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1

Θάνατος το απομεσήμερο

Τις ώρες 3 έως 5 το πρωί είναι η ζωή λιγότερη στον 

κόσμο. Είναι οι ώρες που πεθαίνουν οι περισσό-

τεροι άνθρωποι. [Ε]μένα μ’ αρέσει να πεθάνω το 

μεσημέρι.1

Η δολοφονία έγινε μέρα μεσημέρι με τέτοια ψυχραιμία, ώστε 

οι λίγοι αυτόπτες μάρτυρες θα είχαν ίσως την εντύπωση 

ότι παρακολουθούν γύρισμα κινηματογραφικής ταινίας. Η 31η 

Ιουλίου του 1920 ήταν μια πολύ ζεστή καλοκαιρινή μέρα στην 

Αθήνα, με το θερμόμετρο να δείχνει το μεσημέρι 40 βαθμούς. 

Η δολοφονία έγινε μεταξύ 3 και 4 το απομεσήμερο, την ώρα 

που οι περισσότεροι Αθηναίοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, 

για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο και να απολαύσουν τον 

μεσημεριανό τους υπνάκο. Οι δρόμοι, με εξαίρεση ίσως το 

κέντρο της πόλης, ήταν έρημοι. Το 1920 η Αθήνα είχε πληθυ-

σμό περίπου 425.000 κατοίκους, λίγο περισσότερο από το 

1/10 του σημερινού.2 Η περιοχή της πόλης όπου έγινε η δο-

1 Ίων Δραγούμης, Ιανουάριος 1907∙ βλ. Πηνελόπη Δέλτα, Αναμνήσεις 
1921, επμλ.: Α.Π. Ζάννας, Αθήνα: Ερμής, 1997, σ. 292. 
2 Thomas Gallant, Modern Greece, Νέα Υόρκη: Oxford University Press, 
2001, σ. 108.
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λοφονία βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το τότε 

προάστιο των Αμπελοκήπων, στο ύψος της σημερινής στάσης 

«Ιλίσια». Και μόνο το όνομα Αμπελόκηποι δείχνει ότι το 1920 

η περιοχή ήταν ακόμη σχεδόν αγροτική. Σήμερα στο σημείο 

όπου έγινε η δολοφονία, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, 

λίγο πιο πάνω και απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton, περίπου 

500 μέτρα από την Αμερικανική Πρεσβεία και το Μέγαρο Μου-

σικής, υπάρχει μια λευκή στήλη σε ανάμνηση του γεγονότος. 

Το 1920 στο σημείο αυτό υπήρχαν μόνο μάντρες που πουλού-

σαν υλικά οικοδομών, ένα δυο υπαίθρια καφέ/μπιραρίες, κα-

θώς και τα λεγόμενα Παραπήγματα, στρατώνες του πυροβολι-

κού. Σε αυτό το ημιαγροτικό περιβάλλον ήταν επόμενο να 

υπάρχουν ελάχιστοι αυτόπτες μάρτυρες (ένας εργάτης, μια 

γυναίκα που πουλούσε γκαζόζες, καθώς και μερικοί ακόμα), 

οι οποίοι μάλιστα κάθε άλλο παρά πρόθυμοι ήταν να καταθέ-

σουν όσα είδαν. Το τι ακριβώς έγινε θα παρέμενε έτσι στο 

σκοτάδι, αν κατά τύχη τα όσα διαδραματίστηκαν δεν έπεφταν 

στην αντίληψη ενός... αλλοδαπού. Ο Ίγκορ Λεμπέντιεφ, συ-

νταγματάρχης του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στρατού, υπηρε-

τούσε στη ρωσική διπλωματική αποστολή στην Αθήνα, σε μια 

περίοδο όπου η κυβέρνηση των Αθηνών δεν είχε ακόμη ανα-

γνωρίσει το σοβιετικό καθεστώς. Αξίζει, νομίζω, να παρατεθεί 

εδώ η λεπτομερειακή και κατά πάσα πιθανότητα ακριβής και 

αμερόληπτη μαρτυρία του: 

Την 31ην Ιουλίου, ημέραν καθ’ ην εγνώσθη η κατά του 

Βενιζέλου απόπειρα, υπήρξα, τυχαίως, μάρτυς των ακο-

λούθων: Περί την 4ην απογευματινήν ανέμενον μεθ’ ομά-

δος εκ τριών ή τεσσάρων προσώπων την άφιξιν του τραμ 
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παρά την γωνίαν της Λεωφόρου Κηφισίας και της οδού Ι. 

Παπαδιαμαντοπούλου πλησίον του υπ. αριθμ. 907 στύλου 

των ηλεκτρικών συρμάτων. Την προσοχή μου επέσυρεν 

ομάς στρατιωτών αγόντων εν συνοδεία ένα πολίτην καλού 

παρουσιαστικού και βαδίζοντα μετά πολλής αξιοπρεπείας. 

Δεξιόθεν και αριστερόθεν εβάδιζον δύο στρατιώται, δεκάς 

δε ετέρων ηκολούθει εκ του σύνεγγυς. Πάντες έφερον τυ-

φέκια. Μόλις το απόσπασμα επλησίασεν εις τον υπ. αριθμ. 

905 στύλον, μετέβαλε κατεύθυνσιν προς τα αριστερά και 

εσταμάτησε παρά το πεζοδρόμιον, αφήσαν τον αιχμάλωτον 

πολίτην επί του πεζοδρομίου, εις απόστασιν τεσσάρων πε-

ρίπου βημάτων. Οι στρατιώται αφού εσταμάτησαν, επυρο-

βόλησαν. Ερρίφθησαν περί τους δέκα πυροβολισμούς. 

