
ΕΣ
Ω
ΤΕ

ΡΙ
ΚΕ

Σ 
ΕΡ

ΙΔ
ΕΣ

 Κ
ΑΙ

 Δ
ΙΕ

Ν
ΕΞ

ΕΙ
Σ 

ΣΤ
Α 

ΧΡ
Ο
Ν
ΙΑ

 Τ
Ο
Υ 

ΑΓ
Ω
Ν
Α

Iάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

Iά
κω

βο
ς 

Δ.
 Μ

ιχ
α
ηλ

ίδ
ης

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τις εμφύλιες διαμάχες των 

Ελλήνων στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίες, 

για κάποια διαστήματα, αποπροσανατόλισαν την εθνική 

υπόθεση. Διερευνά τα αίτιά τους, αναδεικνύει με λεπτομέρειες 

τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ανιχνεύει τις επιπτώσεις τους, 

όχι μόνο μεσούντος του Αγώνα της Παλιγγενεσίας αλλά και 

κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Η Ελληνική Επανάσταση κατατάσσεται 
δικαιολογημένα στις μεγάλες επαναστάσεις
που σφράγισαν την εποχή της Νεωτερικότητας.
Η συμπλήρωση διακοσίων ετών από την έκρηξή
της έχει εύλογα κορυφώσει το ενδιαφέρον. 

Η Σειρά 200 χρόνια από την Επανάσταση 
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη δημόσια
ιστορία και στον διάλογο για τον χαρακτήρα
και τις μορφές της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων.

Κυκλοφορούν επίσης:

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
 Ο στρατιωτικός ηγέτης της Ελληνικής
     Επανάστασης

 Θάνος Μ. Βερέμης – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης  

 Ιωάννης Καποδίστριας
 Ο «αμνός» της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων

 Αθανάσιος Συροπλάκης

 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
 Ο ηγέτης της Μάνης στην Ελληνική Επανάσταση

 Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης

 Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
 Η καπετάνισσα της Ελληνικής Επανάστασης

ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 Στέφανος Καβαλλιεράκης

 Η προετοιμασία μιας Επανάστασης 
 Πρωταγωνιστές-Γεγονότα-Συγκυρίες

Θα κυκλοφορήσουν:

ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 

 Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος

 Από τη σφαγή της Χίου στην Έξοδο
 του Μεσολογγίου
 Οι πολεμικές αποτυχίες και οι επιπτώσεις τους

 Σωτήρης Ριζάς

 Οι Μεγάλες Δυνάμεις και η Επανάσταση
 Από το Λάιμπαχ στο Ναυαρίνο

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Redoine Amzlan

ISBN: 978-618-03-1394-9

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ: 81394

Ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης είναι Καθηγητής 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2012-2013 υπηρέτησε ως Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Tην ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 έλαβε υποτροφία 

από το Ίδρυμα Fulbright και υπήρξε Επισκέπτης 

Ερευνητής στο George Washington University. 

Την ίδια χρονιά υπήρξε Ακαδημαϊκός Επισκέπτης 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί 

ως Εμπειρογνώμονας για τα Δυτικά Βαλκάνια στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι προϊστάμενος του Ερευνητικού 

Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

και μέλος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών 

επιστημονικών δικτύων και οργανώσεων, όπως 

το ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο ιστορίας Clioh/

Cliohnet. Ήταν ιστορικός σύμβουλος (μαζί με τον 

Καθηγητή Θάνο Βερέμη) της τηλεοπτικής σειράς 

του ΣΚΑΪ «1821», του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Twice a Stranger» που προβλήθηκε από την 

τηλεόραση της ΝΕΤ και του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Η δεκαετής εξόρμηση της Ελλάδας 1912-1922» 

το οποίο προβλήθηκε από το Cosmote History. 

Έχει, επίσης, επιμεληθεί τα ιστορικά αφιερώματα 

του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3 με θέμα τους 

Βαλκανικούς Πολέμους, τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Κατοχή 

και τον Εμφύλιο Πόλεμο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

14784_Kathoristika_Zitimata_Esoterikes_Erides_130x200.indd   All Pages 10/02/2021   11:27





9

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συμβολή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821  .  .  .  .11

1 . Γιατί οι Εμφύλιοι;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

2 . Ένας κόσμος αλλάζει   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

3 . Το πρώτο έτος της Παλιγγενεσίας  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

4 . Αδιέξοδο  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

5 . Στις Πύλες του Άδη (1823-1825)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

6 . Μια βαριά κληρονομιά .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .129

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .135





11

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Συμβολή στην Ελληνική Επανάσταση  

