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ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πολιτικοί σχηματισμοί τοπικού χαρακτήρα, ένα είδος 

τοπικών κυβερνήσεων

Οι οποίοι, ήταν:

✓η Πελοποννησιακή Γερουσία

✓η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος

✓ο Άρειος Πάγος 



ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Προκειμένου να εδραιωθεί η επανάσταση, χρειάζονταν:

✓πολεμική προσπάθεια

✓ανεφοδιασμός των ελληνικών στρατευμάτων

✓πολιτική οργάνωση των περιοχών που απελευθερώνονταν

✓διαχείριση των εθνικών γαιών ή εθνικών κτημάτων, δηλαδή των 

ακίνητων οθωμανικών περιουσιών που είχαν περάσει στον έλεγχο 

των Ελλήνων



Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν και ζητούσαν εξουσία, ήταν οι:

✓Προεστοί

✓Φαναριώτες

✓ Ιεράρχες 

Προεστός του 18ου αιώνα 

με την επίσημη στολή του
Φαναριώτης Ιεράρχες



Α’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τόπος: Επίδαυρος

Χρονολογία: Δεκέμβριος 1821-Ιανουάριος 1822 



Αποτελέσματα:

✓Ψήφισε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα, γνωστό ως 

σύνταγμα της Επιδαύρου

✓η Εθνοσυνέλευση έσπευσε να διακηρύξει ότι η 

επανάσταση ήταν εθνική και δεν είχε 

κοινωνικοανατρεπτικές προθέσεις

✓Όρκος της διοίκησης, ότι θα αποτελούνταν από δύο 

σώματα με ετήσια θητεία

α) το Εκτελεστικό (κυβέρνηση), με πέντε μέλη και     

πρόεδρο τον Αλ. Μαυροκορδάτο

β) το Βουλευτικό, με 70 μέλη και πρόεδρο τον Δ.  

Υψηλάντη



ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

✓Ήταν ένα κείμενο έντονα επηρεασμένο από τα συντάγματα της 

γαλλικής επανάστασης, με το οποίο ανακηρυσσόταν η ελληνική 

ανεξαρτησία και θεσπιζόταν το πολίτευμα της αβασίλευτης 

δημοκρατίας.

✓Η τελευταία ρύθμιση αποτελούσε μοναδική εξαίρεση σε όλη την 

Ευρώπη, όπου επικρατούσε τότε η βασιλεία. 

2. Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος
(σύνταγμα της Επιδαύρου), 1822

§ γ’ – Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων

άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού, ή κλάσεως (ενν.

κοινωνικής τάξης), ή αξιώματος.

§ ζ’ – Η ιδιοκτησία, τιμή και ασφάλεια εκάστου των

Ελλήνων, είναι υπό την προστασίαν των νόμων.

Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά συντάγματα, 1822-1952,

Στοχαστής, Αθήνα 1971, σ. 66.



Β’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τόπος: Άστρος της Κυνουρίας

Χρονολογία: Μάρτιος-Απρίλιος 1823

Αποτελέσματα:

✓Εγκρίθηκε μια νέα, ελαφρώς τροποποιημένη, εκδοχή του συντάγματος 

της Επιδαύρου, ο νόμος της Επιδαύρου 

✓Καταργήθηκαν όλοι οι τοπικοί οργανισμοί, καθώς και το αξίωμα του 

αρχιστράτηγου, που έφερε έως τότε ο Κολοκοτρώνης 

✓Πρόεδρος του Εκτελεστικού ορίστηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και 

πρόεδρος του Βουλευτικού ο Α. Μαυροκορδάτος



ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος (1791

-1865) ήταν κυρίαρχη 

προσωπικότητα στις 

τάξεις των 

εκσυγχρονιστών,

διπλωμάτης και 

πολιτικός που 

διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο στην 

πολιτική ζωή του τόπου 

κατά την Επανάσταση 

και στις πρώτες 

μετεπαναστατικές 

δεκαετίες.

Ο Πετρόμπεης 

Μαυρομηχάλης 

(1765 - 1848)

ήταν Έλληνας

οπλαρχηγός και 

πολιτικός.



ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

✓ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8
C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF
%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%C
E%B7%CF%82

✓ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-
Gymnasiou_html-empl/index2_9.html

✓ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%
B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF
%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AC%C
F%84%CE%BF%CF%82

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index2_9.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82