Ουδέν πρόσταγμα ηκούσθη. Ο πυροβοληθείς πολίτης κα-

τέπεσεν άπνους, χωρίς να βγάλη κραυγήν, χωρίς να είπη 

τι. Εν αυτοκίνητον επλησίασεν. Οι στρατιώται επέβησαν 

αυτού και ανεχώρησαν. Αργότερον διέβην και πάλιν εκ 

του αυτού σημείου. Δεν υπήρχεν όμως πλέον ίχνος του 

δράματος, το οποίον είχε προ ολίγου διαδραματισθή εκεί.3   

Αυτό ήταν, λοιπόν, το τέλος του Ίωνα Δραγούμη, πατριώτη, 

διπλωμάτη, πολιτικού και διανοούμενου. Ο Δραγούμης ήταν 

συγχρόνως άνθρωπος της δράσης και άνθρωπος των ιδεών 

– σπάνιος συνδυασμός. Σε μια εποχή έντονων πολιτικών πα-

θών, όταν ο φανατισμός τύφλωνε τους περισσότερους γύρω 

του, ο Δραγούμης παρέμενε σχετικά νηφάλιος, διατυπώνοντας 

3 Γεώργιος Ρούσσος, Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους, 1826-1974, 
7 τόμοι, Αθήνα: Μορφωτική Εστία, 1975, τόμ. 6, σ. 138-39.
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τις όποιες απόψεις του και τις –συχνά καινοτόμες– ιδέες του 

χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Οι απόψεις του Δρα-

γούμη, όπως θα δούμε, ήταν συχνά εσφαλμένες, ενίοτε και 

αντιδημοκρατικές. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να αμφισβη-

τήσει την αγάπη του για την Ελλάδα και τους αγώνες του για 

τον ελληνισμό. Όπως έγραφε, σχετικά πρόσφατα, κάποιος: 

Ελάχιστοι είναι αυτοί που ματαίως προσπαθούν να μειώ-

σουν την προσωπικότητα και προσφορά του, και αναλόγως 

ματαιοπονούν όσοι επιδιώκουν την πολιτική εκμετάλλευ-

ση των αρχών, που υπηρέτησε, και επιζητούν να κέκτηνται 

την απόλυτη αποκλειστικότητα του ιδίου και των μηνυμά-

των του.4 

Η καλύτερη περιγραφή του ρόλου του Δραγούμη στην ελ-

ληνική πολιτική ζωή προέρχεται ίσως από τον Γιάνη Κορδάτο, 

ιστορικό, αλλά και στέλεχος του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικού Εργα-

τικού Κόμματος Ελλάδας) και του ΚΚΕ αργότερα. Ο Κορδάτος, 

που για ένα σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε μάλιστα και 

γραμματέας του ΚΚΕ, ήταν τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας 

του κόμματος, του Ριζοσπάστη, αλλά και του περιοδικού των 

δημοτικιστών, του Νουμά, όπου και έγραψε, με το ψευδώνυμο 

Π. Χαλκός, το κείμενο «Ίων Δραγούμης: ο πολιτικός». 

Η αστική μας τάξη πρέπει να κλάψει ειλικρινά την τρα-

γική δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη (Ίδα). Έχασε έναν 

4 Αθανάσιος Κόρμαλης, Η εκτέλεση του Ίωνος Δραγούμη στον Τύπο της 
εποχής, Αθήνα: Πελασγός, 1994, σ. 9.
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πολιτικό της από τους πιο τίμιους και ηθικούς. Ο αντι-

πολιτευόμενος αστικός κόσμος ίσως έχασε τον μόνο 

πολιτικό άντρα που μπορούσε, με τα ηθικά και πνευμα-

τικά του προσόντα, ν’ αντικρούσει και να πολεμήσει την 

Βενιζελική ιδεολογία. [...] Ο Ίων Δραγούμης είτανε πά-

ντα ο ίδιος, ο Ίδας του «Νουμά», ο πατέρας του Ελληνικού 

Εθνικισμού, ο θερμός πατριώτης των Μακεδονικών, ο 

ονειροπόλος της Μεγάλης Ιδέας, ο αστός πατριώτης, 

που σχεδίαζε και ονειρευότανε την Ελλάδα στα γεωγρα-

φικά σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. [...] Τελειώ-

νω με αυτές τις λίγες γραμμές για τον έντιμο και ευγενή 

πολιτικό αντίπαλο της σοσιαλιστικής μας ιδεολογίας, 

που, αν και δεν την πίστευε, πάντα τη σεβόταν. Είναι 

καθήκον μας σαν σοσιαλιστές να λέμε πάντα την αλήθεια 

και να αναγνωρίζουμε την ηθική αξία των αντιπάλων 

μας.5

Όπως είναι φυσικό, δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εκτί-

μηση. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι μπορεί ο Δρα-

γούμης να ήταν ο πιο σοβαρός πολιτικός αντίπαλος του Βενι-

ζέλου από άποψη πνευματικής καλλιέργειας και ιδεολογικής 

συγκρότησης, αλλά, από την άλλη, όντας έντιμος, εμβριθής και 

στοχαστικός, ήταν και ο πιο ακατάλληλος να ηγηθεί της αντι-

βενιζελικής παράταξης.6 Άλλοι, πάλι, ισχυρίζονται πως ο ρόλος 

του έχει υπερεκτιμηθεί και πως, αν δεν ήταν το έργο που είχε 

επιτελέσει στο πλαίσιο του Μακεδονικού Αγώνα και το δρα-

5 ό.π., σ. 70-2.
6 Βλ. σχόλια Γ. Κασιμάτη στο Επιτάφια στήλη στον Ίωνα Δραγούμη, Αθή-
να: Τετράδια «Ευθύνης», 1978, σ. 9.
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ματικό του τέλος, κανένας δεν θα τον θυμόταν σήμερα.7 Ανε-

ξάρτητα από τις όποιες διαφορές απόψεων και εκτιμήσεων, 

παραμένει γεγονός ότι ο θάνατος του Ίωνα Δραγούμη, ενός 

δημόσιου άνδρα του οποίου την εντιμότητα και την ειλικρίνεια 

αναγνώριζαν εχθροί και φίλοι, ήταν μια τραγωδία. Κατά τον 

Michael Llewellyn Smith, η δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη 

ήταν «...το πιο ασυγχώρητο έγκλημα των χρόνων του διχα-

σμού».8 

7 Κώστας Σαρδελής, Ελληνισμός και Ελλαδισμός, Αθήνα: Παρουσία, 
1994, σ. 175.
8 Michael Llewellyn Smith, Το όραμα της Ιωνίας. Η Ελλάδα στη Μικρά 
Ασία, 1919-1922, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 2002, σ. 268.
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Το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον

