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Ο Ελλαδικός Χώρος και οι Τρεις Αυτοκρατορίες
Μετά το τέλος της κλασικής ε?οχής και των ελληνιστικών χρόνων, ο ευρύτερος
ελλαδικός χώρος ελέγχεται διαδοχικά α?ό τρεις αυτοκρατορίες:
1. Tη Ρω&αϊκή Αυτοκρατορία (27?.Χ.-330&.Χ.)
2. Την Ανατολική Ρω&αϊκή ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία (330&.Χ-1453&.Χ.)
3. Την Οθω&ανική Αυτοκρατορία (1453&.Χ.-1827&.Χ.)
Οι δύο ?ρώτες ε?ηρεάστηκαν έντονα α?ό τον αρχαίο ελληνικό ?ολιτισ&ό και α?ό τον
7ο αιώνα &.Χ. η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε υιοθετήσει την ελληνική γλώσσα, η
ο?οία ήδη ήταν και η γλώσσα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, στη ση&ερινή
νοτιοανατολική Ευρώ?η και τη Μέση Ανατολή.
Η γλώσσα και η ορθοδοξία ήταν ση&αντικό ενο?οιητικό στοιχείο του ελλαδικού
χώρου &ετά το Βυζάντιο και συνέβαλε αρχικά στη δη&ιουργία ελληνικής εθνικής
συνείδησης, και αργότερα στη δη&ιουργία των συνθηκών για τον Αγώνα της
Ανεξαρτησίας και τη δη&ιουργία του ελληνικού κράτους.
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Γεωγραφική, Κοινωνική και Οικονομική Διάρθρωση και
Δραστηριότητα στον Ελλαδικό Χώρο στις αρχές του 19ου Αιώνα
Η κύρια κοινωνική &ονάδα στον ελλαδικό χώρο ήταν η οικογένεια και η κοινότητα. Η κύρια οικονο&ική
δραστηριότητα ήταν η ?ρωτογενής ?αραγωγή. Γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία.
Το &εγαλύτερο &έρος της Πελο?οννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και των Κυκλάδων, ?ου &ετά το 1827
α?οτέλεσαν το ?ρώτο Ελληνικό κράτος ήταν ορεινό, &ε &ικρές κοιλάδες ?ου οδηγούσαν στα ?αράλια.
Η κύρια γεωργική ?αραγωγή ήταν κατά συνέ?εια &εσογειακά ?ροϊόντα, ό?ως ελιές και ελαιόλαδο, το
α&?έλι, το κρασί και η σταφίδα.
Στα ορεινά η κύρια δραστηριότητα ήταν η κτηνοτροφία, κυρίως αιγο?ρόβατα, και στα ?αράλια και τα
νησιά η αλιεία αλλά και η ε&?ορική ναυτιλία. Στις λίγες ?εδιάδες καλλιεργούνταν δη&ητριακά.
Λόγω του δύσβατου του εδάφους, της α?ουσίας χερσαίων &εταφορικών υ?οδο&ών και της ληστείας, το
&εγαλύτερο &έρος του ε&?ορίου γινόταν δια θαλάσσης. Εκεί ο &εγαλύτερος κίνδυνος ήταν η ?ειρατεία. Για
αυτούς τους λόγους, οι το?ικές οικονο&ίες του ελλαδικού χώρου ήταν σε &εγάλο βαθ&ό αυτάρκεις, ιδίως
στα ορεινά.
Στην αυτάρκεια συνετέλεσαν και τα &ικρά &εγέθη των ελληνικών γεωργικών εκ&εταλλεύσεων και η
έλλειψη εργατών της γης, λόγω του ότι η Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα αραιοκατοικη&ένη. Ακό&η και στα
τσιφλίκια, τα ο?οία κατά βάση ανήκαν είτε στην εκκλησία και τα &οναστήρια, είτε σε Οθω&ανούς, είτε σε
Χριστιανούς, η καλλιέργεια της γης γινόταν σε &ικρές εκ&εταλλεύσεις ?ου είχαν ?αραχωρηθεί σε
ακτή&ονες γεωργούς.
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Η Πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι
Φαναριώτες και οι Έλληνες Προεστοί
Μετά την άλωση της Κωνσταντινού?ολης το 1453, η Οθω&ανική Αυτοκρατορία αναγνώρισε τη Ορθόδοξη Χριστιανική
Εκκλησία και τον Πατριάρχη της Κωνσταντινού?ολης ως ?νευ&ατικό αλλά και ?ολιτικό ηγέτη της κοινότητας των
Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών (ρω&ιών). Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ?αραχωρήθηκαν ση&αντικά ?ρονό&ια,
συ&?εριλα&βανο&ένης της αυτονο&ίας και της δικαιοδοσίας σε ορισ&ένες α?ό τις ιδιωτικές διαφορές &εταξύ των
Ορθοδόξων Χριστιανών.
Α?ό τα τέλη του 17ου αιώνα, έλληνες χριστιανοί ?ου κατοικούσαν στο Φανάρι, την ?εριοχή γύρω α?ό την έδρα του
Πατριάρχη, είχαν ση&αντική ?ολιτική δύνα&η και ε?ιρροή. Οι ‘Φαναριώτες’ κυριάρχησαν στην ισχυρή θέση του Μεγάλου
∆ραγου&άνου, του ε?ίση&ου &εταφραστή του Αυτοκρατορικού Συ&βουλίου, αλλά και της θέσης του Πρίγκι?α (Βοϊβόδα)
των η&ι-αυτόνο&ων ∆ουναβιακών Πρωτευουσών της Μολδαβίας και της Βλαχίας, δηλαδή της ση&ερινής Ρου&ανίας.
Υ?ήρχε ε?ίσης &ια το?ική χριστιανική ορθόδοξη αριστοκρατία στην Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Πελο?όννησο. Οι ?ροεστοί
(κοτζα&?άσηδες) ήταν οι ηγέτες των κοινοτήτων τους. Α?οτελούσαν &έρος της οθω&ανικής διοίκησης, καθώς ήταν
συνήθως υ?εύθυνοι για τη συλλογή των φόρων.
Αυτοί οι το?ικοί άρχοντες υ?οστηρίζονταν α?ό ιδιωτικές ένο?λες ο&άδες και είχαν ά&εσες διασυνδέσεις &ε την οθω&ανική
κυβέρνηση και το Πατριαρχείο. Έ?ρε?ε να χειριστούν ε?ικίνδυνες ο&άδες ληστών (‘κλέφτες’) ?ου είχαν υ?ό τον έλεγχό
τους τις ορεινές ?εριοχές της Πελο?οννήσου (Μωριά) και της Στερεάς Ελλάδας (Ρου&έλης), αψηφώντας την οθω&ανική
εξουσία και τους το?ικούς χριστιανούς ορθόδοξους ?ροεστούς. Σε ορισ&ένες ?εριοχές της Κεντρικής Ελλάδας, η εξουσία και
η ε?ιρροή τους ήταν τόσο ση&αντικές ώστε να στρατολογούνται α?ό τους Οθω&ανούς ως στρατιώτες (‘αρ&ατολοί’), &ε
σκο?ό να ?ροστατεύουν την ?εριοχή α?ό τους ‘κλέφτες’, τον άλλο εαυτό τους. Κλέφτες και αρ&ατολοί συνέχισαν να
αλλάζουν στρατό?εδα, σύ&φωνα &ε τα συ&φέροντά τους και τις συγκυρίες, εναλλάσσοντας τους δύο ρόλους.
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Η Ανάπτυξη του Εμπορίου και της Ναυτιλίας μετά το
18ο Αιώνα
Η οικονο&ική διάρθρωση και δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου , ?ριν α?ό το
ξέσ?ασ&α της Ε?ανάστασης του 1821, καθορίστηκε, &έσα στα ?λαίσια των γενικότερων
αναδιατάξεων ?ου καταγράφονται στην Οθω&ανική Αυτοκρατορία κατά τον 18ο αιώνα, όταν η
αυτοκρατορία ε?ιχειρεί να ενταχθεί στο ?λαίσιο των ?αγκόσ&ιων ε&?ορικών ανταλλαγών.
Κατά τον 18ο αιώνα, οι Έλληνες ε&?όροι ?ου δραστηριο?οιούνταν στα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία,
αλλά και στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώ?η, συ&?εριλα&βανο&ένης της Ρωσίας, καθώς και οι
Έλληνες ?λοιοκτήτες ?ου ζούσαν σε &ικρά νησιά του Αιγαίου και λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο, κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν &εγάλο ?λούτο.
Αυτό συνέβη διότι εκ&εταλλευό&ενοι τις συγκυρίες, ιδιαίτερα της Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
&ετά το Ρωσο-Τουρκικό ?όλε&ο του 1768-1774, &?όρεσαν να θέσουν υ?ό τον έλεγχό τους ένα &εγάλο
&έρος του ε&?ορίου της οθω&ανικής αυτοκρατορίας.
Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου εκ&εταλλεύτηκαν την ευκαιρία να συ&&ετάσχουν
στο γαλλικό και αγγλικό ναυτιλιακό ε&?όριο, ?αραβιάζοντας τους α?οκλεισ&ούς ?ου είχαν
ε?ιβληθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου Εκατονταετούς Πολέ&ου (1714-1815) και ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των Να?ολεοντίων ?ολέ&ων (1803-1815). Μία α?ό τις συνέ?ειες του τέλους των
ευρω?αϊκών ?ολέ&ων το 1815 ήταν η σχετική αδρανο?οίησή του ελληνόκτητου στόλου και η
αναζήτηση νέων ευκαιριών.
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Η Ανάπτυξη Ελληνικής Εθνικής Συνείδησης και οι
Προϋποθέσεις για την Επανάσταση του 1821
Ο δραστήριος ρόλος των Ελλήνων στην ανά?τυξη του ε&?ορίου, της ναυτιλίας και της βιοτεχνίας της οθω&ανικής
αυτοκρατορίας &ετά το 18ο αιώνα, συνέβαλλε στη σταδιακή οικονο&ική ενο?οίηση του ελληνικού χώρου και στη
δια&όρφωση &ιας ελληνικής αστικής τάξης, η ο?οία, ?αρά τις ιδιο&ορφίες της, είχε καθοριστικό ρόλο στην ανά?τυξη
εθνικής συνείδησης και αξιο?οίησε τις αντιφάσεις του οθω&ανικού συστή&ατος για λογαριασ&ό του ελληνισ&ού.
Ε?ι?λέον, η ?νευ&ατική τάξη των ελληνόφωνων ορθοδόξων χριστιανών, λόγω του κοσ&ο?ολιτισ&ού της, ε?ηρεάστηκε α?ό
το διαφωτισ&ό του 18ου αιώνα, νωρίτερα α?ό τις άλλες ελίτ της Οθω&ανικής Αυτοκρατορίας. Μετά τα &έσα του 18ου αιώνα
δη&ιουργήθηκαν ση&αντικές ε&?ορικές, ε?αγγελ&ατικές και ακαδη&αϊκές (κυρίως φοιτητικές) κοινότητες ελληνόφωνων
ορθόδοξων χριστιανών στη Βιέννη, σε ?ολλές &εγάλες ιταλικές ?όλεις, στην Οδησσό και σε άλλα ευρω?αϊκά
&ητρο?ολιτικά και ε&?ορικά κέντρα. Κά?οιοι κληρικοί και γόνοι ?λούσιων ε&?όρων, &ορφω&ένοι στο εξωτερικό, ήταν α?ό
τους κορυφαίους υ?οστηρικτές των ιδεών του διαφωτισ&ού. Τα &εγάλα έργα της φιλοσοφίας του διαφωτισ&ού
&εταφράστηκαν στα ελληνικά και τα ελληνόφωνα σχολεία ?ολλα?λασιάστηκαν στα βασικά διεθνή ε&?ορικά κέντρα.
Παρά την αντίδραση της συντηρητικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας, &ετά τη Γαλλική Ε?ανάσταση υ?ήρξε ευρεία
διάδοση των ιδεών του διαφωτισ&ού ακό&η και στην η?ειρωτική Ελλάδα.
Ήδη α?ό τον 17ο αιώνα, Φαναριώτες, ?ολλοί ?λούσιοι έ&?οροι, αρκετές το?ικές κοινότητες και η Εκκλησία δη&ιούργησαν
&εγάλο αριθ&ό το?ικών &ικρών σχολείων τα ο?οία, &έχρι το19ο αιώνα, α?οτέλεσαν τις βασικές εκ?αιδευτικές &ονάδες στις
βαλκανικές χριστιανικές ορθόδοξες κοινότητες και έ?αιξαν ση&αντικό ρόλο στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της
ελληνικής εθνικής συνείδησης.
Ο ιδιότυ?ος αυτός ελληνικός διαφωτισ&ός υ?ονό&ευσε την ε?ιρροή τόσο της Εκκλησίας όσο και της Οθω&ανικής ∆ιοίκησης,
ε?ανασυνδέοντας τους &ορφω&ένους χριστιανούς ορθόδοξους &ε την Αρχαία Ελλάδα και τη ∆υτική Ευρώ?η. Με τον τρό?ο
αυτό δη&ιουργήθηκαν οι ?ροϋ?οθέσεις για &ια ε?ανάσταση όχι &όνο εθνική, αλλά και δη&οκρατική και φιλελεύθερη.
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Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833)
Ο Αδα&άντιος Κοραής (Σ&ύρνη, 27 Α?ριλίου 1748 – Παρίσι, 6
Α?ριλίου 1833), ήταν Έλληνας φιλόλογος &ε βαθιά γνώση
του ελληνικού ?ολιτισ&ού. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης
Κοραής, ε?ιτυχη&ένος έ&?ορος &εταξιού &ε καταγωγή α?ό
τη Χίο, ?ου α?ό &ικρή ηλικία λόγω ορφάνιας στράφηκε στο
ε&?όριο. Μητέρα του ήταν η Θω&αΐδα Ρυσίου α?ό
&ορφω&ένη οικογένεια κι α?ό τις ελάχιστες γυναίκες της
ε?οχής ?ου ήξεραν ανάγνωση και γραφή &ε καταγωγή α?ό
το Ρύσιο της Μικράς Ασίας.
Ο Κοραής είναι ένας α?ό τους ση&αντικότερους
εκ?ροσώ?ους του νεοελληνικού διαφωτισ&ού και
&νη&ονεύεται, ανά&εσα σε άλλα, ως ?ρωτο?όρος στην
έκδοση έργων αρχαίας ελληνικής γρα&&ατείας, αλλά και
για τις γλωσσικές του α?όψεις στην υ?οστήριξη της
καθαρεύουσας, σε &ια &ετριο?αθή ό&ως &ορφή της, &ε
σκο?ό την εκκαθάριση των ?λείστων ξένων λέξεων ?ου
υ?ήρχαν στη γλώσσα του λαού.
Ασχολήθηκε &ε την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης &ε τη
δη&ιουργία κι εξά?λωση ενός ?ολυδαίδαλου δικτύου
&εταφοράς ελληνικών βιβλίων στην υ?όδουλη ελληνική
ε?ικράτεια.
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Οι Έλληνες Αστοί, ο Ρήγας Φεραίος και η Δημιουργία
της Φιλικής Εταιρείας
Η αστική τάξη ?ου δια&ορφώθηκε στον ελλαδικό χώρο δεν είχε τα χαρακτηριστικά της αστικής τάξης της ∆υτικής Ευρώ?ης, η
ο?οία βασιζόταν στην ιδιοκτησία γης και κεφαλαίου. Οι ?ροεστοί στις κοινότητες του ελλαδικού χώρου ήταν συνήθως έ&?οροι
ή κτη&ατίες στους ο?οίους είχε ?αραχωρηθεί το αξίω&α, καθώς και άλλες εξουσίες ό?ως η είσ?ραξη των φόρων. Είχαν κατά
συνέ?εια ?ολιτική εξουσία, κάτι ?ου τους ε?έτρεψε να ?αίξουν ρόλο στη δια&όρφωση εθνικής συνείδησης, αλλά ?αράλληλα
εξαρτώνταν και α?ό τους οθω&ανούς ?ου τους είχαν ?αραχωρήσει τα ?ρονό&ια.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, λόγω της ?αρακ&ής της οθω&ανικής αυτοκρατορίας, οι το?ικοί ?ρούχοντες, τόσο οι &ουσουλ&άνοι
όσο και οι χριστιανοί, είχαν συσσωρεύσει &εγάλο ?λούτο και είχαν α?οσ?άσει &εγάλες εξουσίες. Ό&ως, οι ?ρονο&ίες και οι
εξουσίες ?ου είχαν ?αραχωρηθεί στους Έλληνες ε&?όρους και ?ροεστούς δεν ήταν ασφαλείς, καθώς ήταν δοτές και
ανακλητές. Εξ αυτού του λόγου, ?ολλοί α?ό αυτούς άρχισαν να ε?ιδιώκουν και να ?ροσβλέ?ουν στην ανεξαρτησία α?ό την
οθω&ανική ε?ιρροή.