του 1821

Στις 3 Ιανουαρίου 1824 ο Βρετανός φιλέλληνας 

Leicester Stanhope, που λίγο νωρίτερα είχε φτάσει 

στην ηπειρωτική Ελλάδα ως απεσταλμένος του Αγγλι-

κού Φιλελληνικού Κομιτάτου, σε επιστολή του προς 

τον πρόεδρο της Επιτροπής John Bowring έγραψε, 

επηρεασμένος από τις έριδες που είχαν ανακύψει ανά-

μεσα στους Έλληνες: «Ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει 

τίποτε από ελευθερία . Και πώς θα μπορούσε άλλωστε 

μετά από τόσους αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας; Θα 

πρέπει να μάθουν τα στοιχεία, την αλφάβητο της αγα-

θής διακυβέρνησης»1 . Ο Stanhope ανήκε σ’ εκείνους 

που πίστευαν πως οι Έλληνες δεν ήταν ακόμη ώριμοι 

για να ξεκινήσουν την εθνικοαπελευθερωτική τους 

επανάσταση . Θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν, όπως 



12

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

τόνιζε, ώστε να διαπαιδαγωγηθούν στις αξίες της επο-

χής της Νεωτερικότητας, και στη συνέχεια να επιδιώ-

ξουν την εθνική χειραφέτησή τους . Παρόμοιες απόψεις 

είχαν διατυπωθεί και από άλλους, όπως από τον Αδα-

μάντιο Κοραή αλλά και τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο 

οποίος όμως επικαλούνταν κυρίως το δυσμενές διε-

θνές κλίμα που είχε εγκαθιδρύσει η Ιερά Συμμαχία . 

Βέβαια, όλες οι αντίστοιχες απόψεις ακυρώθηκαν από 

τις ίδιες τις εξελίξεις, καθώς η έκρηξη της Παλιγγενε-

σίας συμπαρέσυρε με την ορμή της κατεστημένες από-

ψεις και αντιλήψεις .

Ο Stanhope υπήρξε ένας από τους πλέον ανιδιοτε-

λείς Φιλέλληνες . Κατά τη σύντομη παραμονή του στην 

Ελληνική Χερσόνησο ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση 

σχολείων, την έκδοση εφημερίδων και τη σύσταση 

ταχυδρομείων . Ωστόσο, τον Μάιο του 1824 ειδοποιή-

θηκε να επιστρέψει στη Βρετανία . Με μια τελευταία 

συγκινητική επιστολή του προς τους Έλληνες, στις 19 

Μαΐου 1824, τους συμβούλεψε τα εξής: «O κοινός 

σας θρήνος είναι για τα χρήματα . Τα χρήματα, υπο-

στηρίζετε, θα εξασφαλίσουν τη νίκη και την ανεξαρ-

τησία σας . Πώς όμως φθάσατε σε αυτό το συμπέρα-

σμα από τη στιγμή που οι πρόγονοί σας νίκησαν τους 

Πέρσες αλλά και εσείς τους Τούρκους, που ήταν πολύ 

πιο πλούσιοι και ανώτεροι σε όλα τα μεγέθη; Ήταν 

ακριβώς γιατί οι Πέρσες και οι Τούρκοι είχαν εκφυ-
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λισθεί μέσα στην πολυτέλεια και στην απόλυτη κυριαρ-

χία τους, ενώ οι Έλληνες ήταν φτωχοί αλλά ελεύθεροι . 

Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζετε ότι ο χρυσός ή το 

σίδερο είναι τα θεμέλια της νίκης . Δεν είναι τίποτε 

περισσότερο από εργαλεία . Τα θεμέλια της νίκης είναι 

οι ψυχωμένες καρδιές που καθοδηγούνται από σο-

φούς ηγέτες και οι ενάρετοι αντιπρόσωποι ενός ελεύ-

θερου έθνους»2 .

Τα λόγια του φλογερού Φιλέλληνα πήγαζαν από την 

καρδιά και την ψυχή της πλειοψηφίας των Φιλελλήνων 

που κατά εκατοντάδες έφτασαν στην εξεγερμένη Ελ-

λάδα την περίοδο της Επανάστασης . Εμπνευσμένοι από 

τις αξίες της κλασικής ελληνικής αρχαιότητας, καθώς 

και από τα ιδανικά του φιλελεύθερου και του ρομαντι-

κού εθνικισμού, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί καθηγητές 

και σπουδαστές από κορυφαία πανεπιστήμια, παλαίμα-

χοι των Ναπολεόντειων Πολέμων, διανοούμενοι και 

χιλιάδες κόσμου στρατεύθηκαν υπέρ του Ελληνικού 

Ζητήματος σ’ ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης προς 

τους δοκιμαζόμενους Έλληνες .