Η ζωή δεν έχει αξία, παρά όσο ξοδεύεται.1

Ένα από τα παράδοξα της ελληνικής ιστορίας είναι ότι, ενώ 

ο ελληνικός πολιτισμός είναι πανάρχαιος, το ελληνικό κρά-

τος δεν απέκτησε υπόσταση παρά μόνο στις αρχές του 19ου αιώ-

να. Τα παράδοξα, όμως, δεν τελειώνουν εδώ. Ενώ η Ελλάδα, 

όπως και το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ευρώπης, δεν 

γνώρισε περίοδο Αναγέννησης ή Διαφωτισμού, το ελληνικό 

κράτος γεννήθηκε ως άμεσο επακόλουθο των εθνικών κινημάτων 

που είχαν πηγή έμπνευσής τους τις ιδέες του Διαφωτισμού και 

της Γαλλικής Επανάστασης.2 Η ιστορία της ελληνικής παλιγγε-

νεσίας είναι λίγο πολύ γνωστή, γι’ αυτό και θα περιοριστώ εδώ 

σε ένα συνοπτικό διάγραμμά της. 

Επηρεασμένοι και εμπνεόμενοι από τις εξελίξεις στη δυτι-

κή Ευρώπη, και ειδικότερα από τη Γαλλική Επανάσταση του 

1 Επιστολή του Ίωνα Δραγούμη στην Πηνελόπη Δέλτα∙ βλ. Πηνελόπη 
Δέλτα, Αναμνήσεις 1921, επμλ. Α.Π. Ζάννας, Αθήνα: Ερμής, 1997, σ. 27. 
Αυτή η φράση, τόσο χαρακτηριστική της ιδιοσυγκρασίας και της ψυχο-
σύνθεσης του Δραγούμη, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ότι συμπυκνώ-
νει και εξηγεί αρκετές από τις περιπέτειες της νεότερης Ελλάδας.
2 Richard Clogg, Modern Greece, Λονδίνο: The Historical Association, 
1981, σ. 13.
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1789, Έλληνες που ζούσαν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης 

οργανώθηκαν στη λεγόμενη Φιλική Εταιρεία, σκοπός της οποί-

ας ήταν η εθνική παλιγγενεσία (η Φιλική Εταιρεία άφηνε να 

καλλιεργείται η εντύπωση ότι «πίσω» από τις πρωτοβουλίες 

της βρισκόταν ο τσάρος, κάτι που στην πραγματικότητα δεν 

ίσχυε). Οι πρωταγωνιστές αυτού του κινήματος εθνικής ανόρ-

θωσης και αναγέννησης ήταν κυρίως έλληνες έμποροι της 

διασποράς που είχαν ενστερνιστεί τα μηνύματα του Διαφωτι-

σμού και της Γαλλικής Επανάστασης.3 Το 1821 οι Έλληνες 

εξεγέρθηκαν, τελικά, κατά της οθωμανικής κυριαρχίας, κατα-

φέρνοντας μάλιστα να προκαλέσουν σε αρκετές ευρωπαϊκές 

χώρες ένα εκτεταμένο όσο και ενθουσιώδες κίνημα συμπαρά-

στασης στον αγώνα τους. Έπειτα από επτά χρόνια πολεμικών 

αναμετρήσεων, που άλλοτε ήταν νικηφόρες για τους Έλληνες 

και άλλοτε όχι, το φιλελληνικό κίνημα και η κοινή γνώμη στην 

Ευρώπη ώθησαν τρεις από τις τότε Μεγάλες Δυνάμεις, τη Με-

γάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, να αυξήσουν τις πιέσεις 

τους προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη δημιουργία 

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Ο σουλτάνος, θεωρώντας πως 

οι δυνάμεις του είχαν ήδη καταστείλει ουσιαστικά την εξέγερ-

ση των Ελλήνων, απέρριψε τη διαμεσολάβηση των τριών Με-

γάλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα αφενός να ξεσπάσει ένας 

3 Νίκος Μουζέλης, Νεοελληνική κοινωνία. Όψεις υπανάπτυξης, Αθήνα: 
Εξάντας, 1978, σ. 30-3. Ο Μουζέλης υποστηρίζει ότι οι Έλληνες της 
διασποράς, κυρίως έμποροι, έπαιξαν πολύ σημαντικότερο ρόλο στην 
προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 απ’ ό,τι οι παραδοσιακές ελίτ 
(ανώτεροι κληρικοί και γαιοκτήμονες), οι οποίοι ελάχιστα είχαν επη-
ρεαστεί από τις ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, 
και επιπλέον επωφελούνταν από την προνομιακή τους θέση στο πλαί-
σιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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ακόμα Ρωσοτουρκικός Πόλεμος (1828-29) και αφετέρου ο 

τουρκοαιγυπτιακός στόλος να δεχτεί καίριο πλήγμα το 1827, 

στο Ναβαρίνο, από τις ενωμένες ναυτικές δυνάμεις Βρετανών, 

Γάλλων και Ρώσων. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ανε-

ξάρτητου ελληνικού κράτους είχε γίνει και το Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου, το 1830, θα επικυρώσει μια εν πολλοίς ήδη δια-

μορφωμένη κατάσταση.4

Μετά την πρώτη ευφορία που έφερε η πρόσφατα κατακτη-

μένη ανεξαρτησία, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος σύντομα 

βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα, η λύση των οποί-

ων δεν ήταν καθόλου εύκολη. Πρώτο και κύριο πρόβλημα ήταν 

το οικονομικό, καθώς η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα, με 

λιγοστούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Ως προς την εδαφική 

του έκταση, το ελληνικό κράτος των πρώτων μετεπαναστατικών 

δεκαετιών περιλάμβανε μόνο την Πελοπόννησο, τη Στερεά 

Ελλάδα και μερικά από τα νησιά του Αιγαίου. Το μεγαλύτερο 

μέρος του εδάφους της χώρας ήταν άγονο και οι μέθοδοι καλ-

λιέργειας που εφαρμόζονταν απαρχαιωμένες. Η κτηνοτροφία 

ήταν η κύρια ενασχόληση του μεγαλύτερου μέρους των κατοί-

κων, με ό,τι αρνητικές συνέπειες είχε αυτό για τη δασική βλά-

στηση. Το εμπόριο βρισκόταν σε κάμψη, καθώς οι παραδο-

σιακοί δρόμοι επικοινωνίας με την κεντρική Ευρώπη περνού-

σαν από περιοχές που είχαν παραμείνει στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, και η έλλειψη σύγχρονων λιμανιών δυσκόλευε 

τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Επιπλέον, στην ξηρά ανθούσε η 

4 C.M. Woodhouse, Modern Greece: A Short History, Τσάταμ: Faber and 
Faber Ltd, 1977, σ. 125-56. Ελληνική έκδοση: Η ιστορία ενός λαού, μτφρ. 
Λύντια Στεφάνου, επμλ. Ανδρέας Στεργίου, Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, 
2008.
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ληστεία και στη θάλασσα η πειρατεία, δημιουργώντας προβλή-

ματα ακόμα και στις πιο στοιχειώδεις εμπορικές ανταλλαγές. 