Η Γαλλική Ε?ανάσταση και οι Να?ολεόντιοι Πόλε&οι ήταν τα γεγονότα ?ου ?υροδότησαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο
Ρήγας Φεραίος, ένας διανοού&ενος και ?ρόδρο&ος του αγώνα, ?ροσ?άθησε να εξασφαλίσει την υ?οστήριξη του Να?ολέοντα
για &ια εξέγερση στα Βαλκάνια, αλλά ?ροδόθηκε και συνελήφθη α?ό τους Αυστριακούς ?ου τον ?αρέδωσαν στους
Οθω&ανούς, οι ο?οίοι τον βασάνισαν και τον εκτέλεσαν. Έγινε ο ?ρώτος εθνικός ήρωας της σύγχρονης Ελλάδας και
ενέ?νευσε ?αρό&οιες ε?αναστατικές δραστηριότητες, ειδικά στην ελληνική διασ?ορά, &εταξύ ε&?όρων, φοιτητών και &ερικών
Φαναριωτών.
Μία α?ό τις οργανώσεις ?ου δη&ιουργήθηκαν &έσα σε αυτό το ιδεολογικό και ?ολιτικό κλί&α ήταν η ‘Φιλική Εταιρεία’, &ια
&υστική οργάνωση ?ου ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό α?ό τρεις Έλληνες ε&?όρους, &ε σκο?ό την ?ροετοι&ασία &ιας
ελληνικής ε?ανάστασης. Οι ‘Φιλικοί’ είχαν αρχικά ?εριορισ&ένη ε?ιτυχία. \στόσο, καθώς οικειο?οιήθηκαν &ια ?αράδοση
ορθόδοξων ?ροφητειών για την ανασύσταση της ανατολικής Ρω&αϊκής αυτοκρατορίας και αφήναν να εννοηθεί ότι είχαν τη
στήριξη της τσαρικής Ρωσίας, κατάφεραν εν &έσω της κρίσης της ε&?ορικής ναυτιλίας &ετά το 1815 να ?ροσεταιριστούν και τα
?ιο ?αραδοσιακά ελληνορθόδοξα κοινωνικά στρώ&ατα.
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Ρήγας Φεραίος (1957-1798)
Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος (Βελεστίνο, 1757 Βελιγράδι, 24 Ιουνίου 1798) (?ραγ&ατικό όνο&α: Αντώνιος
Κυριαζής), ήταν Έλληνας συγγραφέας, ?ολιτικός, στοχαστής
και ε?αναστάτης. Θεωρείται εθνο&άρτυρας και ?ρόδρο&ος
της Ελληνικής Ε?ανάστασης του 1821.
Γεννήθηκε στο Βελεστίνο, τις αρχαίες Φερές, το 1757, α?ό
εύ?ορη οικογένεια. ∆ιδάχθηκε τα ?ρώτα του γρά&&ατα στο
Βελεστίνο, κατό?ιν στη Ζαγορά και στα Α&?ελάκια.
Κατέληξε στο Βουκουρέστι και κατό?ιν στη Βιέννη, αφού
?ερι?λανήθηκε στο Άγιο Όρος, την Κωνσταντινού?ολη
(ό?ου γνώρισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη) και το Ιάσιο.
Ε?ηρεασ&ένος α?ό τον ευρω?αϊκό διαφωτισ&ό, ?ίστεψε
βαθιά στην ανάγκη της ε?αφής των Ελλήνων &ε τις νέες
ιδέες ?ου σάρωναν την Ευρώ?η και αυτό τον ώθησε στη
συγγραφή ή &ετάφραση βιβλίων σε δη&ώδη γλώσσα.
Γνωστότερα α?ό αυτά είναι ο Θούριος, ένας ?ατριωτικός
ύ&νος τον ο?οίο είχε γράψει το 1797, και η Χάρτα, ένας
&νη&ειώδης για την ε?οχή του χάρτης της Ελλάδας,
διαστάσεων 2,07 x 2,07 &, ?ου α?οτελείτο α?ό ε?ί &έρους
τ&ή&ατα.
Ο ίδιος υ?έγραφε ως «Ρήγας Βελεστινλής» ή «Ρήγας ο
Θεσσαλός» και ουδέ?οτε «Φεραίος», κάτι ?ου είναι
δη&ιούργη&α &εταγενέστερων λογίων.
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Η Χάρτα του Ρήγα
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Η Φιλική Εταιρεία
Η Φιλική Εταιρεία ήταν η ση&αντικότερη α?ό τις &υστικές
οργανώσεις ?ου σχη&ατίστηκαν για την ?ροετοι&ασία
ε?ανάστασης για την α?ελευθέρωση των Ελλήνων α?ό την
Οθω&ανική Αυτοκρατορία.
Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό α?ό τον Ε&&ανουήλ Ξάνθο, τον
Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ.
Σκο?ός της Φιλικής Εταιρείας ήταν η γενική ε?ανάσταση των
Ελλήνων για την ‘ανέγερσιν και α?ελευθέρωσιν του Ελληνικού
Έθνους και της Πατρίδoς &ας’. Οι Φιλικοί αφού &υούνταν στην
Εταιρεία έδιναν όρκο ?ίστης και ε?ικοινωνούσαν &ε κώδικες,
ψευδώνυ&α και συνθη&ατικές λέξεις. Ο &υστικός χαρακτήρας της
εξηγεί εν &έρει τον ?εριορισ&ένο και α&φίση&ο χαρακτήρα των
τεκ&ηρίων ?ου άφησε ?ίσω της.
Η ?ορεία ανά?τυξης της Φιλικής είναι εντυ?ωσιακή. Το διάστη&α
1814-1816 τα &έλη της αριθ&ούν ?ερί?ου 20. \ς τα &έσα του 1817
ανα?τύσσεται κυρίως &εταξύ των Ελλήνων της Ρωσίας και της
Μολδοβλαχίας, αλλά και ?άλι τα &έλη της δεν υ?ερβαίνουν τα
30. Ό&ως, α?ό το 1818 ση&ειώνονται αθρόες &υήσεις. Κατά το
1820 εξα?λώνεται σε όλες σχεδόν τις ?εριοχές της Ελλάδας και
τις ?ερισσότερες ελληνικές ?αροικίες του εξωτερικού. Χιλιάδες
υ?ολογίζονται οι &υη&ένοι, &ολονότι είναι γνωστά &όνο 1096
ονό&ατα. Τους ?ρώτους &ήνες του 1821 τα &έλη της αριθ&ούν
δεκάδες χιλιάδες. Η οργάνωση είχε υ?ερβεί τα ίδια της τα όρια.
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Η Εξέγερση στη Μολδοβλαχία και η Ελληνική
Επανάσταση
Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχηγός της Φιλικής
Εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, εισέβαλε στη
Μολδοβλαχία, ενώ τον ε?ό&ενο &ήνα οι Φιλικοί
δη&ιούργησαν ε?αναστατικές εστίες α?ό τη Μακεδονία
ως την Κρήτη. Οι ε?αναστάτες αφορίστηκαν α?ό τη
σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινου?όλεως, αλλά
οι οθω&ανικές αρχές ?ροχώρησαν σε σφαγές α&άχων
και εκτελέσεις ?ρουχόντων, συ&?εριλα&βανο&ένου και
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄.
Η εκστρατεία του Υψηλάντη α?έτυχε και σε σύντο&ο
χρονικό διάστη&α τα οθω&ανικά στρατεύ&ατα έσβησαν
τις ?ερισσότερες α?ό τις ε?αναστατικές εστίες της
η?ειρωτικής Ελλάδας.
\στόσο, οι ε?αναστάτες κατάφεραν να υ?ερισχύσουν
στην Πελο?όννησο, τη Στερεά Ελλάδα και σε ?ολλά
νησιά του Αιγαίου, καθώς ?αράλληλα οι Οθω&ανοί
ασχολούνταν και &ε την κατά?νιξη της στάσης του Αλή
Πασά στην Ή?ειρο.
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25 Μαρτίου 1821. Ο Θρύλος της Αγίας Λαύρας
Το 1820 είχε οριστεί ως η&έρα έναρξης της ε?ανάστασης α?ό τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη η 25η Μαρτίου 1821. Είχε &άλιστα ε?ιλεγεί
ακριβώς ε?ειδή είναι η η&έρα του Ευαγγελισ&ού.
Στην Πελο?όννησο γίνονταν ?ροετοι&ασίες για την Ε?ανάσταση
α?ό το 1818 &ε την κατήχηση στη Φιλική Εταιρεία ηγετικών
?ροσω?ικοτήτων ό?ως ο ε?ίσκο?ος Π.Πατρών Γερ&ανός, ο Ι.
Πα?αδια&αντό?ουλος, ο Π. Αρβάλης και άλλοι. Οι δραστηριότητες
για την οργάνωση ?ολιτικής Ε?ιτρο?ής και τη συγκέντρωση
χρη&άτων γινόταν υ?ό το ?ρόσχη&α της ίδρυσης κά?οιας
«ε?ιστη&ονικής σχολής». Το ίδιο ?ρόσχη&α χρησι&ο?οιήθηκε και
σε άλλα &έρη της Ελλάδας και στη Βλαχία.
Σύ&φωνα &ε το θρύλο της Αγίας Λαύρας η ε?ανάσταση
κηρύχθηκε στην Αγία Λαύρα Καλαβρύτων όταν στις 25 Μαρτίου
1821 ο Παλαιών Πατρών Γερ&ανός ύψωσε το λάβαρο της Αγίας
Λαύρας και όρκισε σε αυτό τους αγωνιστές. Καταγράφηκε ως
γεγονός α?ό ορισ&ένους σύγχρονους της Ε?ανάστασης καθώς και
σε &εταγενέστερες &ελέτες και σχολικά εγχειρίδια, α?εικονίστηκε
σε διάση&ο ?ίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη και α?έκτησε
ση&αντική θέση στην ε?ίση&η ελληνική εθνική αφήγηση, καθώς
συσχέτιζε τη θρησκεία &ε την ε?ανάσταση και ταύτισε την εθνική
και θρησκευτική ταυτότητα. Η αλήθειά του α&φισβητήθηκε α?ό το
19ο αιώνα και ?ολλοί ιστορικοί το θεωρούν φανταστικό γεγονός.
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Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας (1821-1827)
Στην η?ειρωτική Ελλάδα η ε?ανάσταση ε?εκτάθηκε γρήγορα σε όλη την Πελο?όννησο
και Ανατολική Στερεά και είχε αρχικά &εγάλη ε?ιτυχία. Πολύ σύντο&α ?έρασαν στον
έλεγχο των ε?αναστατών ?όλεις ό?ως τα Καλάβρυτα, η Καλα&άτα, το Αίγιο, η Πάτρα, το
Άργος, η Καρύταινα, η Μεθώνη, το Νεόκαστρο, το Φανάρι, η Γαστούνη και το Ναύ?λιο
στην Πελο?όννησο, καθώς και τα Σάλωνα, το Γαλαξίδι, το Λιδωρίκι, το Μαλανδρίνο, η
Λιβαδειά, η Θήβα και η Αταλάντη στη Στερεά Ελλάδα.
Τα ε?ό&ενα δύο χρόνια οι ε?αναστατη&ένοι Έλληνες νίκησαν τις στρατιές ?ου έστειλε
εναντίον τους ο Σουλτάνος Μαχ&ούτ Β΄, οργανώθηκαν ?ολιτικά και συνέστησαν
?ροσωρινή κεντρική διοίκηση, η ο?οία, &ετά α?ό δύο ε&φυλίους ?ολέ&ους, ε?έβαλε την
εξουσία της στους ε?αναστατη&ένους.
Οι οθω&ανικές δυνά&εις &ε τη συνδρο&ή του Ι&?ραή& ?ασά της Αιγύ?του κατάφεραν να
?εριορίσουν ση&αντικά την ε?ανάσταση. \στόσο, η ?τώση του Μεσολογγίου, το 1826, σε
συνδυασ&ό &ε το &εγάλο κίνη&α του Φιλελληνισ&ού, συνέβαλαν στη &εταβολή της
δι?λω&ατικής στάσης των ευρω?αϊκών Μεγάλων ∆υνά&εων, ?ου αρχικά είχαν
αντι&ετω?ίσει το ξέσ?ασ&α της ε?ανάστασης &ε δυσαρέσκεια.
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Η Μεταστροφή και ο Ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων
Κρίσι&ος για την τελική έκβαση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας ήταν η &εταστροφή και ο
ανταγωνισ&ός &εταξύ των τριών Μεγάλων ∆υνά&εων για ε?ιρροή της κατεύθυνσης και των
συ&&αχιών ενός νέου Ελληνικού κράτους, αλλά κυρίως η ?ολιτική του βρετανού υ?ουργού
Εξωτερικών, George Canning. Ήταν ο ?ρώτος ?ου συνειδητο?οίησε ότι η Ελλάδα θα &?ορούσε
να είναι ένας φυσικός στρατηγικός σύ&&αχος της Βρετανίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η δυτικής κατεύθυνσης ελληνική ?αράταξη κατάφερε το 1825 να ?είσει τους ε?αναστάτες να
ζητήσουν ε?ίση&α την ?ροστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Α?ό τα &έσα του 1820, κυρίως
ό&ως &ετά το 1854, η Ελλάδα ?αρέ&εινε στην τροχιά της βρετανικής αυτοκρατορίας,
α?οτελώντας έναν αφοσιω&ένο σύ&&αχο της, αλλά και ε?ωφελού&ενη συγχρόνως α?ό τους
ισχυρούς ?ολιτικούς και δι?λω&ατικούς δεσ&ούς της &ε τη &εγάλη δύνα&η της ε?οχής.
Η δι?λω&ατική ανά&ιξη της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας και η ένο?λη ?αρέ&βασή
τους &ε τη ναυ&αχία του Ναυαρίνου (8 Οκτωβρίου 1827), τη γαλλική εκστρατεία του Μοριά και
το ρωσοτουρκικό ?όλε&ο ?ου ακολούθησε, συνέβαλαν στην ε?ιτυχή τελικά έκβαση του
αγώνα της ανεξαρτησίας, αναγκάζοντας την Πύλη να α?οσύρει τις δυνά&εις της αρχικά α?ό
την Πελο?όννησο και έ?ειτα α?ό τη Στερεά Ελλάδα.
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Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου
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Η Πολιτική Οργάνωση των Επαναστατημένων Ελλήνων
και το Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822)
Με την κήρυξη της ε?ανάστασης του 1821 στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν τα ?ρώτα το?ικά ?ολιτεύ&ατα: η
‘Μεσσηνιακή Γερουσία’, ο ‘Οργανισ&ός της Πελο?οννησιακής Γερουσίας’, η ‘Βουλή της Θετταλο&αγνησίας’,
ο ‘Οργανισ&ός της Γερουσίας της ∆υτικής Ελλάδος’ και η ‘Νο&ική ∆ιάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος’
ή ‘Οργανισ&ός του Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος’.
Τα ?ολιτεύ&ατα αυτά, ψηφισ&ένα κατά το ?ρώτο έτος της ε?ανάστασης, το 1821, α?ό το?ικές Συνελεύσεις
?ροκρίτων των ε?αρχιών, είχαν ως σκο?ό την ?ροσωρινή διοικητική και στρατιωτική οργάνωση του αγώνα,
?ροέβλε?αν δε τη &ελλοντική σύσταση ‘Βουλής του Έθνους’, στην ο?οία θα ανήκε η νο&οθετική εξουσία και
α?ό την ο?οία θα εξηρτώντο οι κατά τό?ους ιδρυθείσες ‘∆ιοικήσεις’. Κατά τη διάρκεια της ε?αναστατικής
?εριόδου ψηφίσθηκαν α?ό συνελεύσεις των ε?αναστατη&ένων Ελλήνων και τα συνταγ&ατικά σχέδια της
Σά&ου και της Κρήτης. Συγκεκρι&ένως, το Μάιο του 1821, ε?ικυρώθηκε η «Έκθεσις του Το?ικού Συστή&ατος
της Σά&ου» και το Μάιο του 1822 το «Προσωρινόν Πολίτευ&α της νήσου Κρήτης».
