθα Τζέιν Κάναρι 

Μπερκ, γνωστότερη ως Καλάµιτι 

Τζέιν, θρυλική φιγούρα της 

άγριας δύσης. (Γεν. 1/5/1852)

1981: Λεωνίδας Αλάογλου, 

ελληνικής καταγωγής καναδός 

µαθηµατικός, που διατύπωσε 

το οµώνυµο θεώρηµα. (Γεν. 

19/3/1914)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σχεδόν αµέσως, η νικήτρια φατρία του 
Κουντουριώτη άρχισε να ταλανίζεται 
από αντιθέσεις και εξαιτίας της διαχεί-

ρισης του δανείου. Οι Πελοποννήσιοι αντι-
λήφθηκαν ότι είχαν δώσει µεγάλη δύναµη 
στους νησιώτες (Υδραίους και Σπετσιώτες), 
οι οποίοι αποτελούσαν εµπόδιο στην ηγε-
µονία τους. Οι παλιοί σύµµαχοι έγιναν τώρα 
εχθροί και οι παλιοί εχθροί σύµµαχοι. Οι νη-
σιώτες προσεταιρίστηκαν τους ρουµελιώτες 
και παραµέρισαν τους πελοποννήσιους προ-
κρίτους. Τελικά, οι τελευταίοι αποχώρησαν 
από την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 1824. Οι 
δύο οµάδες συγκρούστηκαν σκληρά για την 
εξασφάλιση της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας. Το έναυσµα για τον δεύτερο εµφύλιο 
έδωσε η άρνηση των κατοίκων της Τριφυλ-
λίας να πληρώσουν φόρους στην κυβέρνηση 
Κουντουριώτη. Αυτός έστειλε στρατεύµατα 
για να επιβάλει τη θέληση της κυβέρνησης. 
Οι «κυβερνητικοί» υπό τον Παπαφλέσσα νι-
κήθηκαν και οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν. 
Με τα χρήµατα του δανείου ο Κουντουριώτης 

έστρεψε τους Στερεοελλαδίτες εναντίον των 
Πελοποννησίων. Σε ενέδρα έξω από την Τρι-
πολιτσά σκοτώνεται ο γιος το Κολοκοτρώνη, 
Πάνος, στις 13 Νοεµβρίου 1824. Ο Γέρος του 
Μωριά συντετριµµένος από τον θάνατο του 
γιου του αποσύρθηκε στη Βυτίνα, µετανιωµέ-
νος για τη συµµετοχή του στον Εµφύλιο.

Ο Κουντουριώτης µε τα χρήµατα του δανεί-
ου εξαγόραζε µικροκαπεταναίους και πλήρω-
νε τους µισθούς των στρατιωτών τους. Έτσι, 
µέρα µε τη µέρα αποδυνάµωνε την πλευρά 
των Πελοποννησίων. Η χαριστική βολή δό-
θηκε µε την εισβολή ρουµελιώτικων στρατευ-
µάτων στην Πελοπόννησο. Με αρχηγούς τους 
Γκούρα και Καραϊσκάκη προκάλεσαν απερί-
γραπτες καταστροφές και λεηλασίες, ιδιαίτερα 
στην περιοχή της Αχαΐας. Ο οπλαρχηγός ∆η-
µήτριος Πλαπούτας, ως ουδέτερος, προσφέρ-
θηκε να µεσολαβήσει για τον τερµατισµό της 
εµφύλιας αιµατοχυσίας, σε µια περίοδο που 
η σύµπραξη Σουλτάνου και Μοχάµετ Άλι της 
Αιγύπτου απειλούσε την Επανάσταση.

Ο Κολοκοτρώνης δέχθηκε να µεταβεί στο 

Ναύπλιο και να «προσφέρη εις την ∆ιοίκη-
σιν την υπόκλισίν του και την ευπείθειάν του 
εις τους νόµους της πατρίδος…». Είχε λάβει 
αόριστες διαβεβαιώσεις ότι η Κυβέρνηση θα 
χορηγούσε αµνηστία στους αντιπάλους της. 
Όµως, ο Κουντουριώτης δεν πίστεψε τα λόγια 
του µεγάλου του αντιπάλου και αφού τον συ-
νέλαβε στις 6 Φεβρουαρίου 1825 τον έκλεισε 
στο µοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα. 
Τον Απρίλιο η κυβέρνηση κατάφερε να υπο-
τάξει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, που ήταν στο 
πλευρό του Κολοκοτρώνη και στους δύο εµ-
φυλίους. Φυλακίστηκε στην Ακρόπολη και 
δολοφονήθηκε στις 5 Ιουνίου 1825.

Ο Κολοκοτρώνης είχε διαφορετική µοίρα. 
Αφέθηκε ελεύθερος την ίδια περίοδο, όταν 
οι πάντες είχαν συνειδητοποιήσει τον κίν-
δυνο που διέτρεχε ο Εθνικός Ξεσηκωµός. Ο 
Ιµπραήµ είχε καταλάβει τη µισή Πελοπόννη-
σο και ο Κιουταχής πολιορκούσε το Μεσο-
λόγγι. Η στρατηγική ιδιοφυΐα του Γέρου του 
Μωριά έπρεπε να τεθεί και πάλι στη διάθεση 
της Επανάστασης.