Επίσης, η χώρα δεν είχε καθόλου κάρβουνο ή άλλον ορυκτό 

πλούτο ικανό να θέσει σε κίνηση διαδικασίες (στοιχειώδους 

έστω) εκβιομηχάνισης. Οι όποιες μονάδες παραγωγής ήταν 

βιοτεχνικές ή, στην καλύτερη περίπτωση, πρωτοβιομηχανικές. 

Επιπλέον, μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε πληγεί από τις 

πολεμικές συγκρούσεις και τις καταστροφές του Πολέμου της 

Ανεξαρτησίας και οι ελάχιστοι εύποροι διέθεταν κυρίως έγγεια 

ιδιοκτησία, αλλά όχι και αντίστοιχα κεφάλαια.5 Στην Πελο-

πόννησο, όπου και είχαν γίνει οι περισσότερες μάχες κατά την 

περίοδο 1821-28, η αγροτική παραγωγή είχε πληγεί, σπίτια 

και μικρές μονάδες παραγωγής είχαν λεηλατηθεί, η ζωοκλοπή 

ανθούσε. Στα εδάφη που αποτέλεσαν το νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος είναι ενδεικτικό ότι ο πληθυσμός, από περίπου 750.000 

που ήταν το 1821, είχε μειωθεί σε 600.000 το 1828.6 Μόλις 

το 1838 ο πληθυσμός της χώρας θα επανέλθει στα επίπεδα 

του 1821.7 Πολλοί ευκατάστατοι Έλληνες, όπως οι Κουντου-

ριώτηδες στην Ύδρα, είχαν χάσει μεγάλο μέρος από τα πλοία 

και τα κεφάλαιά τους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανε-

ξαρτησίας. Χιλιάδες χήρες και ορφανά περιφέρονταν στην 

5 William McGrew, Land and Revolution in Modern Greece, 1800-1881, 
Κεντ, Οχάιο: Kent State University Press, 1985.
6 Thomas Gallant, Modern Greece, Νέα Υόρκη: Oxford University Press, 
2001, σ. 77. Με δεδομένο ότι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να 
καταφύγουν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, η μείωση του πληθυσμού 
θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι δείχνουν οι αριθμοί.
7 Douglas Dakin, The Unification of Greece, 1770-1923, Νέα Υόρκη: St. 
Martin’s Press, 1972, σ. 314.
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ύπαιθρο ή έρχονταν στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε της χώρας, 

ζητώντας την αρωγή της κυβέρνησης. Τέλος, τα δάνεια που 

είχε συνάψει κατά την περίοδο του πολέμου η προσωρινή 

κυβέρνηση της χώρας ήταν ιδιαιτέρως επαχθή και η αποπλη-

ρωμή τους έκανε ακόμα πιο δυσβάστακτα τα βάρη για τον κρα-

τικό προϋπολογισμό.8 Μάλιστα, ήδη το 1827 το υπό διαμόρ-

φωση ελληνικό κράτος δήλωνε αδυναμία να αποπληρώσει τα 

δάνεια και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κάτι που θα 

επαναλαμβανόταν το 1893, το 1932, το 2010.9

Εκτός από τα δεινά που έτσι κι αλλιώς φέρνει κάθε πόλεμος, 

οι ίδιοι οι Έλληνες ήταν υπεύθυνοι εν πολλοίς για τη μοίρα 

τους. Όσο διαρκούσε ακόμη ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας και 

όσο η έκβασή του παρέμενε αβέβαιη, οι εξεγερμένοι δεν έπα-

ψαν να συγκρούονται και μεταξύ τους, με απόγειο τον εμφύλιο 

πόλεμο του 1824, που έπληξε καίρια –σχεδόν ανεπανόρθωτα– 

την προσπάθεια της χώρας να αποκτήσει την ανεξαρτησία 

της.10 Επί μήνες Έλληνες πολεμούσαν εναντίον Ελλήνων, 

στρατιωτικοί εναντίον πολιτικών, Ρουμελιώτες εναντίον Μο-

ραϊτών. Οι έριδες και οι εμφύλιες διαμάχες δεν σταμάτησαν 

ούτε μετά το τέλος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Σε μια 

περίοδο όπου η χώρα είχε κατεξοχήν ανάγκη από γαλήνη, 

ικανή ηγεσία και σχέδιο για το μέλλον, οι Έλληνες παρέμεναν 

διαιρεμένοι. Οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα σε άτομα και 

κόμματα δεν αποτελούν a priori ένδειξη παρακμής και αδυ-

8 Γεώργιος Ρούσσος, Νεώτερη ιστορία του ελληνικού έθνους, 1826-1974, 
7 τόμοι, Αθήνα: Μορφωτική Εστία, 1975, τόμ. 2, σ. 27-31.
9 Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δυστυχώς επτωχεύσαμεν. Οι στάσεις πληρωμών 
1827, 1893, 1932, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.
10 Richard Clogg, ό.π., σ. 15.
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ναμίας. Προφανώς δικαίωμα –αν όχι και καθήκον– κάθε σκε-

πτόμενου πολίτη είναι να διαφωνεί με άλλους συμπολίτες του, 

όταν πιστεύει ότι η γραμμή πλεύσης που εκείνοι ακολουθούν 

είναι εσφαλμένη∙ όσο για τα κόμματα και τις προσπάθειές τους 

να πείσουν τους πολίτες να ακολουθήσουν την πολιτική που 

καθένα από αυτά προτείνει, αποτελούν συστατικό στοιχείο της 

εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας. 