Η δη&ιουργία των το?ικών αυτών ?ολιτευ&άτων ήταν ιδιαιτέρως ση&αντική, αφενός &εν διότι ?εριείχαν, αν
και ατελώς, αρχές ?ολιτικής αυτοδιάθεσης και ατο&ικής ελευθερίας, για τις ο?οίες άλλωστε αγωνίζονταν οι
ε?αναστατη&ένοι Έλληνες, αφετέρου δε διότι υ?ήρξαν τα ?ρο?λάσ&ατα &ιας εθνικής ?ολιτικής αρχής.
Η κορυφαία στιγ&ή της ?ροσ?άθειας δη&ιουργίας &ιας ?ολιτικής αρχής σε εθνικό ε?ί?εδο ήταν η ψήφιση
του ?ρώτου ελληνικού συντάγ&ατος α?ό την Α’ Εθνοσυνέλευση της Ε?ιδαύρου, τον Ιανουάριο του 1822. Αυτό
&?ορεί να θεωρηθεί ως το θε&έλιο της Α’ Ελληνικής ∆η&οκρατίας.
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Το Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822)
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Από το Σύνταγμα της Επιδαύρου στο Σύνταγμα της
Τροιζήνας (1827)
Το Σύνταγ&α της Ε?ιδαύρου, ‘Προσωρινόν Πολίτευ&α της Ελλάδος’, ?εριλά&βανε 110 σύντο&ες ?αραγράφους
χωρισ&ένες σε ‘τίτλους’ και ‘τ&ή&ατα’ και ?ροέβλε?ε την αντι?ροσω?ευτική αρχή και την αρχή της διάκρισης των
εξουσιών. Η ‘∆ιοίκησις’ α?οτελείτο α?ό το ‘Βουλευτικόν’ και το ‘Εκτελεστικόν’, δύο συλλογικά όργανα &ε ενιαύσια
θητεία, τα ο?οία ‘ισοσταθ&ίζονταν’ στη νο&ο?αραγωγική διαδικασία, ενώ το ‘∆ικαστικόν’ ήταν ενδεκα&ελές και
ανεξάρτητο α?ό ‘τας άλλας δύο δυνά&εις’.
Το Σύνταγ&α της Ε?ιδαύρου αναθεωρήθηκε τον Α?ρίλιο του 1823 α?ό τη Β’ Εθνοσυνέλευση η ο?οία συνήλθε στο
Άστρος. Το αναθεωρη&ένο Σύνταγ&α ονο&άστηκε ‘Νό&ος της Ε?ιδαύρου’, ήταν νο&οτεχνικώς αρτιότερο και
καθιέρωνε ελαφρά υ?εροχή της νο&οθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής. Ακό&η, &εταρρύθ&ιζε τα
δικαιώ&ατα της εκτελεστικής εξουσίας τα σχετικά &ε την κατάρτιση των νό&ων, βελτίωνε τις διατάξεις ?ερί
ατο&ικών δικαιω&άτων και &ετέβαλλε ε?ί το δη&οκρατικότερο τον εκλογικό νό&ο.
Το ση&αντικότερο των Συνταγ&άτων της Ε?ανάστασης ψηφίσθηκε στην Τροιζήνα το Μάιο του 1827 α?ό τη Γ’
Εθνοσυνέλευση, η ο?οία είχε ήδη α?οφασίσει ?ως ?ρέ?ει ‘η νο&οτελεστική εξουσία ?αραδοθή εις ένα και &όνον’.
Κατό?ιν, &ε ψήφισ&ά της εξέλεξε τον Ιωάννη Κα?οδίστρια ‘Κυβερνήτη της Ελλάδος’ για ε?τά χρόνια και ψήφισε το
‘Πολιτικόν Σύνταγ&α της Ελλάδος’ ?ου έ&εινε στην ιστορία ως το ?ιο φιλελεύθερο και δη&οκρατικό σύνταγ&α της
ε?οχής του. Η Συνέλευση θέλοντας να δώσει στη χώρα ένα οριστικό ?ολίτευ&α, ε&?νευσ&ένο α?ό δη&οκρατικές και
φιλελεύθερες ιδέες και βεβαίως α?ό το Πολίτευ&α της Ελληνικής ∆η&οκρατίας του Ρήγα, διακήρυττε στο νέο
Σύνταγ&α για ?ρώτη φορά την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας: ‘η κυριαρχία ενυ?άρχει εις το Έθνος, ?άσα εξουσία
?ηγάζει εξ αυτού και υ?άρχει υ?έρ αυτού’. Ακό&η, καθιέρωνε ρητά τη διάκριση των εξουσιών, ανέθετε στον
Κυβερνήτη την εκτελεστική εξουσία και τη νο&οθετική στο σώ&α των αντι?ροσώ?ων του λαού, τη Βουλή.
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Τα Οικονομικά του Αγώνα της Ανεξαρτησίας
(1821-1827)
Σε γενικές γρα&&ές, η χρη&ατοδότηση της ελληνικής ε?ανάστασης έγινε α?ό τις Σ?έτσες, τα Ψαρά και
την Ύδρα, α?ό Έλληνες του εξωτερικού ?ου στήριξαν οικονο&ικά την ε?ανάσταση και φυσικά α?ό
τους ίδιους τους ε?αναστατη&ένους Έλληνες.
Μιά άλλη ?ηγή χρη&ατοδότησης ήταν τα λάφυρα α?ό τις ε?ιδρο&ές και τίς &άχες. Κατά τη διάρκεια
της ε?ανάστασης, καταναλώθηκε ση&αντικός ?λούτος και οι οικονο&ικές δο&ές ?ου υ?ήρχαν
καταστράφηκαν εξαιτίας του ?ολέ&ου. Ε?ι?λέον, εντάθηκε το φαινό&ενο της ?ειρατείας και ληστείας.
\στόσο, δεδο&ένου ότι οι ?όροι αυτοί δεν ε?αρκούσαν, συνήφθησαν τα δύο δάνεια της ανεξαρτησίας,
το 1824 και το 1825, α?ό την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου, &ε ιδιαίτερα δυσ&ενείς όρους. Το ?ροϊόν
αυτών των δανείων εξανε&ίσθηκε, καθώς το ?ροϊόν του ?ρώτου δανείου (ύψους 472.000 στερλινών για
δάνειο ονο&αστικής αξίας 800.000 στερλινών) χρησι&ο?οιήθηκε για τη χρη&ατοδότηση της ε&φύλιας
σύρραξης του 1824-25, ενώ το ?ροϊόν του δευτέρου δανείου (ύψους 1.1 εκατο&&υρίων στερλινών για
δάνειο ονο&αστικής αξίας 2 εκατο&&υρίων στερλινών) ουσιαστικά δεν έφθασε ?οτέ στην Ελλάδα.
Κατασ?αταλήθηκε εκτός Ελλάδας για την αγορά κανονιών και τη ναυ?ήγηση ?ολε&ικών ?λοίων στην
Αγγλία και Α&ερική, ?ου ?οτέ ό&ως, δεν έφτασαν στη χώρα, καθώς και για την ?ρόσληψη ξένων
στρατηγών και ναυάρχων. Το &εγαλύτερο, ό&ως, &έρος του δανείου σ?αταλήθηκε στο Χρη&ατιστήριο
του Λονδίνου για την εξαγορά των ο&ολογιών του ?ρώτου δανείου, αξίας 250 χιλ. στερλινών.
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Τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας (1824-1825) και οι
Επιπτώσεις τους
H σύναψη του ?ρώτου και δεύτερου δανείου της Ανεξαρτησίας στην Αγγλία, α?ό την ?ροσωρινή
διοίκηση της ε?ανάστασης, είχε θεωρηθεί ως ε?ιτυχία ?ολύ ση&αντικότερη α?ό κάθε στρατιωτική
νίκη. Χαιρετίστηκε ως η ε?ιτυχής έναρξη ‘οικονο&ικών συ&&αχιών’ &ε τη ∆υτική Ευρώ?η, και κυρίως
&ε την Αγγλία, και συνε?ώς, διεθνής αναγνώριση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας και του υ?ό
σύσταση ελληνικού κράτους.
Τα δάνεια, ό&ως, δεν χρησι&ο?οιήθηκαν για το σκο?ό για τον ο?οίο συνο&ολογήθηκαν, δηλαδή τη
συνέχιση και ε?έκταση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, αλλά, ό?ως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Ανδρεάδης (1904), για τη χρη&ατοδότηση του ‘υ?έρ ηγε&ονίας και ?ρωτείων αγώνα’.
Το 1826 κηρύχθηκε η ?ρώτη ελληνική ‘?τώχευση’, καθώς η Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδος,
ευρισκό&ενη σε αδυνα&ία, ανέστειλε &ονο&ερώς τις α?αραίτητες ?ληρω&ές για την εξυ?ηρέτηση
των δανείων της ανεξαρτησίας.
Η κατάχρηση των ελληνικών δανείων α?ό τους ξένους κερδοσκό?ους ήταν τόσο σκανδαλώδης, ?ου
είχε ε?ισείρει την αγανάκτηση των φιλελλήνων ακό&η και στην Αγγλία. Αγγλικές εφη&ερίδες, ό?ως
οι Times, έφεραν στη δη&οσιότητα τα σκάνδαλα της διαχείρισης των χρη&άτων. Με την ?άροδο του
χρόνου, τα σκάνδαλα ξεχάστηκαν. Ό&ως, η αδυνα&ία α?ο?ληρω&ής του χρέους είχε ως α?οτέλεσ&α
την α?ώλεια της αξιο?ιστίας της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για ?ολλά χρόνια.
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Η Μετέπειτα Διαχείριση των Δανείων της Ανεξαρτησίας
Σε όλη τη ∆υτική Ευρώ?η ε?ικράτησε η ά?οψη ότι η Ελλάδα αφού χρησι&ο?οίησε τα δάνεια για
την ανεξαρτησία της, &ετά δεν τα ανεγνώριζε. Η ?ραγ&ατικότητα, ό&ως, ήταν διαφορετική.
Σε όλη την ?ερίοδο 1827-1832, η Ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε ?ροσ?άθειες για το
διακανονισ&ό του χρέους. Τον Α?ρίλιο του 1827 συ&φωνήθηκε η σύναψη δανείου 5 εκ. διστήλων
για την ?ληρω&ή των τόκων των δανείων της Ανεξαρτησίας. Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του
1829, ?ροτάθηκε η α?όσβεση του δανείου &ε την ?αραχώρηση ?ρος τους δανειστές &έρος των
εθνικών κτη&άτων.
Η λύση, ό&ως, αυτή δεν έγινε α?οδεκτή α?ό τις Προστάτιδες ∆υνά&εις, αφού θα &είωνε τα
έσοδα του ελληνικού κράτους, αναγκαία για την α?όσβεση του δανείου των 60 εκ. δραχ&ών
?ου, εν τω &εταξύ, είχαν συνάψει &ε τη βασιλεία του Όθωνα.
Ο Όθωνας ουδέ?οτε αναγνώρισε τα δάνεια της Ανεξαρτησίας και ε?ο&ένως, κάθε ?ροσ?άθεια
διακανονισ&ού στα&άτησε.
Οι δια?ραγ&ατεύσεις &ε τους ?ιστωτές ξανάρχισαν &ετά τη &ετα?ολίτευση του 1863, αλλά
α?έδωσαν καρ?ούς &όλις το 1878.
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Ο Καποδίστριας και η Συγκρότηση του Κράτους
(1828-1931)
Στις 30 Μαρτίου 1827, στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας &ε θητεία ε?τά ετών, ο
Ιωάννης Κα?οδίστριας, ?ρώην Υ?ουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και ε?ιφανής Έλληνας της διασ?οράς. Σύ&φωνα &ε τις
α?οφάσεις της συνέλευσης, ο Κυβερνήτης θα δεσ&ευόταν α?ό το Σύνταγ&α της Ε?ιδαύρου, έτσι ό?ως θα αναθεωρείτο
α?ό τη Συνέλευση.
Στο εσωτερικό της χώρας, όταν ανέλαβε το 1828, ο Κα?οδίστριας είχε να αντι&ετω?ίσει την ?ειρατεία, τους ανύ?αρκτους
θεσ&ούς, τη διάλυση του στρατού, καθώς και την κακή οικονο&ική κατάσταση της χώρας. Μια α?ό τις βασικές
?ροϋ?οθέσεις ?ου έθεσε για να αναλάβει την ηγεσία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθώς ο ίδιος υ?ήρξε
θιασώτης του δόγ&ατος της ?εφωτισ&ένης δεσ?οτείας, ήταν η αναστολή του Συντάγ&ατος και η διάλυση της Βουλής,
όροι ?ου τελικώς έγιναν α?οδεκτοί. Στη θέση της Βουλής δη&ιούργησε το «Πανελλήνιον», γνω&οδοτικό όργανο
α?οτελού&ενο α?ό 27 &έλη &ε καθαρά διακοσ&ητικό χαρακτήρα, ενώ τη διακυβέρνηση ανέλαβε η Κεντρική Γρα&&ατεία,
είδος υ?ουργικού συ&βουλίου διοικού&ενου α?ό τον ίδιο. Ε?ίσης, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές ?εριφέρειες.
Ερχό&ενος στην Ελλάδα, ο Κα?οδίστριας δεν ήταν καθόλου ευχαριστη&ένος &ε το ?ρωτόκολλο της 18ης Νοε&βρίου 1828
?ου έθετε τον Μοριά και τις Κυκλάδες υ?ό την ?ροσωρινή εγγύηση των Συ&&άχων. Με τον φόβο ότι οι Άγγλοι θα
?εριόριζαν την Ελλάδα σε αυτά τα σύνορα, οργάνωσε τακτικό στρατό συνεχίζοντας τον ?όλε&ο &ε την Οθω&ανική
Αυτοκρατορία. Τελικά, το Ελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ανεξάρτητο κράτος το έτος 1830, &ε το
Πρωτόκολλο του Λονδίνου (?εριλά&βανε τις Κυκλάδες, την Πελο?όννησο, και &έρος της Στερεάς Ελλάδας).
Ο Κα?οδίστριας, στη σύντο&η θητεία του, έδωσε έ&φαση στη συγκρότηση και τη θεσ&ική οργάνωση του κράτους και του
στρατού, ?ροωθώντας την ίδρυση νο&ικών, διοικητικών, οικονο&ικών και εκ?αιδευτικών θεσ&ών. \στόσο, ο αυταρχικός
τρό?ος &ε τον ο?οίο κυβέρνησε οδήγησε σε συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
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Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Κό&ης Ιωάννης Κα?οδίστριας (Κέρκυρα, 10 Φεβρουαρίου 1776 –
Ναύ?λιο, ?.η&. 27 Σε?τε&βρίου / ν.η&. 9 Οκτωβρίου 1831) ήταν Έλληνας
δι?λω&άτης και ?ολιτικός. ∆ιετέλεσε υ?ουργός Εξωτερικών της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αργότερα ?ρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας.
Καταγόταν α?ό αριστοκρατική οικογένεια &ε ?ολιτική ?αράδοση, γι'
αυτό και ανα&είχθηκε &ε την ?ολιτική ήδη α?ό το 1803 ο?ότε και
διορίστηκε γρα&&ατέας της ε?ικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Με την
κατάληψη των Ε?τανήσων α?ό τους Γάλλους α?οσύρθηκε και
εντάχθηκε στη ρωσική δι?λω&ατική υ?ηρεσία. Εκεί ανέλαβε
ση&αντικές θέσεις καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε υ?ουργό
Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας α?ό το 1815 έως το 1822, ο?ότε
και υ?οχρεώθηκε σε ?αραίτηση λόγω της ε?ανάστασης του 1821.
Στις 14 Α?ριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας τον ε?έλεξε
?ρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, θέση α?ό την ο?οία ήρθε σε τριβή &ε
τους το?ικούς αξιω&ατούχους &ε α?οτέλεσ&α τη δολοφονία του στις 9
Οκτωβρίου 1831, στο Ναύ?λιο, α?ό τον αδελφό και τον γιο του
Πετρό&?εη Μαυρο&ιχάλη, σε αντί?οινα της φυλάκισης του τελευταίου.
\ς κυβερνήτης της Ελλάδας ?ροώθησε ση&αντικές &εταρρυθ&ίσεις για
την ανόρθωση της κρατικής &ηχανής, καθώς και για τη θέσ?ιση του
θεσ&ικού ?λαισίου της ?ολιτείας, α?αραίτητου για την εγκαθίδρυση της
τάξης. Ε?ίσης, αναδιοργάνωσε τις Ένο?λες δυνά&εις υ?ό ενιαία
διοίκηση.
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Η Οικονομία του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους
Η οικονο&ία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους βασιζόταν κυρίως στον
?ρωτογενή το&έα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία και την αλιεία.
