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1823: Η Επανάσταση τον τρίτο χρόνο – Β΄ Εθνοσυνέλευση 
Το 1823 δεν συνέβησαν πολλά στρατιωτικά γεγονότα. Αντίθετα, ήταν έτος στο οποίο άρχισαν 

να μεγαλώνουν οι διαφορές μεταξύ οπλαρχηγών και κοτζαμπάσηδων. 

Οι οπλαρχηγοί είχαν κερδίσει με την αξία 
τους την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου. Οι 
κοτζαμπάσηδες και οι πρόκριτοι, από την άλλη, 
προσπαθούσαν να μην χάσουν την εξουσία που 
είχαν μέχρι τότε ανάμεσα στους ραγιάδες.  
Οι αντιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να διχα-
στούν οι Έλληνες. 

Στην Β΄ Εθνοσυνέλευση που έγινε τον Μάρτιο 
του 1823 στο Άστρος Κυνουρίας φάνηκαν πιο έ-
ντονες οι αντιθέσεις μεταξύ των οπλαρχηγών από 

την μια και των προκρίτων και Φαναριωτών από την άλλη. 

Μερικές από τις αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης ήταν οι παρακάτω: 
• Κατήργησε τις τοπικές κυβερνήσεις (Πελοποννησιακή Γερουσία, κλπ.). 
• Ψήφισε νέο Σύνταγμα. 
• Κατήργησε την θέση του αρχιστρατήγου (προκειμένου να αποδυναμώσει τον Κολοκοτρώνη 

που κατείχε το αξίωμα αυτό). 
• Πήρε διάφορες προοδευτικές αποφάσεις, όπως το να απαγορεύσει την δουλεία στο ελληνι-

κό κράτος, όταν θα ιδρυόταν (που ήταν νόμιμη στις χώρες της Ευρώπης), και να προστατεύ-
σει την ελευθερία του τύπου. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης, δημιουργήθηκαν τρία κόμματα: το ρω-
σικό του Κολοκοτρώνη, το γαλλικό του Ιωάννη Κωλέττη και το αγγλικό του Αλέξανδρου Μαυρο-
κορδάτου. 

Ο διχασμός των Ελλήνων φάνηκε στο πεδίο της μάχης λίγους μήνες μετά, όταν ο σουλτάνος 
έστειλε τον Μουσταφά πασά εναντίον του Μεσολογγίου. 

Οι Έλληνες οπλαρχηγοί ήταν δυσαρεστημένοι 
με τον Σουλιώτη οπλαρχηγό Μάρκο Μπότσαρη, 
επειδή η κυβέρνηση τον είχε διορίσει αρχιστράτη-
γο.  
Ο Μπότσαρης, για να τους συμφιλιώσει, έσκισε το 
δίπλωμα της αρχιστρατηγίας του και με την ομάδα 
του επιτέθηκε στον οθωμανικό στρατό. 

Η μάχη έγινε στο Κεφαλόβρυσο, τον Αύγουστο. Οι 
Έλληνες, με τα γιουρούσια που έκαναν, εξόντωσαν 
εκατοντάδες Οθωμανούς στρατιώτες. Σ’ εκείνη την 
μάχη, όμως, ο Μπότσαρης τραυματίστηκε θανάσι-
μα και πέθανε. 

 

Οι αντιζηλίες, οι έχθρες και οι προστριβές οδήγησαν τους Έλληνες το επόμενο διάστημα σε έναν 
καταστροφικό εμφύλιο, κατά τον οποίον η Επανάσταση κινδύνεψε πολύ σοβαρά να σβήσει. 

 



 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Ποιες ήταν οι σημαντικότερες αιτίες σύγκρουσης με-
ταξύ κοτζαμπάσηδων και οπλαρχηγών; 

 Πού έγινε η Β΄ Εθνοσυνέλευση, και πότε; 

 Αναφέρετε κάποιες από τις αποφάσεις της. 

 Γιατί η Εθνοσυνέλευση κατήργησε την θέση του αρχι-
στρατήγου που κατείχε ο Κολοκοτρώνης; 

 Ποια κόμματα δημιουργήθηκαν; Γιατί, νομίζετε, ονομά-
στηκαν έτσι; 

 Σε ποια μάχη πήρε μέρος ο Μάρκος Μπότσαρης; 

 Γιατί έσκισε ο Μάρκος Μπότσαρης το χαρτί με το οποίο 
η κυβέρνηση τον διόριζε αρχιστράτηγο και όρμησε 
πρώτος στην μάχη (με αρνητική συνέπεια να σκοτω-
θεί); 

 
 

 