Δυστυχώς, στην περίπτωση του νεαρού ελληνικού κράτους 

οι πολιτικοί ηγέτες πολύ απείχαν από το να λειτουργούν με 

αυτό τον τρόπο. Όλο τον υπόλοιπο 19ο αιώνα τα κόμματα στην 

Ελλάδα δεν συγκροτούνταν με ιδεολογικά κριτήρια ή βάσει 

κάποιων αρχών∙ δεν ήταν καν κόμματα με την ακριβή έννοια 

του όρου, αλλά ευκαιριακές συμπαρατάξεις, με έντονο το αρ-

χηγικό στοιχείο και την τάση εξυπηρέτησης προσωπικών ή/

και τοπικών συμφερόντων. Αρχικά, κατά την περίοδο του Πο-

λέμου της Ανεξαρτησίας, τα «κόμματα» συγκροτούνταν με το-

πικιστικά (Ρουμελιώτες, Μοραΐτες κ.ά.), επαγγελματικά (κα-

πεταναίοι) ή άλλα (στρατιωτικοί, πολιτικοί) κριτήρια. Αν και 

δύσκολα θα μπορούσε καν να γίνει λόγος για κόμματα (μάλλον 

για ανταγωνιστικές μεταξύ τους φατρίες και ομάδες συμφερό-

ντων επρόκειτο), αν και συχνά οι διαχωριστικές γραμμές ήταν 

ασαφείς και μεταβαλλόμενες, η διάκριση σε «πολιτικούς» και 

«στρατιωτικούς» θα επηρέαζε καθοριστικά το πολιτικό μέλλον 

της χώρας. Κατά κανόνα, οι «πολιτικοί» ήταν ισχυρές προσω-

πικότητες που προέρχονταν από τις διοικητικές ή/και φοροει-

σπρακτικές αρχές της οθωμανικής περιόδου. Πολιτικά ισχυροί 

και οικονομικά εύρωστοι, οι εκπρόσωποι αυτής της παράταξης 

φιλοδοξούσαν και επιδίωκαν να διατηρήσουν την εξουσία τους 

και στο νέο, ανεξάρτητο κράτος, απαλλαγμένοι μάλιστα από 
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την οθωμανική επικυριαρχία. Από την άλλη, στο «κόμμα» των 

στρατιωτικών δέσποζαν έμπειροι οπλαρχηγοί που είχαν δια-

κριθεί στις μάχες της περιόδου 1821-28 (του Αγώνα, όπως 

τον έλεγαν) και είχαν αποκτήσει ανάλογη ισχύ και εξουσία. 

Κατά τους «στρατιωτικούς», η συμβολή τους στον Αγώνα ήταν 

καθοριστικής σημασίας, εξού και έπρεπε να ανταμειφθούν, 

τόσο υλικά όσο και με καίριες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό.11 

Μπορεί κάποιοι από τους στρατιωτικούς να προέρχονταν από 

παλαιές οικογένειες κλεφταρματολών, όπως ο Κολοκοτρώνης 

και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, υπήρχαν ωστόσο και πολλοί 

που, έχοντας πάρει ενεργά μέρος στον Πόλεμο της Ανεξαρτη-

σίας, διεκδικούσαν πλέον και αντίστοιχο μερίδιο εξουσίας, εις 

βάρος εν πολλοίς των παλιών ελίτ.

Μια άλλη κρίσιμη διαχωριστική γραμμή ήταν αυτή μεταξύ 

Μοραϊτών και Ρουμελιωτών. Η Πελοπόννησος (Μοριάς) και 

η Στερεά Ελλάδα (Ρούμελη) ήταν οι δύο βασικές περιοχές που 

εξεγέρθηκαν κατά των Οθωμανών, και κατ’ επέκταση που πε-

ριλήφθηκαν στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Καθώς μάλιστα 

το κατεξοχήν επίκεντρο των συγκρούσεων ήταν η Πελοπόν-

νησος, οι τοπικοί οπλαρχηγοί απέκτησαν ένα κάποιο προβά-

δισμα, κάθε άλλο παρά αρεστό στους Ρουμελιώτες. Όταν ξέ-

σπασε ο εμφύλιος πόλεμος, οι πολιτικοί στράφηκαν προς τους 

οπλαρχηγούς της Ρούμελης για βοήθεια. Σύντομα η χώρα 

βρέθηκε να σπαράσσεται από συγκρούσεις, στις οποίες Μο-

ραΐτες και Ρουμελιώτες πολεμούσαν κυρίως μεταξύ τους και 

δευτερευόντως μόνο κατά των Οθωμανών. Έστω και αν τυπικά 

11 Richard Clogg, A Concise History of Greece, Κέιμπριτζ: Cambridge 
University Press, 1992, σ. 33-9. Ελληνική έκδοση: Συνοπτική ιστορία της 
Ελλάδας, Αθήνα: Κάτοπτρο, 1995.
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η αντιπαλότητα μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών έπαψε να 

ισχύει στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, οι διάφορες φατρίες 