Ση&αντικό ρόλο έ?αιζαν ε?ίσης το ε&?όριο και οι θαλάσσιες &εταφορές, αν
και τα κυριότερα ε&?ορικά και ναυτιλιακά κέντρα του ελληνισ&ού
βρίσκονταν εκτός της ε?ικράτειας του νεοσύστατου κράτους.
∆ευτερεύοντα ρόλο έ?αιζε η εξόρυξη &ετάλλων και η βιοτεχνία, η ο?οία
ήταν κυρίως οικοτεχνία.
Ο Κα?οδίστριας είχε την ά?οψη ότι οι λεγό&ενες ‘εθνικές γαίες’, οι ο?οίες
?εριήλθαν στην κατοχή του νέου κράτους &ετά την α?οχώρηση των
οθω&ανών ιδιοκτητών τους, θα έ?ρε?ε να διανε&ηθούν στους ακτή&ονες
αγρότες ?ου τις καλλιεργούσαν. \στόσο, δεν ?ρόλαβε να υλο?οιήσει την
?ολιτική αυτή.
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Το Ελληνικό και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα
Μέχρι το 1828, όταν δη&ιουργήθηκε το νέο ελληνικό κράτος, οι χρη&ατικές
συναλλαγές διεξήγοντο κυρίως &ε τουρκικά νο&ίσ&ατα (γρόσια), καθώς και
&ε ξένα νο&ίσ&ατα, ό?ως το ισ?ανικό δίστηλο. Ελληνικά νο&ίσ&ατα δεν
υ?ήρχαν.
Την ίδια ε?οχή, το ?αγκόσ&ιο νο&ισ&ατικό σύστη&α βασιζόταν στο
δι&εταλλικό νο&ισ&ατικό σύστη&α της Γαλλίας. Αν και ο άργυρος
α?οτελούσε τη βάση του συστή&ατος, ε?ιτρε?όταν η ελεύθερη κο?ή
νο&ισ&άτων α?ό άργυρο και χρυσό &ε ορισ&ένη διατί&ηση.
Η ?αγκόσ&ια σχέση τι&ής χρυσού και αργύρου ήταν 1 ?ρος 15½ και
διατηρείτο σταθερή &έσω ?αρε&βάσεων της Τρά?εζας της Γαλλίας. \στόσο,
η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν ήδη ε?ισή&ως σε κανόνα χρυσού α?ό το
Μάιο του 1821, ενώ οι Ηνω&ένες Πολιτείες ήταν de facto σε κανόνα αργύρου.
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Ο Φοίνικας του Καποδίστρια
Ο Κα?οδίστριας ίδρυσε Νο&ισ&ατοκο?είο στην Αίγινα και καθιέρωσε τον Φοίνικα ως εθνικό νό&ισ&α, αντικαθιστώντας το
τουρκικό γρόσι. Το όνο&α του ?ροέρχεται α?ό το &υθικό ?ουλί Φοίνικα και συ&βολίζει την αναγέννηση της Ελλάδας, το
σύ&βολο ?ου α?οτελεί και τον θυρεό της Φιλικής Εταιρείας.
Ο Φοίνικας ήταν ένα αργυρό νό&ισ&α &ε αναλογία εννέα &έρη αργύρου και ενός χαλκού. Περιείχε 3,747 γρα&&άρια καθαρό
άργυρο. Ο Φοίνικας κυκλοφόρησε σε &ία σειρά α?ό χάλκινα νο&ίσ&ατα των 1, 5, 10 και 20 λε?τών. Πέντε φοίνικες
α?οτελούσαν &ία Αιγίδα, δηλαδή ένα αση&ένιο τάληρο.
Μόνο ένας &ικρός αριθ&ός νο&ισ&άτων κατασκευάστηκε λόγω της έλλειψης αργύρου, ενώ οι ?ερισσότερες συναλλαγές
στην Ελλάδα εξακολουθούσαν να ?ραγ&ατο?οιούνται &ε ξένα νο&ίσ&ατα, κυρίως τουρκικούς ?αράδες και ισ?ανικά
δίστηλα.
Το 1831, η &ετατρεψι&ότητα του νο&ίσ&ατος σε άργυρο ανεστάλη και εκδόθηκε χαρτονό&ισ&α για τη χρη&ατοδότηση των
&εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων. Εκδόθηκαν τρα?εζογρα&&άτια αξίας 5, 10, 50 και φοινίκων. Ε?ρόκειτο για την
?ρώτη αναστολή της &εταλλικής &ετατρεψι&ότητας του νο&ίσ&ατος στη νεώτερη Ελλάδα.
Με το διάταγ&α της 17ης Ιουνίου 1831, ορίστηκε ότι η αναγκαστική κυκλοφορία δεν &?ορεί να υ?ερβεί τα 3 εκ. φοίνικες.
Ορίστηκε, ε?ίσης, ότι οι χρη&ατικές συναλλαγές &εταξύ του δη&όσιου και ιδιωτικού το&έα θα γίνονταν κατά 1/3 σε
χαρτονό&ισ&α και κατά 2/3 σε αργυρά νο&ίσ&ατα. Έξι &ήνες αργότερα, &ετά τη δολοφονία του Κα?οδίστρια, το διάταγ&α
της 4ης Ιανουαρίου 1832 καθόρισε ότι οι χρη&ατικές συναλλαγές θα γίνονταν &όνο σε χαρτονό&ισ&α.
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Η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
Σε όλη την ?ερίοδο 1827-1832, η κυβέρνηση κατέβαλε ?ροσ?άθειες για το διακανονισ&ό του δανείων της
ανεξαρτησίας. Τον Α?ρίλιο του 1827 συ&φωνήθηκε η σύναψη δανείου 5 εκ. διστήλων για την ?ληρω&ή
των τόκων. Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1829, ?ροτάθηκε η α?όσβεση του δανείου &ε την ?αραχώρηση
?ρος τους δανειστές &έρος των εθνικών κτη&άτων. \στόσο οι ?ρωτοβουλίες αυτές δεν τελεσφόρησαν.
Η α?ο&όνωση της χώρας α?ό τις ευρω?αϊκές χρη&αταγορές και η ε?είγουσα ανάγκη εύρεσης ?όρων
κατέδειξαν τη χρησι&ότητα ίδρυσης ενός εθνικού τρα?εζικού ιδρύ&ατος. Πρωταρχικό &έλη&α της
κυβέρνησης Κα?οδίστρια ήταν η ίδρυση τρά?εζας.
Η ?ρώτη ?ροσ?άθεια ίδρυσης ενός ?ιστωτικού ιδρύ&ατος έγινε α?ό τον Κα?οδίστρια το 1828, &ε τη
σύσταση της Εθνικής Χρη&ατιστικής Τρά?εζας (διάταγ&α της 2ας Φεβρουαρίου 1828). Έλαβε τη &ορφή
κρατικής τρά?εζας «ε?ί τη ?ροσδοκία ότι τα κεφάλαια ήθελον συρρεύσει δι’ αυτής εκ ?ατριωτισ&ού εις
το κενόν δη&όσιον τα&είον και ανακουφισθώσιν αι ε?είγουσαι και ?ολλα?λαί αυτού ανάγκαι» (βλ. την
έκκληση του Κα?οδίστρια στη Γενική Εφη&ερίδα της Ελλάδος, 5 Φεβρουαρίου 1828, σελ. 42-43).
Κύρια εργασία της ήταν η έκδοση εντόκων ο&ολόγων ?ρος 8% ?ου γίνονταν α?οδεκτά στις συναλλαγές
&ε το δη&όσιο το&έα, έναντι των ?αρεχο&ένων κεφαλαίων, ενώ δεν της ?αραχωρήθηκε το δικαίω&α της
έκδοσης τρα?εζογρα&&ατίων. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως δανειστικός οργανισ&ός για λογαριασ&ό
του κράτους ?αρά ως εκδοτική κεντρική τρά?εζα. Η α?ροθυ&ία, ό&ως, κατάθεσης ιδιωτικών κεφαλαίων
οδήγησε στην ?ρόωρη διάλυσή της το 1834.
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Βασικά Εμπόδια στην Πολιτική του Καποδίστρια
Πέραν των ?ιεστικότατων οικονο&ικών, κοινωνικών και δι?λω&ατικών
?ροβλη&άτων, ο Κα?οδίστριας είχε να αντι&ετω?ίσει δύο ση&αντικά ε&?όδια στην
?ολιτική του για την οικοδό&ηση του νεο?αγούς ελλαδικού κράτους:
Την εχθρότητα Γαλλίας και Αγγλίας, τα γεωστρατηγικά συ&φέροντα των ο?οίων
στην Ανατολική Μεσόγειο κινδύνευαν α?ό την ?ροο?τική δη&ιουργίας ενός νέου και
δυνα&ικού ναυτικού και ε&?ορικού κράτους έξω α?ό τον έλεγχό τους ή, ακό&η
χειρότερα, υ?ό την ε?ιρροή της Ρωσίας.
Τους φατριασ&ούς και τα το?ικιστικά, οικονο&ικά και ?ολιτικά συ&φέροντα των
?ροεστών (κοτζα&?άσηδων), Φαναριωτών και ?λοιοκτητών, οι ο?οίοι και ε?εδίωκαν
διατήρηση των ?ρονο&ίων τους και συ&&ετοχή στη νο&ή της εξουσίας.
Εν τέλει ο συνδυασ&ός των ?αρα?άνω ?αραγόντων ?ροετοί&ασε το έδαφος και
οδήγησε στην ?ολιτική φθορά και φυσική εξόντωση (δολοφονία) του ?ρώτου
Κυβερνήτη της Ελλάδας στις 9 Οκτωβρίου 1831 (27 Σε?τε&βρίου 1831 &ε το Ιουλιανό
η&ερολόγιο).
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Ο Ρόλος των Προστάτιδων Δυνάμεων
Οι Μεγάλες ∆υνά&εις της ε?οχής, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, ε?ιδιώκοντας η κάθε &ία τα δικά της συ&φέροντα, έ?αιξαν
καθοριστικό ρόλο στη δη&ιουργία του Ελληνικού κράτους. Για το υ?όλοι?ο του 19ου αιώνα, συνέχισαν να ?αίζουν αυτό το ρόλο, ως
Προστάτιδες ∆υνά&εις, ?αρε&βαίνοντας τόσο στα εσωτερικά του ελληνικού κράτους, όσο και στις σχέσεις του &ε την Οθω&ανική
Αυτοκρατορία.
Μετά την ?αρέ&βαση της Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας στη Ναυ&αχία του Ναυαρίνου (1827), η δη&ιουργία ενός κράτους στη νότια
Ελλάδα είχε ?λέον δρο&ολογηθεί.
Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 16ης Νοε&βρίου 1828 ήταν &ια ?ρώτη συ&φωνία &εταξύ τους, &ε την ο?οία ίδρυσαν το εσωτερικά
αυτόνο&ο ελληνικό κράτος, υ?ό Οθω&ανική ό&ως ε?ικυριαρχία. Παράλληλα &ε τις ?ροσ?άθειές του να θέσει τα θε&έλια για ένα
σύγχρονο κράτος, ο Κα?οδίστριας ανέλαβε τις δια?ραγ&ατεύσεις &ε τις &εγάλες ∆υνά&εις ως ?ρος την έκταση και το συνταγ&ατικό
καθεστώς του νέου ελληνικού κράτους. Το Πρωτόκολλο τρο?ο?οιήθηκε στις 22 Μαρτίου 1829 &ε την υ?ογραφή του δεύτερου
Πρωτόκολλου του Λονδίνου, το ο?οίο α?οδέχθηκε και τη συ&?ερίληψη &έρους της Στερεάς Ελλάδος στο αυτόνο&ο ελληνικό κράτος.
Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους (γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830) υ?ογράφηκε α?ό τις
Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 3 Φεβρουαρίου του 1830. Ήταν η ?ρώτη ε?ίση&η, διεθνής δι?λω&ατική ?ράξη ?ου αναγνώριζε την
Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το ο?οίο θα ε?εκτεινόταν νότια της συνοριακής γρα&&ής ?ου όριζαν οι ?οτα&οί
Αχελώος και Σ?ερχειός.
Στο ?ρωτόκολλο οριζόταν ότι ?ολίτευ&α του ελληνικού κράτους θα ήταν η &οναρχία και για τη θέση του &ονάρχη οι
συ&βαλλό&ενες χώρες ε?έλεξαν τον ?ρίγκι?α Λεο?όλδο της Σαξονίας-Κό&?ουρκ & Γκότα (&ετέ?ειτα Βασιλιά του Βελγίου), ο
ο?οίος ό&ως δεν δέχτηκε. Στον θρόνο τελικά ανέβηκε ο &όλις 17χρονος ?ρίγκη?ας Όθωνας των Βίττελσ&?αχ της Βαυαρίας και σε
αυτό συνέβαλε ο φανατικός φιλελληνισ&ός του ?ατέρα του Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας.
Οι Προστάτιδες ∆υνά&εις ?άντως δεν ήταν α?όλυτα σύ&φωνες &εταξύ τους &ε την ε?ιλογή του Όθωνα, ιδιαίτερα δε η Μεγάλη
Βρετανία.
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Όθων Α΄ της Ελλάδας
Ο Όθων (Γερ&ανικά: Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach, 1
Ιουνίου 1815 - 26 Ιουλίου 1867), γνωστός και ως Όθωνας, ήταν
ένας Βαυαρός ?ρίγκι?ας του Οίκου των Βίττελσ&?αχ (ή
Βιττελσβάχων), ?ου έγινε ο ?ρώτος βασιλιάς του σύγχρονου
ελληνικού κράτους.
Ήταν ο &οναδικός &ονάρχης της Ελλάδος ?ου έφερε τον τίτλο
«Βασιλιάς της Ελλάδος» (ε?ίση&α Βασιλεύς της Ελλάδος),
δεδο&ένου ότι οι ε?ό&ενοι, της ∆υναστείας των Γλυξβούργων,
είχαν τον τίτλο «Βασιλιάς των Ελλήνων» (ε?ίση&α Βασιλεύς
των Ελλήνων).
Λόγω της καχυ?οψίας α?έναντι στον Κυβερνήτη της Ελλάδας,
Ι. Κα?οδίστρια (θεωρούνταν ρωσόφιλος), το 1830 η Αγγλία
κατά την υ?ογραφή του Πρωτοκόλλου της ανεξαρτησίας του
Ελληνικού Κράτους ?έτυχε συ&φωνία &ε τις άλλες Μεγάλες
∆υνά&εις («Προστάτιδες ∆υνά&εις») της &εταβολής του
?ολιτειακού σχή&ατος της χώρας, την ε?ιβολή &οναρχίας και
τη &ετατρο?ή του ελληνικού κράτους σε βασίλειο. Οι ίδιες
όρισαν, &ε τη Συνθήκη του Λονδίνου (1832) τον 17χρόνο τότε
Όθωνα Βασιλιά της Ελλάδας.
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Οι Όροι για την Ανάληψη της Βασιλείας από τον Όθωνα
Το ?ρωτόκολλο εκλογής του Όθωνα (25 Α?ριλίου 1832) ως βασιλιά υ?ογράφηκε α?ό εκ?ροσώ?ους των
Προστάτιδων ∆υνά&εων και στάλθηκε για έγκριση στο βασιλιά Λουδοβίκο Α΄της Βαυαρίας, ο ο?οίος
εξέφρασε ορισ&ένα αιτή&ατα για την α?οδοχή του ελληνικού θρόνου α?ό τον γιο του Όθωνα:
1. Να ε?εκταθούν τα όρια του Βασιλείου &έχρι το Βόλο και την Άρτα και να ?ροσαρτηθούν η Κρήτη και η
Σά&ος.
2. Να χορηγηθεί δάνειο 60.000.000 γαλλικά φράγκα και να σταλούν στην Ελλάδα τρία συντάγ&ατα
βαυαρικού στρατού (3.500 άντρες).
3. Να λειτουργήσει τρι&ελής αντιβασιλεία &έχρι την ενηλικίωση του Όθωνα.
4. Να &ην θεσ?ιστεί Σύνταγ&α ?ριν α?ό την ανάληψη των καθηκόντων α?ό τον βασιλιά, ώστε να &ην
υ?οχρεωθεί να το αναστείλει σε ?ερί?τωση κρίσης.
5. Ο τίτλος του Όθωνα να είναι “Βασιλεύς της Ελλάδος”.