Η Ελληνική Επανάσταση προκάλεσε μια σειρά από 

ρήγματα σε διάφορα επίπεδα . Υπονόμευσε την έως 

τότε αρραγή ενότητα της Ιεράς Συμμαχίας και της ευ-

ρύτερης πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων στην ανα-

τολική Ευρώπη . Έπληξε την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

και εντέλει οδήγησε στον πρώτο ακρωτηριασμό της, 
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ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για μια σειρά επα-

ναστατικών κινημάτων που επικύρωσαν την προοδευ-

τική διάλυση του «Μεγάλου Ασθενούς» . Επηρέασε 

όμως και την προεπαναστατική, κατακερματισμένη 

ελληνική κοινωνία, αναδεικνύοντας νέες πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάμεις, υποβαθμίζοντας άλλες και μετα-

βάλλοντας τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του νεό-

τευκτου ελληνικού κράτους .

Δεν στάθηκαν εύκολα τα πρώτα βήματα του επανα-

στατικού βίου των Ελλήνων . Και αυτό ήταν λογικό . Οι 

πόροι ήταν πενιχροί, τα κρατικά έσοδα σχεδόν μηδα-

μινά, οι ανάγκες της συνέχισης του Αγώνα τεράστιες, 

το Εθνικό Ταμείο μονίμως άδειο, οι υποδομές ελάχι-

στες, σχεδόν ανύπαρκτες . Ακόμα και τα χρήματα των 

εθνικών δανείων ξοδεύονταν κατά το μεγαλύτερο 

μέρος τους πριν φτάσουν σε ελληνικό έδαφος, αφού 

δεκάδες επιτήδειοι, Έλληνες και αλλοδαποί, καραδο-

κούσαν σαν αρπακτικά για να τα αρπάξουν, λειτουρ-

γώντας ως μεσάζοντες, εγγυητές ή προστάτες . Κουλ-

τούρα διοίκησης δεν υπήρχε, ενώ οι περισσότεροι 

αδυνατούσαν να σκεφτούν συνολικά, να δουν πέρα 

από τον ορίζοντά τους, το χωριό ή την επαρχία τους . 

Ο γεωγραφικός κατακερματισμός, απόρροια μιας μα-

κραίωνης κληρονομιάς που είχε αναδείξει έναν κόσμο 

οργανωμένο σε πελατειακά δίκτυα και συγγενολόγια, 

υπονόμευε εξαρχής τις φιλότιμες προσπάθειες όσων 
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οραματίζονταν μια σφιχτή, συγκεντρωτική εξουσία με 

διευρυμένες αρμοδιότητες . 

Στην επαναστατημένη Ελλάδα ένα πλήθος σχετικών 

-αλλά κυρίως άσχετων- συνωστίζονταν στα κατ’ επί-

φαση κυβερνητικά κτίρια αναζητώντας ένα στήριγμα, 

κάποιο βοήθημα, έναν αρμόδιο να μοιραστεί το πρό-

βλημά τους . Στα μάτια των περισσοτέρων το Εκτελε-

στικό φάνταζε ως το μαγικό ραβδί που θα έδινε λύση 

σε όσα τους απασχολούσαν, θα έδιωχνε τους Τούρ-

κους και τους Αιγυπτίους που ακόμη κατέστρεφαν τον 

Μοριά και τη Ρούμελη και επίσης θα εξασφάλιζε στους 

ίδιους μια καλύτερη ζωή . 

Ο πολιτικός Νικόλαος Δραγούμης, Γραμματέας της 

Γ΄ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας το 1827, περιγρά-

φει με γλαφυρό τρόπο το σουρεαλιστικό καθεστώς 

που επικρατούσε στη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης, 

που άλλαξε τη μοίρα των Ελλήνων εκλέγοντας τον 

Ιωάννη Καποδίστρια ως Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλά-

δας . Μια «φάλαγγα» πληρεξουσίων είχε κατακλύσει 

την περιοχή προκειμένου να πολεμήσει «ουχί προς τον 

μαχαίρα και πυρί ερημούντα την Πελοπόννησον Ιβραΐ-

μην, ή προς τον απειλούντα την κλεινήν ακρόπολιν 

Κιουταχήν, αλλά προς αλλήλους» . Η Εθνοσυνέλευση 

πραγματοποιούνταν σ’ ένα μικρό κτίριο, το οποίο, 

όπως αναφέρει ο Δραγούμης, ήταν μικρότερο και από 

το «ελάχιστον δωμάτιον των Αθηνών» . Το αποτέλε-
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σμα ήταν να διαμορφωθεί πρόχειρα ένας παρακείμε-

