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Ο εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε το 1823  και τελείωσε το 

1825. Χωρίστηκε σε δύο φάσεις:

❖ Η πρώτη (Φθινόπωρο 1823 - Καλοκαίρι 1824) 

χαρακτηρίστηκε μόνο από έντονες πολιτικές διαμάχες 

μεταξύ Φιλικών και Κοτζαμπάσηδων (ήταν κοινοτικοί 

άρχοντες, οι επικεφαλής σε επίπεδο επαρχίας των 

ελληνικών χριστιανικών κοινοτήτων ως  τη δεύτερη 

βαθμίδα της αυτοδιοίκησης).

❖ Η δεύτερη (Ιούλιος 1824 - Ιανουάριος 1825)  

χαρακτηρίστηκε από εμφύλιες συρράξεις μεταξύ 

κυβερνητικών, υποστηριζόμενων από την Αγγλία, 

και Πελοποννησίων.



❖ Πρόκριτοι

❖ Ιεράρχες

❖ Φαναριώτες 

❖ Οπλαρχηγοί

❖ Φιλικοί



Υπήρξε σύγκρουση μεταξύ δυο ομάδων με αρχηγούς τον

Θ. Κολοκοτρώνη και τον Α. Μαυροκορδάτο.

Ο Κολοκοτρώνης τον απείλησε λέγοντας του «μην καθίσεις 
πρόεδρος, ότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια, με τη 
βελάδα όπου ήρθες». Ύστερα από αυτή την προειδοποίηση 

ο Μαυροκορδάτος αναχώρησε για την Ύδρα, όπου 
μπορούσε ελεύθερα να σχεδιάσει τις πολιτικές του κινήσεις. 
Η αποχώρηση του Μαυροκορδάτου θεωρήθηκε επιτυχία του 

Κολοκοτρώνη.



.

❖ Μαυροκορδάτος

❖ Κωλέττης

❖ Οπλαρχηγοί της 

Στερεάς Ελλάδας

❖ Υδραίοι 

❖ Πελοποννήσιοι 

οπλαρχηγοί



Στην δεύτερη φάση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 

πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι Υδραίοι 

καραβοκύρηδες και συγκεκριμένα η Αγγλόφιλη οικογένεια 

Κουντουριώτη που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το 

μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας με το μέρος της. 



❖ Στις 23 Ιανουαρίου του 1825 όλα έχουν τελειώσει. Ο 

Κολοκοτρώνης και άλλοι φυλακίζονται στο μοναστήρι του 

Προφήτη Ηλία στην Ύδρα.

❖ Την ίδια εποχή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, νομίζοντας ότι θα 

του δοθεί αμνηστία, παραδίνεται στις αρχές, μεταφέρεται 

στην Αθήνα και φυλακίζεται στην Ακρόπολη. Εκεί αφού 

βασανίστηκε απάνθρωπα, στραγγαλίστηκε και ρίχτηκε από 

την Ακρόπολη στις 5 Ιουνίου 1825 μετά τα μεσάνυχτα.



❖ Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης γεννήθηκε 
στην Μεσσηνία στις 3 Απριλίου 
1770 και απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 4 Φεβρουαρίου 
1843.Ηταν Έλληνας αρχιστράτη
γος και ηγετική μορφή 
της Επανάστασης του 1821, 
οπλαρχηγός, πληρεξούσιος, 
Σύμβουλος της Επικρατείας. 
Απέκτησε το 
προσωνύμιο Γέρος του Μοριά. 
Μετά τον θάνατο τιμήθηκε από 
την Ελληνική Πολιτεία με τον 
βαθμό του Στρατάρχη.



❖ Ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος γεννήθηκε στην 
Ιθάκη το 1788 και πέθανε στην 
Αθήνα στις 5 Ιουνίου 1825 στην 
ηλικία των 37 ετών. Ήταν γιος 
του Ανδρέα Βερούση που ήταν 
γνωστός και ως καπετάν 
Ανδρούτσος, ήταν και αυτός 
ένας επιφανής αγωνιστής 
οπλαρχηγός της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. 
Πολέμησε μέχρι το 1820 για 
λογαριασμό του Αλή Πασά και 
στη συνέχεια αγωνίστηκε για 
την ελευθερία της Ελλάδας. 



Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση 

συγκλήθηκε το 1826 

στην Επίδαυρο, αλλά 

διαλύθηκε σχεδόν 

αμέσως, όταν έγινε 

γνωστή η πτώση του 

Μεσολογγίου.



Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση συνεχίστηκε στην 
Τροιζήνα στις 19 Μαρτίου 1827 και έλαβε τέλος 
στις 5 Μαΐου το 1827, με σκοπό την ολοκλήρωση 

των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης της 
Επιδαύρου που είχε διακοπεί λόγω των πολεμικών 

γεγονότων.



❖ Αυτή η 

Εθνοσυνέλευση 

συνέταξε και 

επικύρωσε πρώτο 

οριστικό 

καταστατικό χάρτη 

της Ελλάδας, το 

«Πολιτικόν 

Σύνταγμα της 

Ελλάδος».

❖ Επίσης, εξέλεξε ως 

πρώτο Κυβερνήτη 

της Ελλάδος, 

τον Ιωάννη 

Καποδίστρια.



Το Πολιτικό Σύνταγμα 
της Ελλάδος:

❖ βασιζόταν στην 
αρχή της 
διάκρισης των 
εξουσιών, 

❖ διαπνεόταν από 
φιλελεύθερες ιδέες,  

❖ ήταν το πιο 
δημοκρατικό 
σύνταγμα της 
εποχής του.

Η πολιτική και 

κοινωνική οργάνωση 

του σημερινού 

κόσμου βασίζεται 

ουσιαστικά στις 

φιλελεύθερες ιδέες 

του Μοντεσκιέ, και 

γι' αυτό θεωρείται ως 

ένας από τους 

μεγαλύτερους 

φιλοσόφους 

της Ευρώπης.
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