Οι Προστάτιδες ∆υνά&εις α?έρριψαν την ?ρώτη αξίωση και δέχτηκαν τους υ?όλοι?ους όρους, ορίζοντας ότι
το αιτού&ενο δάνειο θα καταβαλλόταν, υ?ό την εγγύησή τους, σε τρεις ισό?οσες δόσεις. ∆ύο &ήνες αργότερα
(17 Ιουνίου 1832) καθορίστηκαν τα ‘οριστικά’ σύνορα του νεοσύστατου Βασιλείου, το ο?οίο α?οκτούσε την
Ακαρνανία, την Αιτωλία και την Φθιώτιδα, &ε οροθετική γρα&&ή ?ου ξεκινούσε α?ό το Κο&?ότι (Α&βρακικός
Κόλ?ος), ?ερνούσε α?ό τις κορυφές Όθρυς και Τυ&φρηστός και κατέληγε στο Μαλιακό.
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Η Οικονομία επί της Βασιλείας του Όθωνα (1832-1862)
Όταν έφθασε ο Όθων στην Ελλάδα, στις 25 Ιανουαρίου/6 Φεβρουαρίου 1833, συνοδευό&ενος α?ό τα τρία &έλη της Αντιβασιλείας
Armansperg, Maurer και Heideck, βρήκε τη χώρα ?λήρως α?οδιοργανω&ένη. Η δε οικονο&ική και δη&οσιονο&ική κατάσταση ήταν
σχεδόν α?ελ?ιστική.
Η αντιβασιλεία ?ροώθησε την εσωτερική οργάνωση του κράτους κατά τα Βαυαρικά ?ρότυ?α, τα ο?οία &ε τη σειρά τους βασίζονταν
στο συγκεντρωτικό γαλλικό διοικητικό σύστη&α. ∆ιατήρησε τα 7 υ?ουργεία ?ου ?ροϋ?ήρχαν (Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Εκκλησιαστικών και Εκ?αιδεύσεως, Οικονο&ικών, Στρατιωτικών, Ναυτικών) και δη&ιούργησε δη&οσιονο&ικό
?αράρτη&α στο υ?ουργείο Εσωτερικών. Οργάνωσε τη δικαιοσύνη, συνέταξε κώδικες και ίδρυσε Ανώτατο Λογιστήριο, το Ελεγκτικό
Συνέδριο, τα κεντρικά και ε?αρχιακά τα&εία και το Εθνικό Νο&ισ&ατοκο?είο.
Με Βασιλικό διάταγ&α της 8ης Φεβρουαρίου 1833 «?ερί ρυθ&ίσεως του νο&ισ&ατικού συστή&ατος», αντικαθίσταται ο Φοίνικας &ε τη
∆ραχ&ή.
Κατά την έναρξη της ?εριόδου της βασιλείας του Όθωνα συνήφθη δάνειο 60.000.000 γαλλικών φράγκων το ο?οίο εγγυήθηκαν οι
τρεις Μεγάλες ∆υνά&εις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). Ό?ως συνέβη και &ε τα δάνεια της ανεξαρτησίας, ελάχιστο &έρος του δανείου
έφθασε στην Ελλάδα, και αυτό σ?αταλήθηκε α?ό τους Βαυαρούς.
Αργότερα, το 1841, ιδρύθηκε η Εθνική Τρά?εζα ως &ία &ικτή εκδοτική και ε&?ορική τρά?εζα, κατά τα ?ρότυ?α της Τρά?εζας της
Αγγλίας. Ε?ι?λέον δόθηκε έ&φαση στις εξαγωγές, κυρίως αγροτικών ?ροϊόντων, ώστε να &?ορούν να χρη&ατοδοτούνται τις
αναγκαίες εισαγωγές.
Το 1843 είχα&ε τη δεύτερη ?τώχευση, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυνα&ία να εξυ?ηρετήσει το δάνειο των 60.000.000 γαλλικών
φράγκων.
Οι διεθνείς σχέσεις &ε τις δυνά&εις της Ευρώ?ης και των γειτονικών χωρών ?αρέ&ειναν τετα&ένες, η αδυνα&ία της χώρας να
εξυ?ηρετήσει τα διεθνή της δάνεια της είχε δη&ιουργήσει ?ροβλή&ατα αξιο?ιστίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ υ?ήρχε
?ολιτική αστάθεια και &εγάλη ανασφάλεια στην ύ?αιθρο.
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Η Απελπιστική Οικονομική Κατάσταση κατά την Άφιξη
του Όθωνα
Η οικονο&ική και δη&οσιονο&ική κατάσταση κατά την άφιξη
του Όθωνα ήταν σχεδόν α?ελ?ιστική.
Ό?ως αναφέρει ο Βακαλό?ουλος (2004), “ Έ?ρε?ε να
?ληρωθούν οι καθυστερη&ένοι α?ό το 1827 &ισθοί των
υ?αλλήλων, ?ου ως το τέλος του 1832 υ?ολογίζονταν σε
23.437.413 φοίνικες. Έ?ρε?ε ν' α?οζη&ιωθούν τα ναυτικά νησιά
Ύδρα, Σ?έτσες και Ψαρά, για να κινηθεί το ε&?όριο. Οι
α?οζη&ιώσεις αυτές υ?ολογίζονταν σε 5 εκατ. φράγκα. Ε?ίσης
έ?ρε?ε να εξοφληθούν οι α?οζη&ιώσεις των αγωνιστών, ?ου
τις είχε αναγνωρίσει η συνέλευση της Τροιζήνας και ?ου
ανέβαιναν σε 9.300.000 φρ. Ε?ίσης έ?ρε?ε να καταβληθούν
στην Τουρκία α?οζη&ίωση 13.333.333 φρ. για την ?αραχώρηση
της ε?αρχίας Λα&ίας στα όρια του ελληνικού κράτους. Ε?ίσης
έ?ρε?ε να εξοφληθούν και &ερικές άλλες &ικρο?ιστώσεις.
Εκτός α?ό όλες αυτές τις α?αιτήσεις, το ελληνικό κράτος
έ?ρε?ε ευθύς &ετά την εγκατάσταση της αντιβασιλείας ν'
αντι&ετω?ίσει τις τακτικές δα?άνες της κρατικής &ηχανής, της
?ληρω&ής των τόκων του δανείου των 60 εκατ., ?ου
υ?ολογίζονταν σε 3.351.950 φρ., και της υ?ηρεσίας του
χρεωλυσίου ?ου υ?ολογίζονταν σε 670.390 φρ.”
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Η Εισαγωγή της Δραχμής (1833)

Εννέα &ήνες &ετά το διορισ&ό του Όθωνα, εισήχθη ο δι&εταλλισ&ός ως ο νέος νο&ισ&ατικός κανόνας.
\ς νέα νο&ισ&ατική &ονάδα εισήχθη η δραχ"ή. Ήταν και ?άλι αργυρό νό&ισ&α. Α?οτελείτο α?ό εννέα &όρια καθαρού
αργύρου και ένα &όριο χαλκού. Ζύγιζε 4,029 γρα&&άρια καθαρό ασή&ι και 0,448 γρα&&άρια χαλκό. Η δραχ&ή κυκλοφόρησε
σε &ία σειρά α?ό αργυρά νο&ίσ&ατα της &ισής, &ιας και ?έντε δραχ&ών, καθώς και χάλκινα κέρ&ατα των 1, 2, 5 και 10
λε?τών.
Προβλε?όταν, ε?ίσης, η κο?ή χρυσών νο&ισ&άτων. Το χρυσό εικοσάδραχ&ο (οθώνειο) α?οτελείτο α?ό εννέα &όρια
καθαρού χρυσού και ένα &όριο χαλκού. Ζύγιζε 5,199 γρα&&άρια χρυσό. Ανά δραχ&ή ζύγιζε 0,25994 γρα&&άρια καθαρό
χρυσό και 0,577 γρα&&άρια χαλκό. ∆ηλαδή, η χρυσή δραχ&ή ?εριείχε 15½ φορές λιγότερο χρυσό α?ό ό,τι ασή&ι. Ε?ο&ένως, η
αναλογία τι&ής των δύο &ετάλλων (legal ratio) ήταν η διεθνής τι&ή του 15½ ?ρος 1.
Η δραχ&ή δεν βασίστηκε στο φοίνικα. Ε?ρόκειτο για δύο τελείως διαφορετικά νο&ίσ&ατα α?ό κάθε ά?οψη (ισοτι&ίας,
βάρους, ονο&ασίας και ?αραστάσεων). Η &όνη σχέση σύνδεσής τους είναι ότι ο φοίνικας χρονικά ?ροηγείται της δραχ&ής.
Το &όνο στοιχείο του φοίνικα, ?ου υιοθετήθηκε α?ό τη δραχ&ή του Όθωνα, ήταν το δεκαδικό σύστη&α ?ου διευκόλυνε
ση&αντικά τους ?οικίλους λογιστικούς υ?ολογισ&ούς. Α?ό ά?οψη ?αραστάσεων, ο φοίνικας είχε χαρακτήρα έντονα
συ&βολικό και &υστικιστικό, καθώς ήταν το σύ&βολο της Φιλικής Εταιρείας. Αντίθετα, η δραχ&ή αναζητεί την ονο&ασία της
στην αρχαιότητα, ενώ δανείζεται τις ?αραστάσεις της α?ό τα νο&ίσ&ατα των ευρω?αϊκών βασιλείων.
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Η Εθνική Τράπεζα (1841)
Η σύσταση της Εθνικής Τρά?εζας της Ελλάδος ήταν α?οτέλεσ&α των δια?ραγ&ατεύσεων της κυβέρνησης του Όθωνα &ε ξένους
κεφαλαιούχους. Με τον ιδρυτικό νό&ο της 30ης Μαρτίου 1841 ορίστηκε το κεφάλαιο της Τρά?εζας σε 5 εκ. δραχ&ές και της
?αραχωρήθηκε το δικαίω&α «να εκδώσει τρα?εζικά γρα&&άτια εις τον φέροντα» (άρθρο 19). Η Τρά?εζα άρχισε τις εργασίες της
την 22α Ιανουαρίου 1842 σε κλί&α ?ανηγυρικό.
Η νέα Τρά?εζα α?οτελείτο α?ό δύο τ&ή&ατα, το τ&ή&α έκδοσης νο&ίσ&ατος και το τ&ή&α των τρα?εζικών συναλλαγών, κατά το
?ρότυ?ο της Τρά?εζας της Αγγλίας.
Είχε το α?οκλειστικό ?ρονό&ιο της έκδοσης τρα?εζογρα&&ατίων. Με το νό&ο της 19ης Αυγούστου 1841 τα τρα?εζικά γρα&&άτια
της Εθνικής «δεν υ?όκεινται εις αναγκαστικήν συναλλαγήν καθ’ όσον αφορά τους ιδιώτας. Ε?ο&ένως, η Τρά?εζα και τα
Υ?οκαταστή&ατα αυτής χρεωστούν, όταν ζητηθή η εξαργύρωσίς των να τα ανταλλάττωσιν α&έσως και άνευ αντιρρήσεως &ε
νο&ί&ως κυκλοφορούντα νο&ίσ&ατα. Τα τα&εία ό&ως του Κράτους υ?οχρεούνται να τα δέχωνται, ε?ί τη βάσει της ονο&αστικής
αξίας τους, αντί &ετρητών εις τας ?αρ’ ιδιωτών ?ρος αυτά γενο&ένας ?ληρω&άς» (άρθρο 7). Ταυτόχρονα, δεχόταν ιδιωτικές
καταθέσεις σε τρα?εζογρα&&άτια ή &εταλλικά νο&ίσ&ατα και ?αρείχε δάνεια.
Αρχικά, οι εργασίες της Τρά?εζας ?εριορίζονταν στις ?ροεξοφλήσεις και τα ενυ?όθηκα δάνεια ή τα δάνεια &ε ενέχυρο.
Αργότερα, ?ροστέθηκαν η α?οδοχή καταθέσεων, εντόκων ή ατόκων (1859), η λειτουργία Τα&ιευτηρίου (1845), οι χορηγήσεις ?ρος
τους ιδιοκτήτες γης (κτη&ατική ?ίστη, 1861), τα δάνεια ανοικτού λογαριασ&ού ε?’ ενεχύρω χρη&ατογράφων (1864), οι εργασίες
της ?ίστης ε?ί των κινητών αξιών (συ&&ετοχή σε εγχώριες εταιρείες, 1871), δάνεια ?ρος δή&ους, λι&ένες και άλλα νο&ικά
?ρόσω?α δη&οσίου δικαίου (1880), δάνεια ε?’ ενεχύρω ε&?ορευ&άτων (1890), δάνεια ε?’ ενεχύρω ενεχυρογράφων (warrants, 1897).
Το 1891 ανέλαβε την ?ρωτοβουλία ίδρυσης Εθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας. Ανέλαβε, ε?ίσης, τη διαχείριση των
συναλλαγ&ατικών α?οθε&άτων της χώρας. ∆ιατηρούσε α?οθέ&ατα σε ?ολύτι&α &έταλλα (χρυσό ή ασή&ι) στο Τα&είο της και
τοκοφόρες καταθέσεις σε συνάλλαγ&α σε ξένες τρά?εζες (Τρά?εζα Αγγλίας, Γαλλίας και Reichsbank), ευθέως εξαργυρώσι&ες σε
&εταλλικό.
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Τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας και του Όθωνα και οι Δύο
Πρώτες ‘Πτωχεύσεις’
Δάνεια
1. Φεβρ. 1824
Φεβρ. 1825

Παρατηρήσεις
0,8 εκ. στερλίνες 5%, 36 Επιτυχία στην έκδοση. Ένδειξη συµπάθειας προς την Ελλάδα.
έτη
Παραχωρήθηκαν για τη χρηµατοδότηση του Πολέµου της Ανεξαρτησίας.
Κερδοσκοπική χρήση των οµολόγων στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Η
2 εκ. στερλίνες 6%
πληρωµή των τόκων διήρκεσε µόνο δύο χρόνια. Μετά, ανεστάλη η υπηρεσία
τους για 50 και πλέον χρόνια.

2. 1826

Κήρυξη της α'
πτώχευσης

Μονοµερής αναστολή των δαπανών εξυπηρέτησης των δανείων της
Ανεξαρτησίας. Σε όλη την περίοδο 1827-32, η κυβέρνηση Καποδίστρια
κατέβαλε προσπάθεια διακανονισµού του χρέους, χωρίς όµως αποτέλεσµα.

3. Σεπτ. 1832

60 εκ. δραχµές 5%, 36
έτη

Παραχωρήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάµεις προς την κυβέρνηση του Όθωνα
µε στόχο την ανόρθωση της χώρας και την εισαγωγή του διµεταλλικού
νοµισµατικού συστήµατος.

4. 1843

Κήρυξη της β΄
πτώχευσης

Μονοµερής διακοπή των πληρωµών εξυπηρέτησης του δανείου του 1832. Τα
πρώτα έσοδα του Δηµόσιου Ταµείου παραχωρήθηκαν για την πληρωµή των
τόκων και χρεολυσίων. Η υπηρεσία του δανείου διήρκεσε µέχρι το 1842.
Μετά, ανεστάλη. Το 1856, επεβλήθη Διεθνής Οικονοµικός Έλεγχος.
Οριστικός διακανονισµός του χρέους επήλθε 22 χρόνια αργότερα, από την
κυβέρνηση της µεταπολίτευσης το 1864. Συµφωνήθηκε η παραχώρηση των
εσόδων του τελωνείου της Σύρου και η καταβολή εκ µέρους της Ελλάδας του
σταθερού ποσού των 900 χιλ. φράγκων ετησίως για την απόσβεση του
δανείου.
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Οι Παύσεις της Μετατρεψιμότητας του Νομίσματος
Η νο&ισ&ατική ιστορία της Ελλάδας &ετά το 1827 ση&αδεύτηκε α?ό την έλλειψη ?όρων και την ανε?άρκεια των θεσ&ών του
νεοσύστατου κράτους, την ?ολιτική αστάθεια, τα ε?αχθή δάνεια της Ανεξαρτησίας και τις ?αρε&βάσεις των Προστάτιδων
∆υνά&εων. Η ανάγκη ?ρόσβασης στις διεθνείς χρη&αταγορές ε?έβαλε στην Ελλάδα τα νο&ισ&ατικά συστή&ατα των
?ροηγ&ένων χωρών της Ευρώ?ης, στην αρχή τον κανόνα αργύρου και κατό?ιν τον δι&εταλλισ&ό. Για ?ενήντα ?ερί?ου χρόνια,
α?ό την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους, το νο&ισ&ατικό σύστη&α βασίσθηκε σε &εταλλικά νο&ίσ&ατα, στην αρχή στο
φοίνικα και κατό?ιν στη δραχ&ή. Τα &εταλλικά αυτά νο&ίσ&ατα ήταν σχετικά σταθερής αξίας, αν και ?αράλληλα &ε αυτά
κυκλοφορούσαν για &εγάλο διάστη&α και φθαρ&ένα τουρκικά και ευρω?αϊκά νο&ίσ&ατα.
