
ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Γιορτάζουν: Χρυσοστομοσ.

ΓεΓονοτά

1824: Εμφύλιος πόλεμος στην 
Αρκαδία, μεταξύ κυβερνητικών 
(Βάσος Μαυροβουνιώτης) και 
αντικυβερνητικών (Κολοκοτρωναίοι), 
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 
Επανάστασης. Κατά τη διάρκεια 
των συγκρούσεων φονεύεται ο 
γιος του γέρου του Μοριά, Πάνος 
Κολοκοτρώνης, σε ηλικία 26 ετών.

1864: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα 
της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται 
η Συνταγματική Μοναρχία και 
καθιερώνεται η Βασιλευόμενη 
Δημοκρατία.

1887: Διαδήλωση αριστερών 
στο Λονδίνο κατά της βρετανικής 
καταπίεσης στην Ιρλανδία πνίγεται 
στο αίμα από την αστυνομία. 3 νεκροί 
και 400 τραυματίες, ο απολογισμός. 
Έμεινε στην ιστορία ως Ματωμένη 
Κυριακή (Bloody Sunday), η πρώτη 
από τις συνολικά τέσσερις της 
βρετανικής ιστορίας.

1940: Κάνει πρεμιέρα στη Νέα 
Υόρκη το αριστούργημα κινουμένων 
σχεδίων του Γουόλτ Ντίσνεϊ Η 
Φαντασία.

1964: Αρχίζει η λειτουργία του 
τελεφερίκ της Πάρνηθας.

1998: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ 
Κλίντον, συμφωνεί να πληρώσει 
το ποσό των 850.000 δολαρίων 
στην Πόλα Τζόουνς για να μην 
προχωρήσει η αγωγή της για 
σεξουαλική παρενόχληση.

Γεννήσεισ

354: Αυγουστίνος, επίσκοπος 
Ιππώνος και Άγιος της 
χριστιανικής εκκλησίας, από τους 
σημαντικότερους θεολόγους του 
Χριστιανισμού. (Θαν. 28/8/430)

1850: Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, 
σκωτσέζος συγγραφέας. (Το Νησί 
των Θησαυρών, Δόκτωρ Τζέκιλ και 
Μίστερ Χάιντ) (Θαν. 3/12/1894)  

1957: Άννα Βερούλη, πρωταθλήτρια 
Ευρώπης το 1982 στον ακοντισμό.

Θάνάτοι

1868: Τζοακίνο Ροσίνι, ιταλός 
συνθέτης. (Ο Κουρέας της Σεβίλλης, 
Γουλιέλμος Τέλλος) (Γεν. 29/2/1792)

1974: Βιτόριο Ντε Σίκα, ιταλός 
σκηνοθέτης και ηθοποιός. (Κλέφτης 
Ποδηλάτων, Ο κήπος των Φίντσι-
Κοντίνι) (Γεν. 7/7/1901)

1979: Γιάννης Μαρής, 
δημοσιογράφος και συγγραφέας 
αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Γεν. 
1916)

Οι αιματηρές συγκρούσεις στρατιωτικών 
και πολιτικών (Α’ Εμφύλιος) και Πελοποννη-
σίων από τη μία πλευρά και Στερεοελλαδιτών 
και Νησιωτών από την άλλη (Β’ Εμφύλιος), 
συνθέτουν το προφίλ της εμφύλιας διαμάχης 
κατά τη διάρκεια της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 
Λάφυρο, η εξουσία και ο «λουφές», όπως 
έλεγε ο Φωτάκος.

Α’ Εμφύλιος ΠολΕμος 
(φθινοΠωρο 1823 - ιούλιος 1824)

Οι διαμάχες πολιτικών και στρατιωτικών, που 
υπέβοσκαν από το πρώτο έτος της Επανάστασης 
οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την ολο-
κλήρωση 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 Κολοκο-
τρώνη («Αντικυβερνητικοί») και από την άλλη οι 
σημαντικότεροι πολιτικοί της Πελοποννήσου και 
οι νησιώτες («Κυβερνητικοί»). Το ρουμελιώτικο 
στοιχείο, που δεν είχε ενεργό ανάμιξη στη φάση 
αυτή, εκπροσώπησε ο ηπειρώτης Ιωάννης Κω-
λέττης. Το θέατρο των επιχειρήσεων υπήρξε η 
Πελοπόννησος.