νος κήπος ώστε να καλύψει το πλήθος των παρευρι-

σκομένων . Φυσικά δεν χρειάστηκε η σύσταση οποιασ-

δήποτε επιτροπής αρχιτεκτόνων και άλλων ειδικών 

ούτε και μελέτη για το σχέδιο και τον προϋπολογισμό, 

σχολιάζει πικρόχολα ο Δραγούμης . Η πρόχειρη κατα-

σκευή διαμορφώθηκε περίπου ως εξής: «Ολίγαι δοκοί, 

μετακομισθείσαι υπό στρατιωτών, εχρησίμευσαν αντί 

εδρών εις τους λογάδας του έθνους . Συνετελέσθη δε 

η διάταξις της αιθούσης ως εξής: Αι δοκοί, τεθείσαι 

τετραγώνως όπως εφάπτεται κατά τας άκρας η μία 

της άλλης, εσχημάτιζον περιοχήν, προς το κέντρον 

σχεδόν ής τινος ανυψούτο ευρύκλαδος και χλοερά 

λειμωνέα . Ο δε πρόεδρος, καθήμενος επί θρανίου 

αγροίκως κατεσκευα σμένου, εστήριζε την ράχιν επί 

του κορμού της λειμωνέας ταύτης, ης οι ευθαλείς κλώ-

νες, εξαπλούμενοι υπέρ την κεφαλήν αυτού, επείχον 

τόπον πλατείας και ευώδους σκιάδος, ωραιοτέρας 

και των ουρανών των βασιλικών θρόνων . Μικρά δε 

τράπεζα, αγροίκως επίσης ξυλουργηθείσα, έκειτο 

ενώπιον του προέδρου, και επ’ αυτής έλαμπεν ο κώ-

δων της ευταξίας, ην όμως σπανίως παρεισήγεν εις 

το δυσήνιον εκείνο πλήθος . Και δεξιά μεν του προέ-

δρου εκάθητο κατά γης διπλοπόδης ο γραμματεύς της 

Συνελεύσεως αναδιφών και μελαίνων χαρτία· έτερος 

δε γραμματεύς, ιστάμενος όρθιος εξ ευωνύμων, ανε-
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γίνωσκε τα πρακτικά, τας αναφοράς και ει τι άλλον 

έγγραφον» .

Κάτω από αυτές τις συνθήκες διεξήχθησαν οι ερ-

γασίες μιας από τις ιστορικότερες Εθνοσυνελεύσεις 

των Ελλήνων . Περίσσευε το πάθος και θέριευαν οι 

προσδοκίες, χώλαιναν οι διαδικασίες και ασφυκτιού-

σαν οι υποδομές . Τίποτε όμως δεν ήταν σε θέση να 

ανακόψει τη δυναμική των γεγονότων που είχαν δρο-

μολογηθεί με την έναρξη της Επανάστασης, στις αρχές 

του 1821 . Εγγυητής της επιτυχίας ήταν η εμβληματικό-

τερη μορφή της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων, ο Γέρος 

του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης . Παρών στην 

Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, συμπύκνωνε στο πρό-

σωπό του τους πόθους, τις αξίες αλλά και τις αντιφά-

σεις γενεών Ελλήνων που έζησαν με το όνειρο της 

ελευθερίας . «Εκ δεξιών δε πάλιν, βήματά τινα μακράν, 

έθαλλε και ετέρα λειμωνέα, δισχιδή έχουσα τον κορ-

μόν, εις ον αναπηδών και καθήμενος ο γέρων Κολο-

κοτρώνης, το μέτωπον έχων επηρμένον και σύνοφρυ, 

το ήθος άκακον, την φωνήν βροντώδη, αλλά σχεδόν 

πάντοτε αόργητον και τους πόδας παλιμπλανείς, επώ-

πτευεν ως άλλος Ξέρξης, ουχί την μάχην της Σαλαμίνος, 

αλλά την ματαιόσπουδον της Τροιζήνος λογομαχίαν»3 .