θα συνέχιζαν να ανταγωνίζονται η μία την άλλη, να συγκρούο-

νται τώρα πια με τη μορφή πολιτικών «κομμάτων».12

Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, οι αποκαλού-

μενες Προστάτιδες Δυνάμεις, ήταν εγγυήτριες της ελληνικής 

ανεξαρτησίας. Επιπλέον, ο ρόλος τους εξακολούθησε να είναι 

σημαντικός για την πολιτική συγκρότηση και λειτουργία του 

νεαρού ελληνικού κράτους σε όλο τον 19ο αιώνα – ακόμα και 

στον 20ό έως έναν βαθμό. Αν και το Πρωτόκολλο του Λονδί-

νου προέβλεπε απλώς ότι οι τρεις Δυνάμεις θα εγγυώνταν την 

εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους από τυχόν επι-

βουλές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Βρετανοί, Γάλλοι και 

Ρώσοι «ερμήνευαν» αυτή την πρόβλεψη ως δικαίωμά τους να 

επεμβαίνουν στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις, στο μέτρο 

που θεωρούσαν ότι απειλούνταν τα συμφέροντά τους. Χαρα-

κτηριστική ως προς αυτό είναι η φράση του Έντμουντ Λάιονς, 

βρετανού πρέσβη στην Ελλάδα από το 1835 έως το 1849: «Μια 

πραγματικά ανεξάρτητη Ελλάδα θα ήταν παραλογισμός».13 

Ακόμα και έναν αιώνα αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1940, 

η Μεγάλη Βρετανία δικαιολογούσε τις επεμβάσεις της στα εσω-

τερικά ζητήματα της Ελλάδας επικαλούμενη το Πρωτόκολλο 

12 John Koliopoulos και Thanos Veremis, Greece: The modern Sequel from 
1831 to the Present, Νέα Υόρκη: New York University Press, 2002,  
σ. 18-23.
13 Robert Holland και Diana Markides, The British and the Hellenes: 
Struggle for the Mastery in the Eastern Mediterranean 1850-1960, Οξφόρδη: 
Oxford University Press, 2008, σ. 10. Ελληνική έκδοση: Οι Βρετανοί και 
οι Έλληνες: Αγώνες εξουσίας στην ανατολική Μεσόγειο, 1850-1960, Αθήνα: 
Εκδόσεις Πατάκη, 2011.
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του Λονδίνου. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι λεγόμενες Προστά-

τιδες Δυνάμεις ήταν εγγυήτριες των συνόρων της Ελλάδας, και 

επομένως θα μπορούσαν ίσως να έχουν λόγο για την εξωτε-

ρική πολιτική του νεοσύστατου κράτους, σε καμιά περίπτωση 

δεν αποτελούσε δικαιολογία, με βάση το διεθνές δίκαιο και τις 

διεθνείς συμβάσεις, για την όποια ανάμειξή τους στις εσωτε-

ρικές υποθέσεις της χώρας.14 Παρ’ όλα αυτά, οι επεμβάσεις 

ήταν συνεχείς, συχνά μάλιστα με τη συναίνεση των κατά και-

ρούς ελληνικών κυβερνήσεων – μοναδική εξαίρεση, κάποιες 

μεμονωμένες φωνές πολιτικών και, κατά τον 20ό αιώνα, το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Στο μέτρο που δεν 

υπήρξε κάποια αξιόλογη απόπειρα να ανατραπεί αυτή η κατά-

σταση πραγμάτων –άλλωστε, για να είμαστε δίκαιοι, όχι μόνο 

η Ελλάδα αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα ήταν πολύ δύσκο-

λο να αντιταχθεί στην κοινή βούληση της Μεγάλης Βρετανίας, 

της Γαλλίας και της Ρωσίας–, η Ελλάδα εξακολουθούσε να 

βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον έλεγχο των τριών Προστάτιδων 

Δυνάμεων.

Ένας άλλος δίαυλος μέσω του οποίου οι τρεις Δυνάμεις 

διατηρούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο της Ελλάδας ήταν αυτός 

των δημόσιων οικονομικών. Κατά τη διάρκεια του Πολέμου 

της Ανεξαρτησίας, η Ελλάδα είχε αναγκαστεί να λάβει δάνεια 

από δυτικοευρωπαίους τραπεζίτες, τα λεγόμενα και «δάνεια 

του Αγώνα». Αλλά και το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος ήταν 

αναγκασμένο να συνάψει νέα δάνεια. Το υπέρογκο εξωτερικό 

δημόσιο χρέος που διαμορφώθηκε με αυτό τον τρόπο είχε ως 

14 George Leontaritis, Greece and the First World War: From Neutrality to 
Intervention, 1917-1918, Μπόλντερ, Κολοράντο: East European Mono-
graphs, 1990, σ. 35-6.
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αποτέλεσμα την πλήρη εξάρτηση της χώρας από την καλή θέ-

ληση των Δυνάμεων – και κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας, 

αφού βρετανικές τράπεζες ήταν συνήθως οι δανειστές της Ελ-

λάδας και οι κάτοχοι των αντίστοιχων χρεογράφων.15 Το γε-

γονός ότι οι Προστάτιδες Δυνάμεις συμφωνούσαν στη γενικό-

τερη αντιμετώπιση της Ελλάδας δεν σήμαινε και ότι τα συμφέ-

ροντά τους συνέπιπταν πάντα. Με δεδομένο μάλιστα ότι και οι 

τρεις χώρες, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, είχαν πα-

ράλληλα και αντικρουόμενες επιδιώξεις στην Ευρώπη, τα συμ-

φέροντά τους μάλλον συγκρούονταν παρά συνέπιπταν. Στο 

μέτρο που η Ελλάδα αποτελούσε πλέον μέρος –έστω και μικρό– 

των γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών στην Ευρώπη, 

ήταν επόμενο οι Προστάτιδες Δυνάμεις να αξιοποιούν την 

επιρροή τους προκειμένου να προωθούν τα συμφέροντά τους, 

συχνά με τη βοήθεια και μερίδων της ελληνικής πολιτικής και 

οικονομικής ελίτ. Καθώς οι επιμέρους ελίτ προσπαθούσαν να 

ανακτήσουν τον δεσπόζοντα ρόλο τους στη νέα πολιτική πραγ-

ματικότητα της ανεξάρτητης πλέον Ελλάδας, ήταν επίσης επό-

μενο να αναζητούν ανάλογα στηρίγματα στο εξωτερικό. Ενδει-

κτικό από αυτή την άποψη είναι ότι τα πρώτα ελληνικά πολι-

τικά κόμματα –αν και, όπως ήδη ειπώθηκε, μάλλον για «φα-

τρίες» επρόκειτο παρά για κόμματα με τη σύγχρονη έννοια του 

όρου– ήταν το Ρωσικό, το Αγγλικό και το Γαλλικό. Ορισμένοι 

ισχυροί νησιώτες πλοιοκτήτες, όπως η οικογένεια Κουντου-

ριώτη με τους διάφορους κλάδους της, καθώς και ορισμένοι 

σπουδασμένοι στη Δύση εκπρόσωποι της παλιάς ελίτ αποτε-

15 Th. Couloumbis, J. Petropoulos, H. Psomiades, Foreign Interference 
in Greek Politics. An Historical Perspective, Νέα Υόρκη: Pella, 1976,  
σ. 50-4.
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λούσαν το λεγόμενο Αγγλικό κόμμα. Από την άλλη, η δύναμη 