Αφορμή στάθηκε η καθαίρεση του υπουργού 
Δημητρίου Περούκα από τον νέο πρόεδρο του 
Βουλευτικού (Βουλή) Αλέξανδρο Μαυροκορ-
δάτο, με την κατηγορία της υπέρβασης καθήκο-
ντος. Οι στρατιωτικοί, υπερασπιζόμενοι το Εκτε-
λεστικό (κυβέρνηση), διαλύουν το Βουλευτικό, 
με την κατηγορία ότι δεν είχε ενεργήσει νόμιμα 
στην περίπτωση Περούκα.

Στα τέλη Νοεμβρίου 1823 το Βουλευτικό κα-
ταφεύγει στο Κρανίδι για να βρίσκεται πιο κοντά 
στα ναυτικά νησιά που το υποστήριζαν. Από εκεί 
κηρύσσει παράνομο το Εκτελεστικό και κηρύσ-
σει νέο, με επικεφαλής τον υδραίο μεγαλοκαρα-
βοκύρη Γεώργιο Κουντουριώτη και μέλη τους 
Παναγιώτη Μπόταση, Ιωάννη Κωλέττη, Νικό-
λαο Λόντο και Ανδρέα Ζαΐμη. Έτσι, δημιουρ-
γούνται δύο πόλοι εξουσίας, ο ένας με έδρα το 
Κρανίδι («Κυβερνητικοί») και ο άλλος με έδρα 
την Τριπολιτσά («Αντικυβερνητικοί»). Η μία κυ-
βέρνηση κατηγορούσε την άλλη ως παράνομη, 
ενώ και οι δύο προκήρυξαν εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Βουλευτικού.

Οι «Αντικυβερνητικοί» κατηγορούσαν τους 
«Κυβερνητικούς» ότι θέλουν να παραδώσουν 
την Ελλάδα στους Άγγλους, ενώ οι «Κυβερνη-
τικοί» εξέφραζαν τους φόβους για τις δικτατορι-
κές τάσεις των στρατιωτικών, που αποτελούσαν 
τη ραχοκοκκαλιά των «Αντικυβερνητικών». Η 
πλάστιγγα έγειρε εύκολα υπέρ των «Κυβερνη-
τικών», που είχαν τη δύναμη και τον πλούτο. 
Συσπείρωναν τους νησιώτες εφοπλιστές και 
κεφαλαιούχους, τους περισσότερους ρουμε-
λιώτες οπλαρχηγούς, το μεγαλύτερο μέρος των 
πελοποννησίων γαιοκτημόνων, τους Έλληνες 
του εξωτερικού και τους περισσότερους φιλέλ-
ληνες. Ο Κολοκοτρώνης μπορεί να ήταν η ψυχή 
των «Αντικυβερνητικών», αλλά οι δυνάμεις που 
τον υποστήριζαν ήταν περιορισμένες.

Όπλο στα χέρια της κυβέρνησης του Κρανιδί-
ου ήταν και το πρώτο δάνειο της ανεξαρτησίας, 
που συνήφθη για τις πολεμικές ανάγκες της 
χώρας, αλλά κατασπαταλήθηκε στην εμφύλια 
διαμάχη. Μάταια η παράταξη Κολοκοτρώνη 

προσπάθησε να το μπλοκάρει, επειδή γνώριζε 
ποια θα ήταν η τύχη του. Το δίμηνο Φεβρουα-
ρίου - Μαρτίου δόθηκαν σκληρές μάχες στις 
περιοχές της Αρκαδίας και της Αργολίδας, με 
εύκολη επικράτηση των Κυβερνητικών. Οι ψύ-
χραιμες φωνές για συμβιβασμό επικράτησαν 
και ο Κολοκοτρώνης, βλέποντας την αδυναμία 
του, αναγκάστηκε να συρθεί σε συνδιαλλαγή 
με τον Κουντουριώτη και μετά από κοπιαστικές 
συζητήσεις επιτεύχθηκε συμφωνία για τερμα-
τισμό των εχθροπραξιών στις 22 Μαΐου 1824. 
Ο Κολοκοτρώνης αναγνώρισε την κυβέρνηση 
Κουντουριώτη, η οποία στις αρχές Ιουλίου χο-
ρήγησε αμνηστία στους αντιπάλους της.