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Εθνεγερσία του 1821 

ήδη από το ξεκίνημά της ήταν κατάστικτη από αντιπα-

ραθέσεις και επιμέρους στρατηγικές . Οι διχοστασίες 
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ανάμεσα στα στελέχη της Φιλικής Εταιρείας για τους 

στόχους και τον ευρύτερο σχεδιασμό του Αγώνα, η 

δημόσια «διαμάχη» του Ιωάννη Καποδίστρια με τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη σχετικά με τη χρονική συγκυρία 

της έναρξης της Επανάστασης, οι διαμάχες καπετα-

ναίων και Φιλικών με τους προεστούς του Μοριά, η 

εμφύλια σύγκρουση Ρουμελιωτών και Νησιωτών με 

τους Μοραΐτες, η σύγκρουση αυτοχθόνων και ετερο-

χθόνων Ελλήνων, οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους 

οπαδούς των «ξενικών» κομμάτων και των «καποδι-

στριακών» με τους «αντικαποδιστριακούς» αποτελούν 

ίσως τις πλέον ορατές όψεις μιας πολυποίκιλης πραγ-

ματικότητας . Έχω τη γνώμη πως όλα όσα προαναφέρ-

θηκαν, δίχως διάθεση υποτίμησης, υπήρξαν αναπό-

φευκτες επιλογές εν πολλοίς κατανοητές, δεδομένων 

των συνθηκών μέσα στις οποίες ξέσπασε ο Αγώνας 

αλλά και των δυνατοτήτων πρόσληψής του από τους 

διαφορετικούς πρωταγωνιστές .

Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι ο αγώνας των 

Ελλήνων υπήρξε η συνισταμένη μιας κοινής προσπά-

θειας, στην οποία συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των 

πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων του έθνους . Το 

αποδεικνύουν πλήθος από γεγονότα, όπως, για παρά-

δειγμα, η ίδια η ανθρωπογεωγραφία της Φιλικής Εται-

ρείας . Ο Νικόλαος Δραγούμης αποτύπωσε με την πένα 

του το πνεύμα της Παλιγγενεσίας με τον πιο εκφραστι-
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κό τρόπο: «Αν ο στρατηγικός του Κολοκοτρώνη νους 

και η ατρόμητος σπάθη του Βότσαρη, αν η αδάμαστος 

του Μιαούλη καρτερία και ο πυρφόρος του Κανάρη 

δαυλός εκλέισαν τον αγώνα, διωργάνωσαν όμως, διε-

μόρφωσαν και παρέστησαν αυτόν εθνικόν αντί κλε-

φτικού οίος επιστεύετο υπό της Δύσεως, και καθηγία-

σαν συνδέσαντες μετά της αθανάτου ιστορίας των 

προγόνων ημών, διά μεν της παιδείας, της εμπειρίας 

και της συνέσεως ο Μαυροκορδάτος, ο Τρικούπης, ο 

Νέγρης, ο Κανέλλος, ο Ζωγράφος και ο λοιπός των 

πολιτικών ανδρών και των λογίων όμιλος, διά δε του 

ονόματος και της υπέρ αυτών υπολήψεως ο Κουντου-

ριώτης, ο Ζαΐμης, ο Λόντος, ο Κανακάρης και έτεροι 

πρόκριτοι»4 .

Η Ελληνική Επανάσταση κατατάσσεται δικαιολογη-

μένα στις μεγάλες επαναστάσεις που σφράγισαν την 

εποχή της Νεωτερικότητας . Η συμπλήρωση διακοσίων 

ετών από την έκρηξή της έχει εύλογα κορυφώσει το 

ενδιαφέρον των Νεοελλήνων προκειμένου να πληρο-

φορηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της . Προς αυτή 

την κατεύθυνση στοχεύει και η ανά χείρας σειρά των 

εκδόσεων Μεταίχμιο . Φιλοτεχνώντας τα πορτρέτα πέ-

ντε εκ των κορυφαίων προσωπικοτήτων της Ελληνικής 

Επανάστασης και αναλύοντας πέντε από τις βασικές 

θεματικές που σχετίζονται με αυτήν, φιλοδοξεί να συ-

νεισφέρει στη δημόσια ιστορία και στον διάλογο για 
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τον χαρακτήρα και τις μορφές της Παλιγγενεσίας των 

Ελλήνων . Τους τόμους της σειράς υπογράφουν διακε-

κριμένοι συνάδελφοι και ειδικοί επιστήμονες, ακολου-

θώντας τους κανόνες της επιστημονικής έρευνας . Είμαι 

βέβαιος πως οι αναγνώστες θα αποζημιωθούν διαβά-

ζοντάς τους .

ΙΑΚΩΒΟΣ Δ . ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ  
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ  
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
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1  

Γιατί οι Εμφύλιοι;

«Εγώ δεν είμαι πραματευτής να κάνω πραμάτεια 

την πατρίδα μου διά χρήματα, δεν έχω κρέας διά 

το μακελλειόν . Διά την στερέωση της πατρίδος μου 

και νόμους, διά ’κείνο πεθαίνω, όχι διά άλλο . Και 

οι Γύφτοι να ’χουν την Κυβέρνησιν, εγώ θα υπο-

τάζωμαι . Χρήματα μου στείλετε κι’ όταν ήμουν με 

τον Κολοκοτρώνη, δεν τα δέχτηκα, όμως παραπο-

νιώμαι ότι εγώ δουλεύω ’λικρινώς κι’ άλλοι μ’ επι-

βουλεύονται»5 .