Το νο&ισ&ατικό αυτό σύστη&α, &ετά και την ίδρυση της Εθνικής Τρά?εζας, ενίσχυσε τη δη&οσιονο&ική ?ειθαρχία, καθώς η
Εθνική δεν ενέδιδε εύκολα στις α?αιτήσεις έκδοσης νέων τρα?εζογρα&&ατίων. \στόσο, ?εριοδικές δη&οσιονο&ικές
διαταραχές οδηγούσαν ανα?όφευκτα σε ?αύσεις της &ετατρεψι&ότητας του νο&ίσ&ατος, καθώς η ?ρόσβαση στις διεθνείς
χρη&αταγορές ήταν δύσκολη, λόγω της αδυνα&ίας εξυ?ηρέτησης των δανείων της Ανεξαρτησίας.
Οι δη&οσιονο&ικές δυσχέρειες, ?ου αντι&ετώ?ισε ο Κα?οδίστριας το 1831, και η αδυνα&ία σύναψης εξωτερικού δανείου
οδήγησαν στο ?ρώτο ε?εισόδιο ?αύσης της &ετατρεψι&ότητας. Όταν το 1832 οι τρεις Μεγάλες ∆υνά&εις συ&φώνησαν να
εγγυηθούν για την Ελλάδα το &εγάλο δάνειο των 60 εκ. γαλλικών φράγκων, ?ροκει&ένου να στηρίξουν τον Όθωνα,
δη&ιουργήθηκαν οι ?ροϋ?οθέσεις για την εισαγωγή του δι&εταλλισ&ού. Ο δι&εταλλισ&ός θεσ&οθετήθηκε στις αρχές του 1833.
∆έκα χρόνια αργότερα, το 1843, νέες δη&οσιονο&ικές δυσχέρειες οδήγησαν την Ελλάδα στη &ονο&ερή αναστολή της
εξυ?ηρέτησης του δανείου των τριών Μεγάλων ∆υνά&εων. Η διεθνής ?ολιτική αστάθεια του 1848 και οι νο&ισ&ατικές της
ε?ι?τώσεις οδήγησαν στο δεύτερο βραχύβιο ε?εισόδιο ?αύσης της &ετατρεψι&ότητας. Η &ετατρεψι&ότητα της δραχ&ής
ε?ανήλθε το ∆εκέ&βριο του 1848. Στη δεκαετία 1854-1864, ?αρά τις εσωτερικές και εξωτερικές ?ολιτικές δυσκολίες, και την
α?ειλή ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου ?ροκει&ένου να διασφαλισθεί η α?ο?ληρω&ή των δανείων, ο δι&εταλλισ&ός ε?ιβίωσε.
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Η Νομισματική Κρίση του 1848
Έξι χρόνια &ετά την ίδρυση της Εθνικής Τρά?εζας, το δικαίω&α αναστολής της εξαργύρωσης των τρα?εζογρα&&ατίων
δόθηκε για ?ρώτη φορά &ε το νό&ο της 4ης Α?ριλίου 1848. Το ε?εισόδιο αυτό ήταν το &οναδικό στην ως τότε νο&ισ&ατική
ιστορία της χώρας ?ου η α?όφαση αναστολής της εξαργύρωσης δεν συνδέθηκε ά&εσα &ε τις α?οφάσεις της κυβέρνησης ως
?ρος τον τρό?ο κάλυψης των δα?ανών της.
Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία ?ροκάλεσε ?ολιτική αστάθεια στη ∆υτική Ευρώ?η, ?ου &ε τη σειρά της ε?έφερε
?αγκόσ&ια ε&?ορική κρίση, ?ου γρήγορα ?ήρε τη &ορφή της ?αγκόσ&ιας νο&ισ&ατικής κρίσης. Τα &εγάλα ε&?ορικά
ελλεί&&ατα α?αίτησαν &εγάλες εκροές συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων. Ενώ τον Ιανουάριο του 1848, το 35% της
νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας ήταν εξαργυρώσι&η σε χρυσά ή αργυρά νο&ίσ&ατα, τον Α?ρίλιο του ίδιου έτους, ο λόγος
&εταλλικών διαθεσί&ων ?ρος τρα?εζογρα&&άτια σε κυκλοφορία &ειώθηκε α?ότο&α σε 10%. Έτσι, η Εθνική Τρά?εζα
ανέστειλε τη &εταλλική &ετατρεψι&ότητα του νο&ίσ&ατος, &ε σκο?ό να ?ροστατέψει τα συναλλαγ&ατικά της διαθέσι&α. Η
ε?ιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας κράτησε &όνον οκτώ &ήνες. Στις 16 ∆εκε&βρίου, το δι&εταλλικό σύστη&α
ε?ανήλθε σε ισχύ.
Στην κρίση του 1848 η Εθνική Τρά?εζα, ?αρά το δισυ?όστατο του χαρακτήρα της - ίδρυ&α ιδιωτικό και ταυτόχρονα και
εκδοτικό – δεν φάνηκε ?ρόθυ&η να αναλάβει το ρόλο του «δανειστή ύστατης ?ροσφυγής». Αντίθετα, ενδιαφέρθηκε
?ρωτίστως για την ?εριφρούρηση του &εταλλικού της α?οτα&ιεύ&ατος, κηρύσσοντας τη δια νό&ου ?ροσωρινή ?αύση της
&ετατρεψι&ότητας του τρα?εζογρα&&ατίου της. Ε?ι?λέον, ?εριόρισε τις χορηγήσεις και α?αίτησε την εξόφληση όλων των
α?αιτήσεών της, ?ροκαλώντας ?ιστωτική ασφυξία στην οικονο&ία και δυσχεραίνοντας ακό&η ?ερισσότερο τη θέση του
ε&?ορίου σε ?ερίοδο &άλιστα ?ρωτοφανούς διεθνούς ε&?ορικής κρίσης. Η ε?ιλογή της ?ολιτικής αυτής, δηλαδή του
?εριορισ&ού της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας σε ?ερίοδο κρίσης, θεωρήθηκε αναγκαία α?ό τη ∆ιοίκηση της Τρά?εζας, αφού
?ρόθεσή της ήταν η ε?ιστροφή στη &ετατρεψι&ότητα &όλις ο κίνδυνος θα είχε ?αρέλθει.
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Εκπαιδευτικές, Θρησκευτικές και Διοικητικές
Μεταρρυθμίσεις
Η αντιβασιλεία ?ροώθησε ?ροώθησε και &ία σειρά α?ό άλλες &εταρρυθ&ίσεις:
Στον το&έα της εκ?αίδευσης, ιδρύθηκαν εξατάξια δη&οτικά σχολεία σε κάθε δή&ο της χώρας,
τριτάξια ελληνικά σχολεία (αντίγραφα του γερ&ανικού Lateinische Schüle) στις έδρες των ε?αρχιών
και γυ&νάσια (κατά το γερ&ανικό Gymnasium) στις ?ρωτεύουσες των νο&ών.
Το 1833 η Εκκλησία της Ελλάδος κηρύχθηκε &ονο&ερώς αυτοκέφαλη, χωρίς την έγκριση του
Οικου&ενικού Πατριαρχείου, διοικού&ενη α?ό δική της Ιερά Σύνοδο αρχιερέων.
Στον το&έα της ∆ικαιοσύνης, ιδρύθηκαν ?ρωτοβάθ&ια δικαστήρια, δύο εφετεία, τρία ε&?οροδικεία
και ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
Ο τακτικός στρατός, ο ο?οίος είχε α?οδιοργανωθεί &ετά τη δολοφονία του Κα?οδίστρια,
ανασυγκροτήθηκε, ενώ ιδρύθηκε και η Χωροφυλακή (κατά &ετάφραση του γαλλικού Gendarmerie)
για τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην ύ?αιθρο και την κατα?ολέ&ηση της ληστείας.
Το 1834 ως ?ρωτεύουσα του κράτους ορίστηκε η Αθήνα, η ο?οία &όλις είχε α?ελευθερωθεί, και την 1
∆εκε&βρίου &εταφέρθηκαν εκεί οι ?ολιτικές και στρατιωτικές αρχές α?ό το Ναύ?λιο.
Το 1837 ιδρύθηκε το Πανε?ιστή&ιο Αθηνών, το ο?οίο σύντο&α ονο&άστηκε Οθώνειο.
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Η Αθήνα ως Πρωτεύουσα της Ελλάδος
Το 1834 ως ?ρωτεύουσα του κράτους ορίστηκε η Αθήνα, η
ο?οία &όλις είχε α?ελευθερωθεί, και την 1 ∆εκε&βρίου
&εταφέρθηκαν εκεί οι ?ολιτικές και στρατιωτικές αρχές α?ό
το Ναύ?λιο.
Η ε?ιλογή της Αθήνας ως ?ρωτεύουσας ήταν συνειδητή
ε?ιλογή της βαυαρικής αυλής, λόγω του αρχαιοελληνικού
?αρελθόντος της.
Η Αθήνα σταδιακά &ετεξελίχθηκε α?ό ένα χωριό 4.000
κατοίκων σε ευρω?αϊκή ?ρωτεύουσα 41.000 κατοίκων (1861).
Η νέα ?ρωτεύουσα α?έκτησε ?ολεοδο&ικό σχέδιο α?ό τον
Κλεάνθη Στα&άτη, τον Εδουάρδο Schaubert και εν συνεχεία
τον Leo von Klenze, ενώ Βαυαροί αρχιτέκτονες ανέλαβαν και
υλο?οίησαν τον ε&?λουτισ&ό της ελληνικής ?ρωτεύουσας
&ε &νη&ειώδη οικοδο&ή&ατα νεοκλασσικού ρυθ&ού.
Το 1836-41 οικοδο&ήθηκαν τα βασιλικά Ανάκτορα (ση&ερινή
Βουλή των Ελλήνων) και το κτίριο του Πανε?ιστη&ίου, ενώ
το 1859 σχεδιάστηκαν τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και
της Σιναίας Ακαδη&ίας α?ό τον αρχιτέκτονα Θεόφιλο
Χάνσεν.
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Η Αθήνα το 1819
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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η ?ερίοδος του Όθωνα ταυτίστηκε &ε τον ρο&αντικό
εθνικισ&ό, τον ο?οίο &εταλα&?άδευσε στην Ελλάδα στη
γερ&ανική &ορφή του, και άφησε βαθύ το α?οτύ?ω&ά
της στην ιδεολογική υ?οδο&ή του νεοελληνικού
κράτους.
Το 1837 ιδρύθηκε το Πανε?ιστή&ιο Αθηνών, το ο?οίο
σύντο&α ονο&άστηκε Οθώνειο.
Οι καθηγητικές έδρες του Πανε?ιστη&ίου α?οτύ?ωναν
(και ενσάρκωναν) τρεις βασικές συνιστώτες της
ελληνικής ηγε&ονικής ιδεολογίας του 19ου αιώνα: τον
ιστορισ&ό (Κωνσταντίνος Πα?αρρηγό?ουλος), τον
λαογραφισ&ό (Νικόλαος Πολίτης) και τη γλωσσολογία
(Γεώργιος Χατζηδάκις). Η α?οστολή του Οθώνειου
Πανε?ιστη&ίου, του ?ρώτου ?ανε?ιστη&ίου στα
Βαλκάνια, είχε ευρύτερες διαστάσεις, ?έραν των στενών
ορίων του ελληνικού κράτους: ήταν η &εταλα&?άδευση
των φώτων της ∆ύσης στην καθ’ η&άς Ανατολή και ο
εξελληνισ&ός της Ανατολής δια των α?οφοίτων του.
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Η Εξωτερική και Πολιτιστική Πολιτική του Όθωνα
Α&έσως &ετά την ενηλικίωσή του την 1η Ιουλίου του 1835, ο Όθων ενίσχυσε το συγκεντρωτισ&ό της
εκτελεστικής εξουσίας, κυβερνώντας ως α?όλυτος &ονάρχης.
Στον εξωτερικό το&έα ο Όθωνας έκανε φιλορωσική στροφή και ε?ιχείρησε να α?εξαρτηθεί α?ό την
ασφυκτική κηδε&ονία της αγγλικής ?ολιτικής, ε?ιζητώντας, ανά&εσα στα άλλα, να εξασφαλίσει και
ευρύτερη λαϊκή υ?οστήριξη. Το φιλορωσικό κό&&α διέθετε &ακράν τη &εγαλύτερη ε?ιρροή στις λαϊκές &άζες,
αναλισκόταν σε αλυτρωτικές, θρησκευτικές και &εσσιανικές αναζητήσεις και ?ροέβαλλε λιγότερο τα
συνταγ&ατικά αιτή&ατα.
Τόσο στην ?ερίοδο της αντιβασιλείας όσο και &ετά την ενηλικίωση του Όθωνα, ?ροωθήθηκε &ε κάθε &έσο η
σύνδεση του νέου ελληνικού κράτους &ε την αρχαία Ελλάδα και τον ?ολιτισ&ό της. Ιδρύθηκε αρχαιολογικό
&ουσείο και ενισχύθηκαν οι αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Παράλληλα ?ροωθήθηκε ο
νεοκλασικισ&ός στην αρχιτεκτονική, ιδίως &ετά τη &εταφορά της ?ρωτεύουσας στην Αθήνα.
Η βαυαρική δυναστεία άφησε την κληρονο&ιά της και στην τέχνη. Η λεγό&ενη Σχολή του Μονάχου
κυριάρχησε στο δεύτερο &ισό του 19ου αιώνα. Οι ε?ιφανείς εκ?ρόσω?οί της (Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος
Γύζης, Γεώργιος Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος Βολονάκης, Γιαννούλης Χαλε?άς κ.ά.) σ?ούδασαν καλές τέχνες
στη βαυαρική ?ρωτεύουσα &ε υ?οτροφία του ελληνικού ή του βαυαρικού κράτους και &ετέφεραν τον
αυστηρό νεοκλασικισ&ό και τη γερ&ανική ακαδη&αϊκότητα στη νεοελληνική τέχνη. Ο έντονος &υστικισ&ός
και τα ιδεαλιστικά ρο&αντικά εθνικά &ηνύ&ατα των ιστορικών ?ινάκων του Λύτρα, του Γύζη, του Θεόδωρου
Βρυζάκη κ.ά. α?εικόνιζαν εικαστικά τα ?ροτάγ&ατα της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας.
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Η ‘Επανάσταση’ της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και η
Παραχώρηση Συντάγματος
Το κίνη&α (‘Ε?ανάσταση’) της 3ης Σε?τε&βρίου 1843 κλόνισε τον θρόνο του Όθωνα. Τη νύκτα του
κινή&ατος ακούστηκαν συνθή&ατα κατά των Βαυαρών και της δυναστείας, τα ο?οία ό&ως
κατασίγασε έγκαιρα ο ?ρωτεργάτης του κινή&ατος ∆η&ήτρης Καλλέργης.
Τα διατάγ&ατα ?ου αναγκάστηκε να υ?ογράψει ο Όθωνας και το Σύνταγ&α α?οτέλεσαν ωστόσο
?λήγ&ατα τόσο κατά της ‘α?όλυτης &οναρχίας’ όσο και της ‘ξενοκρατίας’: ένα α?ό τα διατάγ&ατα
?ροέβλε?ε την α?όλυση α?ό τις δη&όσιες υ?ηρεσίες όλων των ξένων, όχι &όνο των Βαυαρών, εκτός
α?ό τους ?αλιούς Φιλέλληνες.
Το Σύνταγ&α του 1844 ήταν ?ροϊόν ενός συ&βιβασ&ού &ε τον Όθωνα, &ε βάση ένα &ελετη&ένο
?ροσχέδιο ?ου ήταν α?οτέλεσ&α δια?ραγ&ατεύσεων ανά&εσα στις κυβερνήσεις των Προστάτιδων
∆υνά&εων (της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας) και του Λουδοβίκου Α´ της Βαυαρίας (?ατέρα
του Όθωνα).
Κο&βικό ρόλο σε αυτόν τον συ&βιβασ&ό διαδρα&άτισαν ο Ιωάννης Κωλέττης και ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος, οι ο?οίοι έ?εισαν τους Έλληνες ?ληρεξουσίους να α?οδεχθούν τις γενικές αρχές
και τις συνταγ&ατικές διατάξεις ?ου είχαν στην ουσία α?οφασισθεί στο εξωτερικό. Ο συ&βιβασ&ός
αυτός ήταν αναγκαίος για να κατασβεσθούν οι έντονες δια&άχες ?ου είχαν ξεσ?άσει &εταξύ των
κο&&άτων και να σιγήσουν οι ακραίες φωνές ?ου ζητούσαν έξωση του Όθωνα, &ε ενδεχό&ενη
συνέ?εια την ε?ικράτηση αναρχίας και ε&φύλιου σ?αραγ&ού.