Β’ Εµφύλιος Πόλεµος (Ιούλιος 1824 - Ιανουάριος 1825)

O ι διαµάχες πολιτικών και στρατιωτικών, που υπέβοσκαν από το 
πρώτο έτος της Επανάστασης οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια και 
µετά την ολοκλήρωση της Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος (18 

Απριλίου 1823). Η πολιτική κρίση εξελίχθηκε σε εµφύλιο πόλεµο το 
πρώτο εξάµηνο του 1824. Οι δύο αντιµαχόµενες παρατάξεις ήσαν 
από τη µία πλευρά οι σηµαντικότεροι στρατιωτικοί της Πελοποννήσου 
µε επικεφαλής τον Κολοκοτρώνη («Αντικυβερνητικοί») και από την 
άλλη οι σηµαντικότεροι πολιτικοί της Πελοποννήσου και οι νησιώ-
τες («Κυβερνητικοί»). Το ρουµελιώτικο στοιχείο, που δεν είχε ενεργό 
ανάµιξη στη φάση αυτή, εκπροσώπησε ο ηπειρώτης Ιωάννης Κωλέτ-
της. Το θέατρο των επιχειρήσεων υπήρξε η Πελοπόννησος.

Αφορµή στάθηκε η καθαίρεση του υπουργού ∆ηµητρίου Περούκα 
από τον νέο πρόεδρο του Βουλευτικού (Βουλή) Αλέξανδρο Μαυρο-
κορδάτο, µε την κατηγορία της υπέρβασης καθήκοντος. Οι στρατι-
ωτικοί, υπερασπιζόµενοι το Εκτελεστικό (κυβέρνηση), διαλύουν το 
Βουλευτικό, µε την κατηγορία ότι δεν είχε ενεργήσει νόµιµα στην πε-
ρίπτωση Περούκα.

Στα τέλη Νοεµβρίου 1823 το Βουλευτικό καταφεύγει στο Κρανίδι 
για να βρίσκεται πιο κοντά στα ναυτικά νησιά που το υποστήριζαν. 
Από εκεί κηρύσσει παράνοµο το Εκτελεστικό και κηρύσσει νέο, µε 
επικεφαλής τον υδραίο µεγαλοκαραβοκύρη Γεώργιο Κουντουριώτη 
και µέλη τους Παναγιώτη Μπόταση, Ιωάννη Κωλέττη, Νικόλαο Λόντο 
και Ανδρέα Ζαΐµη. Έτσι, δηµιουργούνται δύο πόλοι εξουσίας, ο ένας 
µε έδρα το Κρανίδι («Κυβερνητικοί») και ο άλλος µε έδρα την Τριπο-
λιτσά («Αντικυβερνητικοί»). Η µία κυβέρνηση κατηγορούσε την άλλη 
ως παράνοµη, ενώ και οι δύο προκήρυξαν εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Βουλευτικού.

Οι «Αντικυβερνητικοί» κατηγορούσαν τους «Κυβερνητικούς» ότι θέ-
λουν να παραδώσουν την Ελλάδα στους Άγγλους, ενώ οι «Κυβερνητι-
κοί» εξέφραζαν τους φόβους για τις δικτατορικές τάσεις των στρατιω-
τικών, που αποτελούσαν τη ραχοκοκκαλιά των «Αντικυβερνητικών». 
Η πλάστιγγα έγειρε εύκολα υπέρ των «Κυβερνητικών», που είχαν τη 
δύναµη και τον πλούτο. Συσπείρωναν τους νησιώτες εφοπλιστές και 
κεφαλαιούχους, τους περισσότερους ρουµελιώτες οπλαρχηγούς, το 
µεγαλύτερο µέρος των πελοποννησίων γαιοκτηµόνων, τους Έλληνες 
του εξωτερικού και τους περισσότερους φιλέλληνες. Ο Κολοκοτρώνης 

µπορεί να ήταν η ψυχή των «Αντικυβερνητικών», αλλά οι δυνάµεις 
που τον υποστήριζαν ήταν περιορισµένες.

Όπλο στα χέρια της κυβέρνησης του Κρανιδίου ήταν και το πρώτο 
δάνειο της ανεξαρτησίας, που συνήφθη για τις πολεµικές ανάγκες της 
χώρας, αλλά κατασπαταλήθηκε στην εµφύλια διαµάχη. Μάταια η πα-
ράταξη Κολοκοτρώνη προσπάθησε να το µπλοκάρει, επειδή γνώριζε 
ποια θα ήταν η τύχη του. Το δίµηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου δόθηκαν 
σκληρές µάχες στις περιοχές της Αρκαδίας και της Αργολίδας, µε εύ-
κολη επικράτηση των Κυβερνητικών. Οι ψύχραιµες φωνές για συµ-
βιβασµό επικράτησαν και ο Κολοκοτρώνης, βλέποντας την αδυναµία 
του, αναγκάστηκε να συρθεί σε συνδιαλλαγή µε τον Κουντουριώτη και 
µετά από κοπιαστικές συζητήσεις επιτεύχθηκε συµφωνία για τερµατι-
σµό των εχθροπραξιών στις 22 Μαΐου 1824. Ο Κολοκοτρώνης ανα-
γνώρισε την κυβέρνηση Κουντουριώτη, η οποία στις αρχές Ιουλίου 
χορήγησε αµνηστία στους αντιπάλους της.

Α’ Εµφύλιος Πόλεµος (Φθινόπωρο 1823 - Ιούλιος 1824)

Οι Εµφύλιες ∆ιαµάχες 
της Ελληνικής Επανάστασης
Οι αιµατηρές συγκρούσεις στρατιωτι-
κών και πολιτικών (Α’ Εµφύλιος) και 
Πελοποννησίων από τη µία πλευρά και 

Στερεοελλαδιτών και Νησιωτών από την 
άλλη (Β’ Εµφύλιος), συνθέτουν το προ-
φίλ της εµφύλιας διαµάχης κατά τη δι-

άρκεια της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Λά-
φυρο, η εξουσία και ο «λουφές», όπως 
έλεγε ο Φωτάκος.