Τον Αύγουστο του 1823, κι ενώ η Ελλάδα είχε αισίως 

εισέλθει στο τρίτο έτος της Επανάστασης, ο Πετρό-

μπεης Μαυρομιχάλης με την ιδιότητα του προέδρου 

του Εκτελεστικού εξέδωσε μια αγωνιώδη διακήρυξη 

προς όλους τους Έλληνες . Επρόκειτο για ένα προφητι-
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κό κείμενο που αποτύπωνε με ενάργεια τη δεινή θέση 

στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική υπόθεση .

«Αφιλοπατρία, νωθρότης, αδράνεια, διχόνοια, και 

απείθεια κυριεύουν εις όλας τας καρδίας· όλοι παρα-

τηρούν με όμματα του Άργου τας ελλείψεις των άλλων, 

όλοι κρίνουν, ανακρίνουν και κατακρίνουν· όλοι ελεειο-

νολογούν την Ελλάδα, όλοι αποκαλούνται Ορομάνζαι, 

και κατηγορούν τους άλλους ως Αριμάνας, εις τους 

οποίους αποδίδουν τας αιτίας της κοινής συμφοράς, 

αλλά κανείς δεν θέλει να γνωρίση τα χρέη του πολίτου 

και να τα εκπληρώση· κανείς δεν προθυμοποιείται εις 

την κοινήν σωτηρίαν και όλοι καυχώνται ότι είναι πα-

τριώται, και κανείς δεν δείχνει τον πατριωτισμόν του 

εις την κατεπείγουσαν ανάγκην της πατρίδος»6 παρα-

τηρούσε με οργή και θλίψη ο Μανιάτης προεστός .

Eίχε προηγηθεί μια σειρά από κατακλυσμιαία γε-

γονότα που δρομολόγησαν τη ριζική μεταβολή των 

δεδομένων στην Ελληνική Χερσόνησο . Την άνοιξη 

του 1821, αρχικά, μια χούφτα από ρομαντικούς επα-

ναστάτες και στη συνέχεια ένα ποτάμι Ελλήνων όλων 

των κοινωνικών τάξεων ξεσηκώθηκαν προκειμένου 

να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό . Πήγαν κόντρα 

στη βούληση των ισχυρών συντηρητικών ανακτοβου-

λίων της Ευρώπης, που εξεγείρονταν κάθε φορά που 

σε κάποια γωνιά της ευρωπαϊκής ηπείρου ακούγονταν 

ψίθυροι ελευθερίας και εθνικής χειραφέτησης . Η επα-
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νάσταση των Ελλήνων ξέσπασε σε διάφορες γεωγρα-

φικές εστίες όπου διαβιούσαν Έλληνες, γρήγορα όμως 

αποδείχθηκε ότι, για διάφορους λόγους, πιθανότητες 

εδραίωσης και επιτυχίας της υπήρχαν μόνο στον Μο-

ριά, στη Ρούμελη και στα κοντινά νησιά . Δεν ήταν 

λίγο αυτό . Μέσα σε ένα έντονα συντηρητικό και αυ-

ταρχικό διεθνές περιβάλλον, η δημιουργία ενός ελεύ-

θερου ελληνικού προγεφυρώματος ήταν ανάσα ελπί-

δας όχι μόνο για τους σκλαβωμένους Έλληνες, αλλά 

και για τα ρομαντικά και φιλελεύθερα πνεύματα σε 

όλο τον κόσμο . 

Μέσα σε λίγους μήνες οι Έλληνες επαναστάτες ση-

μείωσαν σημαντικές επιτυχίες εναντίον των Τούρκων, 

απελευθερώνοντας σχεδόν στο σύνολό της την Πελο-

πόννησο και μεγάλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας . 

Η άλωση μάλιστα της Τριπολιτσάς, του διοικητικού 

κέντρου του Μοριά, υπήρξε η συμβολική επισφράγιση 

της ελληνικής ένοπλης δραστηριότητας . Τις επιτυχίες 

στα πεδία της μάχης ακολούθησαν οι προσπάθειες συ-

γκρότησης μιας επαναστατικής ηγεσίας και διοίκησης . 