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Το Σύνταγμα του 1844
Το Σύνταγ&α του 1844 είναι το ?ρώτο Σύνταγ&α ?ου έτυχε εφαρ&ογής, καθώς ο Κα?οδίστριας είχε ε?ιτύχει την αναστολή
του Συντάγ&ατος του 1827.
Το άρθρο 20 ?ροέβλε?ε ότι “η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των ?αρ’ αυτού διοριζο&ένων
υ?ευθύνων Υ?ουργών” (άρθρο 20). Το άρθρο 22 ότι “το ?ρόσω?ον του Βασιλέως είναι ιερόν και α?αραβίαστον, οι δε
Υ?ουργοί αυτού είναι υ?εύθυνοι”. Με βάση το άρθρο 24: “ο Βασιλεύς” διόριζε και έ?αυε “τους Υ?ουργούς αυτού
ελευθέρως”. Η δικαιοσύνη ?ήγαζε “α?ό του Βασιλέως”, ενεργείτο “δε δια ∆ικαστών υ?’ αυτού διοριζο&ένων” (άρθρο 86).
Ε?ίσης, το Σύνταγ&α καθιέρωνε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την ευθύνη των υ?ουργών για τις ?ράξεις του
&ονάρχη, ο ο?οίος τους διόριζε και τους έ?αυε, αναγνώριζε θε&ελιώδη ατο&ικά δικαιώ&ατα, &εταξύ των ο?οίων, για ?ρώτη
φορά, το α?όρρητο των ε?ιστολών και το άσυλο της κατοικίας, και ?ροέβλε?ε στο ακροτελεύτιο άρθρο 107 ότι ‘η τήρησις
του ?αρόντος Συντάγ&ατος αφιερούται εις τον ?ατριωτισ&όν των Ελλήνων’.
Τέλος, ο εκλογικός νό&ος, ?ου ψηφίσθηκε το Μάρτιο του 1844, καθιέρωσε την εκλογή των βουλευτών &ε ?λειοψηφικό
σύστη&α δύο γύρων, ?ου θα διεξαγόταν &ε ά&εση, σχεδόν καθολική και &υστική ψηφοφορία.
Ιδιαίτερα ταλάνισε την ελληνική κοινωνία η δια&άχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, η ο?οία ξέσ?ασε τον Ιανουάριο του
1844 στα ?λαίσια των συζητήσεων για το άρθρο 3 του Συντάγ&ατος σχετικά &ε τα ?ροσόντα του Έλληνα ?ολίτη. Η δια&άχη
αυτή είχε ως συνέ?εια την α?όλυση των ‘ετεροχθόνων’ (&εταξύ αυτών και του εκ Κωνσταντινου?όλεως Κωνσταντίνου
Πα?αρρηγό?ουλου) α?ό τη δη&όσια διοίκηση.
Το νέο Σύνταγ&α τέθηκε σε εφαρ&ογή τον Μάρτιο του 1844, &ετασχη&ατίζοντας την Ελλάδα σε &ια συνταγ&ατική
&οναρχία &ε ένα διττό κοινοβούλιο. Ε?ι?λέον, &ε τον εκλογικό νό&ο της 18ης Μαρτίου 1844, η Ελλάδα ήταν η ?ρώτη χώρα
στον κόσ&ο ?ου καθιέρωσε την καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες - εννέα στους δέκα ενήλικες άνδρες έλαβαν
δικαιώ&ατα ψήφου.
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Η Διακυβέρνηση του Όθωνα και το Πολιτικό Σύστημα
Κεντρική θέση στο σύστη&α διακυβέρνησης του Όθωνα &ετά την ψήφιση του Συντάγ&ατος έ?αιξε ο Ιωάννης
Κωλλέτης, ε?ικεφαλής του γαλλικού κό&&ατος. Η σταδιοδρο&ία του ξεκίνησε α?ό την θητεία του ως Υ?ουργού
Εσωτερικών (και για ένα διάστη&α Προέδρου του υ?ουργικού συ&βουλίου) την ?ερίοδο 1833-35 και την ε?ιτυχή
καταστολή των εξεγέρσεων της Μάνης και της Μεσσηνίας. Το σύστη&α του Κωλέττη ήταν βασισ&ένο στην
έννοια της &έσης οδού, της σταθερότητας και της διάρκειας. Ενα?όθετε την ?ολιτική ισχύ στον &ονάρχη,
υ?οβίβαζε α?όλυτα τον ρόλο της Βουλής και εξαρτούσε τη σταθερότητά του α?ό την αρ&ονική σχέση &ονάρχη?ρωθυ?ουργού.
Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κοινοβουλευτισ&ού, τουλάχιστον &έχρι την έξωση του Όθωνα, ήταν η εκ
των άνω συγκρότηση ?λειοψηφιών και η ά&βλυνση κάθε ?ολιτικής διαφορο?οίησης. Ε?ι?λέον βασικός &οχλός
του συστή&ατος διακυβέρνησης του Κωλέττη ήταν και οι ?ρονο&ιακές του σχέσεις &ε τους ο?λαρχηγούς της
Ανατολικής Στερεάς, και ιδίως τον Θεοδωράκη Γρίβα, και η τρο&οκράτηση &έσω αυτών των ?ολιτικών του
αντι?άλων.
Ο θάνατος του Κωλέττη το 1847 στέρησε τον Όθωνα α?ό έναν ?ολιτικό κύρους, &εγάλης οξύνοιας και
διορατικότητας, ο ο?οίος ήταν σε θέση να συ&?ράξει &ε τον &ονάρχη στη βάση των κανόνων της δι?λής
εκτελεστικής εξουσίας ?ου ?ροέβλε?ε το Σύνταγ&α.
Οι διάδοχοι του Κωλέττη ήταν ?ιο αδύνα&οι α?ό αυτόν, &ε α?οτέλεσ&α το Στέ&&α να αναγκαστεί να
ανα&ιχθεί ?ιο ενεργά στην ?ολιτική αρένα, διαδρα&ατίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο του ?ολιτειακού άρχοντα
και του αρχηγού της κυβέρνησης. Αυτό είχε ως α?οτέλεσ&α την ταχύτερη ?ολιτική φθορά του Όθωνα.
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Ιωάννης Κωλλέτης
Ο Ιωάννης Κωλέττης (∆ή&ας) (1773 ή 1774 - 31 Αυγούστου 1847)
διαδρα&άτισε ?ρωταγωνιστικό ρόλο κατά την Ελληνική
Ε?ανάσταση του 1821 και σταδιοδρό&ησε ως ?ολιτικός και &ετά
την δη&ιουργία του ελληνικού κράτους.
Γεννήθηκε στο χωριό Συρράκο των Ιωαννίνων και ήταν γιος του
Προεστού Νικόλαου Ιωάννη ∆ή&α και της Ξανθής Τσο&άγκα α?ό
το Χαλίκι Τρικάλων. Το ?ροσωνύ&ιο Κωλέττης ?ροήλθε α?ό τη
νεανική του ηλικία όταν τον α?οκαλούσαν Νικολέτο (&ικρό
Νικόλαο). Ο Κωλλέτης σ?ούδασε Ιατρική στην Ιταλία και το 1810
ε?έστρεψε στα Ιωάννινα. Το 1819 έγινε &έλος της Φιλικής
Εταιρείας. Εκ&εταλλευό&ενος τη θέση του ως ιατρού του Αλή
Πασά &ύησε στο ε?αναστατικό εγχείρη&α ση&αντικούς Έλληνες
ο?λαρχηγούς οι ο?οίοι υ?ηρετούσαν στις δυνά&εις του Αλή ?ασά.
Μετείχε ενεργά στον ε?αναστατικό αγώνα. \ς ?ολιτικός, &ετά τη
δη&ιουργία του Ελληνικού Κράτους, υ?ήρξε ο ιδρυτής του
Κό&&ατος της Φουστανέλας (Γαλλικού Κό&&ατος) καθώς και
?ρωθυ?ουργός της χώρας κατά τις ?εριόδους 1834 - 1835 και 1844 1847.
Υ?ήρξε ο ?ρώτος κοινοβουλευτικός ?ρωθυ?ουργός &ετά την
ψήφιση του Συντάγ&ατος του 1844. Οξύνους και διορατικός βάσισε
την ισχύ του στην αρ&ονική σχέση του &ε τον Όθωνα. Υ?ήρξε ο
κύριος ε&?νευστής της Μεγάλης Ιδέας.
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Η ‘Μεγάλη Ιδέα’ και οι Επιπτώσεις της
Η διατύ?ωση της ‘Μεγάλης Ιδέας’ α?ό τον Ι. Κωλέττη στις 14 Ιανουαρίου 1844, στη διάρκεια των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης για το
Σύνταγ&α της 3ης Σε?τε&βρίου, α?οτελεί το&ή στην ?ορεία της νεοελληνικής ιδεολογίας.
Μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους ζούσαν τότε 750.000 κάτοικοι, ενώ, σύ&φωνα &ε ελληνικούς υ?ολογισ&ούς, οι Έλληνες εκτός των
συνόρων ανέρχονταν σε ?ερί?ου 2.000.000. Χάρη στη ρητορική δεινότητα του Κωλέττη, η ‘Μεγάλη Ιδέα’ βρήκε &εγάλη α?ήχηση στο
ελληνικό κοινό και σύντο&α έγινε κτή&α ολοκλήρου του έθνους. Ο όρος ό&ως ?ολιτογραφήθηκε &έσα σε ασάφεια. Ο Η?ειρώτης ?ολιτικός
έδωσε τότε στη ‘Μεγάλη Ιδέα’ ένα ?νευ&ατικό και ?ολιτισ&ικό ?εριεχό&ενο: τη &εταλα&?άδευση των φώτων της ∆ύσης στην Ανατολή. Ο
εκ?ολιτισ&ός της Ανατολής, δηλαδή της Οθω&ανικής Αυτοκρατορίας, θα συνε?έφερε &οιραία (αλλά άδηλα) τον εξελληνισ&ό της.
Σύντο&α ωστόσο η ‘Μεγάλη Ιδέα’ ?ροσέλαβε εδαφικό ?εριεχό&ενο και ταυτίστηκε &ε την ανασύσταση του Βυζαντίου, δηλαδή τη
δη&ιουργία &ιας ελληνικής αυτοκρατορίας στην Ανατολή.
Η υλο?οίηση της ‘Μεγάλης Ιδέας’ α?οτέλεσε την κυρίαρχη ε?ιδίωξη της ελληνικής εξωτερικής και γενικότερης ?ολιτικής για ?ολλά
χρόνια. Η ‘Μεγάλη Ιδέα’ βρέθηκε στο ζενίθ της &ετά τους Βαλκανικούς Πολέ&ους και τον Α’ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο, και την ε?έκταση της
έκτασης του ελληνικού κράτους, και ενταφιάστηκε λίγα χρόνια αργότερα, &ετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922.
Μόλις κηρύχθηκε ο ρωσοτουρκικός ?όλε&ος το 1853, ο ενθουσιασ&ός των Ελλήνων του βασιλείου υ?ήρξε έξαλλος. Ο εθνεγερτικός οίστρος
είχε αγκαλιάσει καθολικά όλες τις τάξεις της ελληνικής αστικής κοινωνίας (φοιτητές, καθηγητές, ε&?όρους, βιο&ηχάνους, εργάτες κλ.) και
ο εθνικοα?ελευθερωτικός ?υρετός έλαβε καθολικές διαστάσεις.
Στις 25 Μαρτίου 1854 εκλέχθηκε στο Πέτα ε?ιτρο?ή (?ολιτικής) ∆ιοικήσεως Η?είρου, &ια συ&βολική ενέργεια ?ου υ?οδήλωνε τις
?ροθέσεις των ε?αναστατών για ανατρο?ή του οθω&ανικού status quo. Το φιλόδοξο όρα&α των Ελλήνων ε?αναστατών συνίστατο στην
εκδίωξη των Οθω&ανών α?ό την Ευρώ?η &ετά α?ό καθολική εξέγερση των χριστιανών υ?ηκόων του Σουλτάνου και στην κατάληψη της
Κωνσταντινού?ολης &ε ρωσική βοήθεια.
\στόσο, λίγα α?τά α?οτελέσ&ατα υ?ήρξαν κατά τη διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνα, λόγω της αντίθεσης των Προστάτιδων ∆υνά&εων.
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Παρεμβάσεις των Προστάτιδων Δυνάμεων
Μ?ροστά στην α?οσταθερο?οιητική ?ροο?τική ?ου συνε?αγόταν η ε?ιδίωξη της
‘Μεγάλης Ιδέας’, η ?αρέ&βαση της Γαλλίας υ?ήρξε ά&εση και, σε συνεργασία &ε την
Αγγλία, κατέληξε στον α?οκλεισ&ό και την κατοχή του Πειραιά τον Μάϊο του 1854,
και στην ε?ιβολή ‘Υ?ουργείου Κατοχής’ υ?ό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και εν
συνεχεία (τον Οκτώβριο του 1855) υ?ό τον Υδραίο ?ροεστό ∆η&ήτριο Βούλγαρη.
Οι αγγλογαλλικές δυνά&εις Κατοχής δεν α?οχώρησαν α?ό τον Πειραιά ?αρά τον
Φεβρουάριο του 1857, αφού ?ρώτα εξασφάλισαν σαφείς εγγυήσεις για την εξόφληση
του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας.
Η ?αρέ&βαση αυτή ήταν συνε?ής &ε την ?ροσ?άθεια των Μεγάλων ∆υνά&εων να
διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό των &εγάλων δυτικοευρω?αϊκών
χωρών, &ετά το τέλος των Να?ολεοντείων ?ολέ&ων. Οι δύο βασικές αρχές στις
ο?οίες στηρίχθηκε η ?ροσ?άθεια αυτή ήταν η συνυ?ευθυνότητα των Μεγάλων
∆υνά&εων για τη διατήρηση του εδαφικού status quo των συνθηκών του 1815, και η
συλλογικότητα των α?οφάσεων, &έσω συγκεκρι&ένων δι?λω&ατικών ?ρακτικών,
ως ?ρος τις αλλαγές ?ου ε?ιβάλλονταν. Οι αρχές αυτές ?ήγαζαν α?ό την αντίληψη
των Μεγάλων ∆υνά&εων ότι διέθεταν ιδιαίτερα δικαιώ&ατα και υ?οχρεώσεις για τη
διατήρηση της διεθνούς τάξης.
Η ?αρέ&βαση τους στην ?ερί?τωση του Κρι&αϊκού Πολέ&ου ?ροέκυψε λόγω του ότι
θεώρησαν ότι η αλυτρωτική ?ολιτική της Ελλάδας έθετε αυτές τις αρχές υ?ό
α&φισβήτηση. Σε κάθε ?ερί?τωση, η ?αρέ&βαση των Μεγάλων ∆υνά&εων υ?ήρξε
εξαιρετικά α?οσταθερο?οιητική για τη &οναρχία του Όθωνα, καθώς ανέξειξε την
αδυνα&ία του να ε?ωφεληθεί α?ό τον Κρι&αϊκό Πόλε&ο (1853-1856) ?ροκει&ένου η
Ελλάδα να &?ορέσει να ε?εκταθεί ενάντια στην Οθω&ανική Αυτοκρατορία.
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Η Διάρθρωση της Παραγωγής και της Απασχόλησης,
1833-1862
Ο θεσ&ικός &ετασχη&ατισ&ός του ελληνικού κράτους, αλλά και το χα&ηλό ση&είο εκκίνησης της
ελληνικής οικονο&ίας, είχε ως α?οτέλεσ&α την σχετικά ταχεία ανά?τυξη κατά την ?ερίοδο της
Αντιβασιλείας και της Μοναρχίας. Το ?ραγ&ατικό κατά κεφαλήν εισόδη&α (ΑΕΠ) το 1862 ήταν κατά
49% υψηλότερο α?ό το ε?ί?εδο του 1833, τριάντα χρόνια νωρίτερα. Ο &έσος ρυθ&ός ετήσιας
&εγέθυνσης του ?ραγ&ατικού κατά κεφαλήν εισοδή&ατος &εταξύ 1833 και 1862 ήταν σχεδόν 2%.