του Ρωσικού κόμματος βρισκόταν κυρίως στην Πελοπόννησο, 

μεταξύ των πιο παραδοσιακών τμημάτων του πληθυσμού, φυ-

σικός ηγέτης των οποίων ήταν κυρίως ο Κολοκοτρώνης. Τέλος, 

το Γαλλικό κόμμα είχε την υποστήριξη επίσης μορφωμένων 

Ελλήνων που είχαν σπουδάσει στη Δύση, όπως ο Ιωάννης 

Κωλέττης, αλλά και της ισχυρής οικογένειας των Μαυρομιχα-

λαίων στη Μάνη.16

Αρχικά το Ρωσικό κόμμα φάνηκε να έχει το «πάνω χέρι», 

καθώς οι Προστάτιδες Δυνάμεις όρισαν τον κόμη Ιωάννη Κα-

ποδίστρια κυβερνήτη της χώρας. Ο Καποδίστριας (1776-

1831), που είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα και είχε σπουδάσει 

στην Ιταλία, ήταν ίσως ο πιο γνωστός Έλληνας στην Ευρώπη 

της εποχής εκείνης. Έχοντας υπηρετήσει ως υπεύθυνος για την 

παιδεία στα υπό βρετανική κατοχή Επτάνησα, πέρασε εν συ-

νεχεία στην υπηρεσία του τσάρου Αλέξανδρου Ά , αναπτύσσο-

ντας έντονη διπλωματική δράση, ως αντίπαλος εν πολλοίς του 

Μέτερνιχ, κατά την περίοδο που ακολούθησε το τέλος των 

Ναπολεόντειων Πολέμων.17 Η επιλογή του για τη θέση του 

πρώτου κυβερνήτη της χώρας φάνηκε να επιβεβαιώνει τη δε-

σπόζουσα θέση του Ρωσικού κόμματος στη μετεπαναστατική 

Ελλάδα. Με αναμφισβήτητες ικανότητες και καλές προθέσεις, 

ο Καποδίστριας δεν κατάφερε, ωστόσο, να γίνει ιδιαίτερα δη-

μοφιλής μεταξύ των Ελλήνων, ούτε και να δώσει λύση στα 

πιεστικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Και πάλι για να 

είμαστε δίκαιοι πάντως, είναι αμφίβολο αν και οποιοσδήποτε 

16 Richard Clogg, Parties and Elections in Greece, Ντάραμ, Βόρεια Καρο-
λίνα: Duke University Press, 1987, σ. 1-2.
17 C.M. Woodhouse, ό.π., σ. 122-23.
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άλλος θα είχε κατορθώσει να λύσει τα τεράστια προβλήματα 

της Ελλάδας στο μικρό διάστημα (1828-31) που ο Καποδί-

στριας κατείχε το αξίωμα του κυβερνήτη. Οι προσπάθειές του 

να βάλει τάξη στα δημόσια οικονομικά, να δημιουργήσει ένα 

στοιχειώδες εκπαιδευτικό σύστημα και να προωθήσει την πα-

ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είχαν περιορισμένη επι-

τυχία. Σε κάθε βήμα εκσυγχρονισμού που επιχειρούσε, ο Κα-

ποδίστριας βρισκόταν αντιμέτωπος με ισχυρά συμφέροντα, 

που θα έχαναν ισχύ και πλούτο αν οι μεταρρυθμίσεις προχω-

ρούσαν. Για παράδειγμα, το σύστημα είσπραξης των φόρων 

ήταν απαρχαιωμένο και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου 

φορολογικού συστήματος επιτακτική. Ωστόσο, αρκετοί από 

τους εκπροσώπους των κυρίαρχων ελίτ, που είχαν αποκτήσει 

πλούτο και υψηλή κοινωνική θέση λειτουργώντας ως φορο-

συλλέκτες της οθωμανικής διοίκησης, ήταν απρόθυμοι να δε-

χτούν οποιαδήποτε αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος, η 

οποία θα ήταν προφανώς επωφελής για το κράτος αλλά επιζή-

μια για τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. 

Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο δεν κατάφερε να δώσει λύ-

ση ο Καποδίστριας ήταν αυτό των στρατιωτικών. Με το τέλος 

του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, χιλιάδες κάτοικοι της χώρας 

που είχαν πολεμήσει κατά των Οθωμανών αποτελούσαν πλεο-

νάζον στρατιωτικό δυναμικό. Οι περισσότεροι από αυτούς, μην 

έχοντας άλλη επαγγελματική ιδιότητα, προσδοκούσαν να πα-

ρέχουν επ’ αμοιβή τις υπηρεσίες τους στο νεοσύστατο κράτος. 

Ωστόσο, η διατήρηση ενός τόσο πολυπληθούς στρατεύματος 

ήταν όχι μόνο περιττή –οι Προστάτιδες Δυνάμεις εγγυώνταν 

την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και την ασφάλεια των 

συνόρων της– αλλά και υπερβολικά δαπανηρή. Ο στρατός του 
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νεαρού κράτους θα ήταν ολιγάριθμος, οργανωμένος, εκπαι-

δευμένος και ντυμένος κατά τα δυτικά πρότυπα.18 Από την 

άλλη, οι υποψήφιοι να τον επανδρώσουν ήταν πολλοί, αλλά 

και απρόθυμοι να υπηρετήσουν σε έναν πειθαρχημένο και 

καλά εκπαιδευμένο στρατό. Αυτή τους η δυσαρέσκεια ήταν 

έκδηλη και διάχυτη∙ παράλληλα, προκειμένου να πετύχουν 

τους στόχους και να δουν τις απαιτήσεις τους να ικανοποιού-

νται, ήταν αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμα και στα άκρα.19

Ο αναδασμός της γης ήταν ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα 

με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος ο Καποδίστριας. Μεγάλο 

μέρος των εδαφών που ήταν τώρα ιδιοκτησία του ελληνικού 

κράτους ανήκε προηγουμένως σε Τούρκους, οι οποίοι είχαν 

προτιμήσει να εγκαταλείψουν την –ανεξάρτητη πλέον– χώρα. 