Β’ Εμφύλιος ΠολΕμος 
(ιούλιος 1824 - ιΑνούΑριος 1825)

Σχεδόν αμέσως, η νικήτρια φατρία του Κου-
ντουριώτη άρχισε να ταλανίζεται από αντιθέ-
σεις και εξαιτίας της διαχείρισης του δανείου. 
Οι Πελοποννήσιοι αντιλήφθηκαν ότι είχαν 
δώσει μεγάλη δύναμη στους νησιώτες (Υδραί-
ους και Σπετσιώτες), οι οποίοι αποτελούσαν 
εμπόδιο στην ηγεμονία τους. Οι παλιοί σύμ-
μαχοι έγιναν τώρα εχθροί και οι παλιοί εχθροί 
σύμμαχοι. Οι νησιώτες προσεταιρίστηκαν τους 
ρουμελιώτες και παραμέρισαν τους πελοπον-
νήσιους προκρίτους. Τελικά, οι τελευταίοι απο-
χώρησαν από την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 
1824. Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν σκληρά 
για την εξασφάλιση της πολιτικής και στρατιω-
τικής ηγεσίας.

Το έναυσμα για τον δεύτερο εμφύλιο έδωσε 
η άρνηση των κατοίκων της Τριφυλλίας να πλη-
ρώσουν φόρους στην κυβέρνηση Κουντουριώ-
τη. Αυτός έστειλε στρατεύματα για να επιβάλει τη 
θέληση της κυβέρνησης. Οι «κυβερνητικοί» υπό 
τον Παπαφλέσσα νικήθηκαν και οι συγκρούσεις 
γενικεύτηκαν. Με τα χρήματα του δανείου ο 
Κουντουριώτης έστρεψε τους Στερεοελλαδίτες 
εναντίον των Πελοποννησίων. Σε ενέδρα έξω 
από την Τριπολιτσά σκοτώνεται ο γιος το Κολο-

κοτρώνη, Πάνος, στις 13 Νοεμβρίου 1824. Ο Γέ-
ρος του Μωριά συντετριμμένος από τον θάνατο 
του γιου του αποσύρθηκε στη Βυτίνα, μετανιω-
μένος για τη συμμετοχή του στον Εμφύλιο.

Ο Κουντουριώτης με τα χρήματα του δανείου 
εξαγόραζε μικροκαπεταναίους και πλήρωνε 
τους μισθούς των στρατιωτών τους. Έτσι, μέρα 
με τη μέρα αποδυνάμωνε την πλευρά των Πε-
λοποννησίων. Η χαριστική βολή δόθηκε με 
την εισβολή ρουμελιώτικων στρατευμάτων 
στην Πελοπόννησο. Με αρχηγούς τους Γκού-
ρα και Καραϊσκάκη προκάλεσαν απερίγραπτες 
καταστροφές και λεηλασίες, ιδιαίτερα στην πε-
ριοχή της Αχαΐας. Ο οπλαρχηγός Δημήτριος 
Πλαπούτας, ως ουδέτερος, προσφέρθηκε να 
μεσολαβήσει για τον τερματισμό της εμφύλιας 
αιματοχυσίας, σε μια περίοδο που η σύμπραξη 
Σουλτάνου και Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου απει-
λούσε την Επανάσταση.

Ο Κολοκοτρώνης δέχθηκε να μεταβεί στο 
Ναύπλιο και να «προσφέρη εις την Διοίκη-
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 συνέ-
λαβε στις 6 Φεβρουαρίου 1825 τον έκλεισε στο 
μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα. Τον 
Απρίλιο η κυβέρνηση κατάφερε να υποτάξει 
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, που ήταν στο πλευρό 
του Κολοκοτρώνη και στους δύο εμφυλίους. 
Φυλακίστηκε στην Ακρόπολη και δολοφονή-
θηκε στις 5 Ιουνίου 1825.

Ο Κολοκοτρώνης είχε διαφορετική μοίρα. 
Αφέθηκε ελεύθερος την ίδια περίοδο, όταν οι 
πάντες είχαν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που 
διέτρεχε ο Εθνικός Ξεσηκωμός. Ο Ιμπραήμ είχε 
καταλάβει τη μισή Πελοπόννησο και ο Κιουτα-
χής πολιορκούσε το Μεσολόγγι. Η στρατηγική 
ιδιοφυΐα του Γέρου του Μωριά έπρεπε να τεθεί 
και πάλι στη διάθεση της Επανάστασης.

οι εμφύλιες Διαμάχες 
της ελληνικής επανάστασης
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