\στόσο, η διαδικασία της οικονο&ικής &εγέθυνσης είχε έντονες διακυ&άνσεις. Στο ?ρώτο &έρος
αυτής της ?εριόδου (1834-1848) ο &έσος ετήσιος ρυθ&ός &εγέθυνσης του ?ραγ&ατικού κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ήταν &όλις 0,6%, ενώ στο δεύτερο &έρος (1849-1962) ανέβηκε στο 3,4%.
Ο ?αραγωγικός &ετασχη&ατισ&ός της οικονο&ίας ήταν σε κάθε ?ερί?τωση ?ολύ αργός, και η
Ελλάδα ?αρέ&εινε &ια κατά βάση αγροτική οικονο&ία και οικονο&ία υ?ηρεσιών σε όλη τη διάρκεια
αυτής της ?εριόδου.Το &έσο ?οσοστό της ?ρωτογενούς ?αραγωγής στη διάρκεια αυτής της ?εριόδου
ήταν ?ερί?ου 80% του ΑΕΠ, α?ό το ο?οίο το 50% του ΑΕΠ αντιστοιχούσε στη γεωργία και το 30%
στην κτηνοτροφία. Παρότι η συ&&ετοχή της ?ρωτογενούς ?αραγωγής στο ΑΕΠ ?αρουσιάσε &ία
?τωτική τάση, η τάση αυτή ήταν εξαιρετικά ασθενής.
Αναφορικά &ε την α?ασχόληση, κατά την ?ρώτη δεκαετία του ανεξάρτητου κράτους, το 60-65% των
κατοίκων α?ασχολούνταν στη γεωργία, 12% στην κτηνοτροφία, το 12% στο ε&?όριο και το 7%
?ερί?ου ήταν ‘τεχνικοί’. Οι υ?όλοι?οι ήταν ε?αγγελ&ατίες και δη&όσιοι υ?άλληλοι.
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Το Ζήτημα των Εθνικών Γαιών
Η βάση της γεωργικής ?αραγωγής ήταν οι λεγό&ενες εθνικές γαίες, οι ?ρώην ιδιοκτησίες (τσιφλίκια) των Οθω&ανών, οι
ο?οίες &ετά την ε?ανάσταση ?εριήλθαν στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Οι εθνικές γαίες α?οτέλεσαν το κεντρικό
?εδίο σύγκρουσης ανά&εσα στο κράτος και τις κοινωνικές ο&άδες ?ου ?ροσ?αθούσαν να τις οικειο?οιηθούν, ό?ως οι
ακτή&ονες αγρότες ?ου τις καλλιεργούσαν, αλλά και οι το?ικοί ?ρόκριτοι και ο?λαρχηγοί ?ου τις ε?οφθαλ&ιούσαν.
Το &εγαλύτερο &έρος των εθνικών γαιών εκ&ισθώθηκε σε ακτή&ονες καλλιεργητές, έναντι της υ?οχρέωσης να ?ληρώνουν
στα δη&όσια τα&εία το 15% της ακαθάριστης ?αραγωγής τους ως &ίσθω&α, σύν τη δεκάτη. Έτσι, ο εκ&ισθωτής της γης
υ?οχρεωνόταν να καταβάλλει στο κράτος ?ερί?ου το 25% της ακαθάριστης ?αραγωγής του. Οι εκ&ισθωτές ήταν αυτοί ?ου
α?οφάσιζαν για τον τύ?ο και τους τρό?ους καλλιέργειας, για το όργω&α και την ?ερίφραξη των χωραφιών, αυτοί ?ου
αναλά&βαναν τις ζη&ιές, ενώ δεν α?ειλούνταν &ε α?αλλοτρίωση και τα δικαιώ&ατά τους ήταν κληρονο&ικά και
α?αραβίαστα. Αυτό ό&ως κάθε άλλο ?αρά καταχύρωνε ?λήρη δικαιώ&ατα ιδιοκτησίας στη γη ?ου καλλιεργούσαν, η ο?οία
?αρέ&ενε στην ιδιοκτησία του κράτους. Για αυτό και το κυριότερο αίτη&α των αγροτών, ως την αγροτική &εταρρύθ&ιση του
1871, ήταν η διανο&ή των εθνικών γαιών σε αυτούς ?ου τις καλλιεργούσαν.
Οι εθνικές γαίες ?έρασαν κάτω α?ό τον έλεγχο της ε?αναστατικής κυβέρνησης στις ?εριοχές ?ου α?ελευθερώνονταν α?ό
τους Οθω&ανούς, αλλά δεν διανε&ήθηκαν στους ακτή&ονες γεωργούς, ?αρά την ε?ιθυ&ία του Κα?οδίστρια, ε?ειδή είχαν
χρησι&ο?οιηθεί ως υ?οθήκη για τα εξωτερικά δάνεια. Μετά την α?ελευθέρωση η γη δεν διανε&ήθηκε στους αγρότες και στους
?αλαιούς ?ολε&ιστές ούτε α?ό τον Ιωάννη Κα?οδίστρια, ούτε α?ό τους Βαυαρούς την ?ερίοδο της βασιλείας του Όθωνα.
Το &εγαλύτερο &έρος των εθνικών γαιών βρίσκονταν στην Πελο?όννησο, ένα &ικρότερο &έρος στην Ανατολική Στερεά
(κυρίως στη Βοιωτία, στη Λοκρίδα και στην Εύβοια), ενώ στην υ?όλοι?η Στερεά Ελλάδα οι εθνικές γαίες καταλά&βαναν
λιγότερο α?ό το 10% της καλλιεργη&ένης γης. Συνε?ώς, το αίτη&α για διανο&ή της γης αφορούσε κυρίως την Πελο?όννησο
και δευτερευόντως την Ανατολική Στερεά και την υ?όλοι?η χώρα. Παρόλο ?ου ένα τ&ή&α των εθνικών γαιών κατα?ατήθηκε
α?ό τους το?ικούς ?ροκρίτους της κάθε ?εριοχής, φαίνεται ότι αυτό δεν έγινε σε ?ολύ &εγάλη έκταση, τουλάχιστον α?ό τη
δεκαετία του 1840 και &ετά, και για αυτό και δεν δη&ιουργήθηκαν &εγάλες ιδιοκτησίες στον Ελλάδικό χώρο την ?ερίοδο αυτή.
Οι &εγάλες ιδιοκτησίες ιδιωτών &ετά βίας ξε?ερνούσαν το 5% του συνόλου της αγροτικής γης. Το 70% της καλλιεργήσι&ης γης
ανήκε στο κράτος, ενώ ?ερισσότερο α?ό το 80% των 120 χιλιάδων αγροτικών οικογενειών ήταν ακτή&ονες καλλιεργητές.
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Η Διάρθρωση του Αγροτικού Τομέα, 1832-1871
Ο αγροτικός το&έας στην Ελλάδα κατά την ?ερίοδο 1832-1871 ακολούθησε &ια ?ορεία ?ολύ αργής
ανά?τυξης, η ο?οία θα ε?ιταχυνθεί &όνο κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Η έλλειψη ε?ενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων στη γεωργία και τα υψηλά η&ερο&ίσθια της
ε?οχής, οι α?αρχαιω&ένες &έθοδοι καλλιέργειας και συλλογής της ?αραγωγής, ο κατακερ&ατισ&ός
και η α?ο&όνωση των αγορών εξαιτίας της α?ουσίας στοιχειώδους οδικού δικτύου και τα κυριαρχίας
της ληστείας στην ελληνική ύ?αιθρο, η σύγχυση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης και η
«διανο&ή &ε το σταγονό&ετρο» των εθνικών γαιών &έχρι το 1871, υ?ήρξαν σοβαροί ανασταλτικοί
?αράγοντες για την ανά?τυξη της γεωργίας και καταδίκασαν ση&αντικά τ&ή&ατα της υ?αίθρου σε
φαινό&ενα υ?ανά?τυξης και οικονο&ικής καθυστέρησης.
Ό?ως σε όλη τη Μεσόγειο, έτσι και στην Ελλάδα οι κυρίαρχες καλλιέργειες ήταν τα δη&ητριακά, η
ελιά και το α&?έλι. Α?ό τα 7,5 εκατο&&ύρια στρέ&&ατα ?ου καλλιεργούνταν το 1861, τα 6
καταλά&βαναν τα δη&ητριακά, κυρίως το σιτάρι (40%) και το καλα&?όκι (22%). Στην
?ραγ&ατικότητα ό&ως, α?ό τα έξι αυτά εκατο&&ύρια στρέ&&ατα των δη&ητριακών δεν
καλλιεργούνταν κάθε χρόνο ?αρά κάτι λιγότερο α?ό τρία, καθώς, λόγω της έλλειψης λι?άσ&ατος
για να &?ορέσει η γη να ?αραγάγει και ?άλι, έ?ρε?ε &ετά α?ό κάθε σοδειά για ένα χρόνο να &είνει
αχρησι&ο?οίητη. Τα υ?όλοι?α 1,5 εκατο&&ύρια στρέ&&ατα ήταν φυτείες, α?ό τις ο?οίες το 1/3 ήταν
α&?έλια και άλλο τόσο σχεδόν ελιές.
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Ο Ρόλος της Βιομηχανίας
Ο ρόλος της βιο&ηχανίας στην ?ερίοδο του Όθωνα ήταν σχετικά ασή&αντος.
Κατά &έσο όρο, το ?οσοστό συ&&ετοχής της βιο&ηχανίας στο ΑΕΠ στην
?ερίοδο 1833-1862 δια&ορφώθηκε στο 3%. Α?ό &ηδέν το 1833, το 1862 είχε
ανέλθει στο 6,7%.
\στόσο, ελάχιστα κοινά είχε η βιο&ηχανική ανά?τυξη της Ελλάδας &ε τη
βιο&ηχανική ε?ανάσταση στη ∆υτική και την Κεντρική Ευρώ?η.
Μέχρι το 1860, οι ελάχιστες βιο&ηχανικές &ονάδες εξυ?ηρετούσαν το?ικές
ανάγκες και α?οτελούσαν εξέλιξη των ?αραδοσιακών &ονάδων
ε?εξεργασίας αγροτικών ?ροϊόντων, δηλαδή αλευρό&υλων, ελαιοτριβείων,
βυρσοδεψείων και κλωστηρίων.
Οι ?ερισσότερες ήταν και ?αρέ&ειναν &ονάδες &ικρού &εγέθους, οι ο?οίες
εξυ?ηρετούσαν την το?ική οικονο&ία.
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Ο Ρόλος του Εμπορίου
Αναφορικά &ε το ε&?όριο, τα &ικρά οικονο&ικά &εγέθη της χώρας, ο &ικρός ?ληθυσ&ός, η
?εριορισ&ένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η α?ουσία ?αραγωγικών &ονάδων
&εγάλου &εγέθους, καθήλωναν, σε ολόκληρη την ?ερίοδο αυτή, την εσωτερική ε&?ορική κίνηση σε
σχετικά χα&ηλά, αν και όχι ασή&αντα ε?ί?εδα. Το ?οσοστό της τριτογενούς ?αραγωγής στο ΑΕΠ
στην ?ερίοδο 1833-1862 δια&ορφώθηκε στο 18,6% του ΑΕΠ ?ερί?ου, και ?αρουσίασε &ια ελαφρώς
ανοδική τάση.
Το ε&?όριο της χώρας συνδέθηκε &ε το εξωτερικό α?ό ?ολύ νωρίς, α?ό τα ?ρώτα χρόνια της
ανεξαρτησίας. Το εξωτερικό ε&?όριο ήταν σχεδόν &όνι&α ?αθητικό καθώς η Ελλάδα είχε ?ολύ
&εγαλύτερες εισαγωγές α?ό εξαγωγές, ?αρουσιάζοντας ένα διαρκές έλλει&&α στο ισοζύγιο
?ληρω&ών.
Παρ' όλα αυτά, η ση&ασία του διεθνούς ε&?ορίου ήταν &εγάλη. Όχι &όνο συνέβαλλε στην
αντι&ετώ?ιση του ε?ισιτιστικού ?ροβλή&ατος της χώρας, αλλά ταυτόχρονα α?οτελούσε και την
?λέον αξιό?ιστη ?ηγή εσόδων για τα δη&όσια τα&εία. Τα έσοδα των τελωνείων α?οτελούσαν
διαχρονικά ένα ση&αντικό ?οσοστό των δη&οσίων εσόδων.
Το &εγαλύτερο &έρος του ελληνικού εξωτερικού ε&?ορίου αφορούσε γεωργικά ?ροϊόντα. Λόγω του
ασή&αντου &εγέθους της ελληνικής βιο&ηχανίας, τα ?ερισσότερα βιο&ηχανικά ?ροϊόντα
εισάγονταν.
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Το Εμπόριο και η Ανάπτυξη των Λιμανιών
Λόγω του ε&?ορίου
ανα?τύχθηκαν και &ία
σειρά ?όλεις &ε φυσικά
λι&άνια, ό?ως η
Ερ&ού?ολη της Σύρου (το
?ιο ση&αντικό ε&?ορικό
δια&ετακο&ιστικό κέντρο
έως το 1865), ο Πειραιάς
(?ου σταδιακά εξελίχθηκε
στο ε?ίκεντρο του
ελληνικού ε&?ορίου και
αργότερα της βιο&ηχανίας)
και η Πάτρα (το λι&άνι
εξαγωγής της σταφίδας).
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Η Κατάρρευση της Μοναρχίας του Όθωνα
Ο Όθων κυβέρνησε α?ολυταρχικά, και συχνά αντι&ετώ?ισε ?ολιτικά ?ροβλή&ατα και κρίσεις. Το 1843
αναγκάστηκε να ?αραχωρήσει Σύνταγ&α (Ε?ανάσταση της 3ης Σε?τε&βρίου).
Παρά την ?αραχώρηση Συντάγ&ατος οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν τόσο α?ό το εξωτερικό όσο και α?ό το
εσωτερικό, λόγω της ?ολιτικής του &ονάρχη αλλά και οικονο&ικών ?ροβλη&άτων. Μετά τον Κρι&αϊκό Πόλε&ο, όταν
τα ξενικά κό&&ατα εξαφανίστηκαν, οι κυβερνήσεις κατέληξαν να είναι καθαρά αυλικές.
Ε?ι?λέον, οι σχέσεις του Όθωνα &ε τις Προστάτιδες ∆υνά&εις ?αρέ&ειναν τετα&ένες. Το 1857, η Αγγλία, η Γαλλία
και η Ρωσία όρισαν τη ∆ιεθνή Οικονο&ική Εξεταστική Ε?ιτρο?ή για να γνω&οδοτήσει για &έτρα ?ου &?ορούσε να
λάβει η τότε κυβέρνηση για την α?ο?ληρω&ή του δανείου ?ου ?ήρε η Ελλάδα το 1833 ως συνέ?εια της στάσης ?ου
είχε κρατήσει η Ελλάδα κατά τον Πόλε&ο της Κρι&αίας. Η ε?ιτρο?ή όρισε ότι η Ελλάδα &?ορεί να α?ο?ληρώνει
τουλάχιστο 900.000 γαλλικά φράγκα το έτος, ?οσό ?ου θα &?ορούσε να αυξάνεται όταν η χώρα θα είχε τη
δυνατότητα. Η Ελλάδα ?λήρωσε το 1860 και &ετά στα&άτησε ?άλι τις ?ληρω&ές- για τρία ακό&η χρόνια
(1861-1862-1863), ενώ ?ροχώρησε σε νέα συ&φωνία αναδιάρθρωσης - α?ο?ληρω&ής του χρέους το 1864.
Η έντονη ?αρέ&βαση και η συνεχής ?αρουσία του Στέ&&ατος στην ?ολιτική δια?άλη έφθειρε σταδιακά το ρόλο της
&οναρχίας, συνέβαλε σε εντεινό&ενες αντιδράσεις και στην ?λήρη κατάρρευσή της &ετά α?ό &ία σειρά α?ό
στρατιωτικά κινή&ατα το 1862. Με την κορύφωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό, ο Όθων και η Α&αλία
εγκατέλειψαν την Ελλάδα στις 23 Οκτωβρίου 1862 &ε αγγλικό ?ολε&ικό ?λοίο. Κατέφυγαν στο Μόναχο και
αργότερα στη Βα&βέργη, αλλά ο Όθωνας δεν ?αραιτήθηκε ε?ίση&α α?ό τον θρόνο. Μετά α?ό ?ερίοδο
&εσοβασιλείας, ο ελληνικός θρόνος δόθηκε α?ό τις ?ροστάτιδες δυνά&εις στον ∆ανό ?ρίγκι?α Γεώργιο, ?ου
αναγορεύτηκε Βασιλιάς των Ελλήνων ως Γεώργιος Α΄.
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