Τα κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητα σε έκταση αυτά εδάφη με-

τατράπηκαν έτσι σε ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, αποτε-

λώντας τις περιώνυμες εθνικές γαίες. Η πιο λογική λύση θα 

ήταν το κράτος να μοιράσει αυτή τη γη στους αγρότες και τους 

βετεράνους του Αγώνα, πουλώντας παράλληλα ένα μέρος της 

σε όποιον ήταν σε θέση να πληρώσει τοις μετρητοίς. Με αυτό 

τον τρόπο το κράτος θα έβαζε άμεσα στα ταμεία του ορισμένα 

χρήματα, οι παλαιοί πολεμιστές θα αμείβονταν για τις υπηρε-

σίες τους και θα εντάσσονταν ομαλά στο κοινωνικό σώμα, οι 

αγρότες θα αποκτούσαν κλήρο ή θα αύξαναν τον υπάρχοντα 

και τελικά η αύξηση της αγροτικής παραγωγής θα απέφερε νέα 

έσοδα στο κράτος. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη ερχόταν σε σύ-

γκρουση με τα ισχυρά συμφέροντα εκείνων που είτε ήταν ήδη 

18 Richard Clogg, A Concise History, σ. 41-5.
19 Thanos Veremis, The Military in Greek Politics from Independence to 
Democracy, Μόντρεαλ: Black Rose Books, 1997, σ. 19-26.
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πριν από την Επανάσταση ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης 

είτε είχαν οικειοποιηθεί παράνομα εθνικές γαίες.

Τελικά, το σχέδιο του Καποδίστρια για αναδασμό της γης 

έμεινε στα χαρτιά.20  Έτσι, η αγροτική οικονομία της χώρας 

εξακολούθησε να ελέγχεται από ορισμένους πλούσιους και 

ισχυρούς γαιοκτήμονες, οι οποίοι επιπλέον επηρέαζαν καθο-

ριστικά και την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των αγρο-

τών που «είχαν στη δούλεψή τους» – συχνά μάλιστα εις βάρος 

των πραγματικών συμφερόντων τόσο των ίδιων των αγροτών 

όσο και της χώρας. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός άνεργων και 

άκληρων παλαιών πολεμιστών έβρισκε διέξοδο στη ληστεία, 

για λόγους «βιοπορισμού» αλλά και από αντίθεση προς την 

κυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους. Η ληστεία, και σε μικρό-

τερο βαθμό η πειρατεία, αποτελούσε μάστιγα για το εμπόριο 

και γενικότερα για τις συναλλαγές, και μάλιστα σε μια εποχή 

όπου το κράτος είχε απόλυτη ανάγκη να προχωρήσει η παρα-

γωγική ανασυγκρότηση της χώρας – συμμορίες ληστών εξα-

κολουθούσαν να υπάρχουν στην ελληνική ύπαιθρο ακόμα και 

στα μέσα σχεδόν του 20ού αιώνα.

Οι ολοένα αυξανόμενες πολιτικές εντάσεις είχαν τελικά ως 

αποτέλεσμα να δολοφονηθεί, το 1831, ο Καποδίστριας από 

μέλη της πανίσχυρης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Η 

κατάσταση της χώρας μετά και τη δολοφονία του κυβερνήτη 

20 Ν. Μουζέλης, ό.π., σ. 35. Μόλις το 1871 η κυβέρνηση Κουμουνδού-
ρου κατόρθωσε να προχωρήσει στη διανομή εθνικών γαιών έκτασης 
662.500 εκταρίων (περίπου 2.650.000 στρέμματα) σε 357.217 κλήρους, 
με αποτέλεσμα οι περισσότερες αγροτικές οικογένειες να αποκτήσουν 
έγγεια ιδιοκτησία. Η επόμενη αναδιανομή έγινε μόλις κατά τη δεκαετία 
του 1920.



ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

63

ήταν απελπιστική∙ ο εμφύλιος πόλεμος ήταν προ των πυλών, 

ολόκληρες περιοχές είχαν εξεγερθεί κατά της κεντρικής διοί-

κησης, κάθε είδους μνηστήρες της εξουσίας (ανάμεσά τους και 

οι αντιδημοφιλείς αδελφοί του Καποδίστρια Αυγουστίνος και 

Βιάρος) προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της χώ-

ρας. Οι Προστάτιδες Δυνάμεις, που ούτως ή άλλως είχαν αρ-

χίσει να σχεδιάζουν την αντικατάσταση του Καποδίστρια, κα-

τέληξαν στην άποψη ότι ήταν προτιμότερο η Ελλάδα να γίνει 

βασίλειο. Έτσι, έπειτα από μια μεταβατική περίοδο αστάθειας 

και διαβουλεύσεων, ως βασιλιάς της χώρας επελέγη από τις 

Δυνάμεις, το 1832, ο Όθων, δευτερότοκος γιος του βασιλιά 

της Βαυαρίας Λουδοβίκου Ά.

Όπως και ο Καποδίστριας, έτσι και ο Όθων (1815-67, βα-

σιλιάς της Ελλάδας 1833-62) αγαπούσε την Ελλάδα και ήταν 

καλών προθέσεων. Αντιθέτως, σε αντιδιαστολή με τον κυβερ-

νήτη, δεν είχε την παραμικρή εμπειρία διακυβέρνησης, καθώς 

ήταν μόλις 17 ετών όταν επελέγη από τις Προστάτιδες Δυνά-

μεις. Επιπλέον, ο Όθων, ισχυρογνώμων ακόμα και σε ζητήμα-

τα που ελάχιστα κατείχε, δεν δεχόταν συμβουλές παρά μόνο 

όταν εκείνος τις είχε ζητήσει. Όταν έφτασε στην Ελλάδα, τον 

Ιανουάριο του 1833, συνοδευόταν από στρατιωτική δύναμη 

3.500 ανδρών και από συμβούλους, ορισμένοι από τους οποί-

ους θα αποτελούσαν το Συμβούλιο της Αντιβασιλείας μέχρι 

την ενηλικίωση του νεαρού βασιλιά. Σύντομα ο Όθων και οι 

σύμβουλοί του κατάφεραν να εμπεδώσουν την εξουσία τους, 

καταστέλλοντας κατά τόπους ανταρσίες, καθώς και κάθε από-

πειρα συγκρότησης εναλλακτικών πόλων εξουσίας σε τοπικό 

επίπεδο. 