Οι Έλληνες έπρεπε «να αποκτήσουν πρόσωπο» προκει-

μένου να ζητήσουν την αναγνώρισή τους ως «εμπολέ-

μου έθνους» από τους ισχυρούς του κόσμου . Αυτή η 

αδήριτη ανάγκη αποτέλεσε την καταλυτική ουσία που 

έφερε στην επιφάνεια τις εσωτερικές διχοστασίες και 

αντιπαλότητες για τη νομή της εξουσίας, οι οποίες ενυ-
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πήρχαν εντός της ελληνικής προνεωτερικής κοινωνίας 

και εξέβαλαν την περίοδο 1823-1825 σε δύο εμφύλιες 

συρράξεις . 

Δύο αιώνες μετά την Ελληνική Επανάσταση, την 

κοινότητα των ιστορικών της πατρίδας μας εξακολου-

θούν να απασχολούν τα αίτια που εξέτρεψαν την επα-

ναστατική ορμή των δύο πρώτων χρόνων οδηγώντας 

στις σκληρές εμφύλιες διαμάχες της περιόδου 1823-

1825, οι οποίες ακύρωσαν σε μεγάλο βαθμό τις μέχρι 

τότε εντυπωσιακές στρατιωτικές επιτυχίες . Όλα δεί-

χνουν πως η πορεία προς την εμφύλια σύρραξη ήταν 

εν πολλοίς αναπόδραστη, αφού στο καμίνι της Επανά-

στασης εκτονώθηκαν προνεωτερικές δυνάμεις που 

σιγόβραζαν για χρόνια και αναμείχθηκαν βιαστικά και 

πρόχειρα με νεωτερικά στοιχεία και αντιλήψεις . Δια-

φορές ανάμεσα σε αφέντες και υποτελείς, σε φουστα-

νελοφόρους, βρακοφόρους και κομψευόμενους, σε 

παραδοσιακούς ταγούς του υπόδουλου Γένους και 

νέους μνηστήρες, σε ρομαντικούς επαναστάτες και σε 

συνειδητούς ή αφελείς τυχοδιώκτες και πράκτορες αλ-

λότριων δυνάμεων απελευθερώθηκαν, όπως το τζίνι 

από το μαγικό λυχνάρι του Αλαντίν, αλλάζοντας άρδην 

κάθε είδους πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες στην 

Ελληνική Χερσόνησο . Ο κόσμος στα τέλη της Ελληνικής 

Επανάστασης είχε διανύσει μεγάλη απόσταση σε σχέ-

ση με το σημείο στο οποίο βρισκόταν όταν ο Αλέξαν-
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δρος Υψηλάντης διάβαινε τον Προύθο τον Φεβρουά-

ριο του 1821 . Θα ήταν αφέλεια να προσδοκούσε 

κανείς πως μια τέτοια βίαιη σε τρόπο και πυκνή σε 

γεγονότα μετάβαση δεν θα προξενούσε τεκτονικές 

μετακινήσεις και ριζικές ανατροπές .

Η ελληνική ιστοριογραφία είναι πλούσια σε μελέτες 

σχετικές με την Εθνεγερσία του 1821 . Πολλές πτυχές 

της είναι ήδη γνωστές από δεκαετίες, καθώς αναγνώ-

σεις των ιστορικών γεγονότων από διάφορες γενιές 

ιστορικών έχουν αποκρυπτογραφήσει με πειστικότητα 

πολλά σκοτεινά σημεία και έχουν αναδείξει τα κίνητρα 

των πρωταγωνιστών τους . Ωστόσο, ορισμένες σιωπές 

και ιστοριογραφικά κενά που αφορούν την Παλιγγε-

νεσία των Ελλήνων εξακολουθούν να παραμένουν, 

εξάπτοντας τη φαντασία και δοκιμάζοντας τα ερευνη-

τικά και ερμηνευτικά μας όρια . Κάποιες τέτοιες σιωπές 

σχετίζονται με τις εμφύλιες διαμάχες της Επανάστασης 

όχι μόνο της περιόδου 1823-1825, αλλά και με εκείνες 

που οδήγησαν και ακολούθησαν τη δολοφονία του 

πρώτου Κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια . Ο αφα-

νής ρόλος που έπαιξαν τα δάνεια, η αντανάκλασή τους 

στη διαμάχη των Μεγάλων Δυνάμεων για τον προσα-

νατολισμό και την πολιτική κηδεμονία του νεότευκτου 

ελληνικού κράτους και οι πολιτικές προτεραιότητες 

διάφορων εντόπιων πολιτικών και κοινωνικών ομά-

δων δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθούν στο 
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σύνολό τους . Έχουμε ενδείξεις για τον ρόλο τους, κά-

νουμε εικασίες για τα κίνητρά τους, ωστόσο μια συνο-

λική και ολοκληρωμένη εικόνα για τα πεπραγμένα τους 

δεν διαθέτουμε έως σήμερα .

Τη διολίσθηση στους εμφυλίους της Παλιγγενεσίας 

των Ελλήνων αναλύει η ανά χείρας μελέτη . Για να το 

πετύχει, καταφεύγει, ως επί το πλείστον, στην πλούσια 

απομνημονευματογραφία του Αγώνα, δίνοντάς τον 

λόγο στους πρωταγωνιστές της Επανάστασης . Δύο 

αιώνες μετά την κορυφαία σελίδα της νεότερης ιστο-

ρίας μας αξίζει, πιστεύω, να ανατρέξουμε στα γεγονό-

τα της περιόδου σε μια προσπάθεια να αναζητήσουμε 

τα πώς και τα γιατί των εμφύλιων συγκρούσεων . Εκτός 

από μάθημα ιστορίας, ίσως αποβεί χρήσιμο και στην 

τοποθέτησή μας απέναντι στις προκλήσεις και στα δι-

λήμματα της σύγχρονης εποχής .
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Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τις εμφύλιες διαμάχες των 

Ελλήνων στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίες, 

για κάποια διαστήματα, αποπροσανατόλισαν την εθνική 

υπόθεση. Διερευνά τα αίτιά τους, αναδεικνύει με λεπτομέρειες 

τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ανιχνεύει τις επιπτώσεις τους, 

όχι μόνο μεσούντος του Αγώνα της Παλιγγενεσίας αλλά και 

κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Η Ελληνική Επανάσταση κατατάσσεται 
δικαιολογημένα στις μεγάλες επαναστάσεις
που σφράγισαν την εποχή της Νεωτερικότητας.
Η συμπλήρωση διακοσίων ετών από την έκρηξή
της έχει εύλογα κορυφώσει το ενδιαφέρον. 

Η Σειρά 200 χρόνια από την Επανάσταση 
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη δημόσια
ιστορία και στον διάλογο για τον χαρακτήρα
και τις μορφές της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων.

Κυκλοφορούν επίσης:

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
 Ο στρατιωτικός ηγέτης της Ελληνικής
     Επανάστασης

 Θάνος Μ. Βερέμης – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης  

 Ιωάννης Καποδίστριας
 Ο «αμνός» της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων

 Αθανάσιος Συροπλάκης

 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
 Ο ηγέτης της Μάνης στην Ελληνική Επανάσταση

 Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης

 Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
 Η καπετάνισσα της Ελληνικής Επανάστασης

ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 Στέφανος Καβαλλιεράκης

 Η προετοιμασία μιας Επανάστασης 
 Πρωταγωνιστές-Γεγονότα-Συγκυρίες
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ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 

 Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος

 Από τη σφαγή της Χίου στην Έξοδο
 του Μεσολογγίου
 Οι πολεμικές αποτυχίες και οι επιπτώσεις τους

 Σωτήρης Ριζάς

 Οι Μεγάλες Δυνάμεις και η Επανάσταση
 Από το Λάιμπαχ στο Ναυαρίνο

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Redoine Amzlan

ISBN: 978-618-03-1394-9
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Ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης είναι Καθηγητής 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2012-2013 υπηρέτησε ως Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Tην ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 έλαβε υποτροφία 

από το Ίδρυμα Fulbright και υπήρξε Επισκέπτης 

Ερευνητής στο George Washington University. 

Την ίδια χρονιά υπήρξε Ακαδημαϊκός Επισκέπτης 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί 

ως Εμπειρογνώμονας για τα Δυτικά Βαλκάνια στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι προϊστάμενος του Ερευνητικού 

Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

και μέλος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών 

επιστημονικών δικτύων και οργανώσεων, όπως 

το ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο ιστορίας Clioh/

Cliohnet. Ήταν ιστορικός σύμβουλος (μαζί με τον 

Καθηγητή Θάνο Βερέμη) της τηλεοπτικής σειράς 

του ΣΚΑΪ «1821», του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Twice a Stranger» που προβλήθηκε από την 

τηλεόραση της ΝΕΤ και του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Η δεκαετής εξόρμηση της Ελλάδας 1912-1922» 

το οποίο προβλήθηκε από το Cosmote History. 

Έχει, επίσης, επιμεληθεί τα ιστορικά αφιερώματα 

του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3 με θέμα τους 

Βαλκανικούς Πολέμους, τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Κατοχή 

και τον Εμφύλιο Πόλεμο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
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