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Η  ΙΔΡΥΣΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

της Χριστιάννας Λούπα (5-2-2006) 
 

Το τέλος του ρωσοτουρκικού πολέμου, 1828 – 1829, έκανε 

ακόμα οξύτερο τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων, γεγονός 

ωστόσο, που ωφέλησε την Ελλάδα. Στις 3 Φεβρουαρίου 1830 

συντάχθηκε το Πρωτόκολλο που εγκαθίδρυε ανεξάρτητο ελληνικό 

κράτος με την εγγύηση των Δυνάμεων. Μία πρόβλεψη του 

Πρωτοκόλλου αναφερόταν στην εκλογή του μελλοντικού αρχηγού του 

κράτους και μια άλλη στον καθορισμό των ελληνικών συνόρων. 

Ανταγωνιστικές μεταξύ τους η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία 

καθιέρωσαν ένα ιδιόμορφο διεθνές καθεστώς για την Ελλάδα, πάντα 

βέβαια με την κηδεμονία τους. Δυστυχώς όμως και οι Έλληνες, με τη 

διχόνοια και τις έριδες, δεν έμειναν αμέτοχοι στη δημιουργία των 

συνθηκών που ευνόησαν την επέμβαση αυτή. 

Πράγματι, στον πολιτικό κόσμο της χώρας υπήρχε την εποχή 

εκείνη ένα χάος. Επικρατούσαν τότε στην επαρχία οι «φατρίες», 

ευρύτερες δηλαδή ενώσεις οικογενειών, που η καθεμία (οικογένεια) είχε 

τις δικές της εξαρτημένες ομάδες και «πελατείες». Οι ενώσεις αυτές 

μπορούσαν να αναζητούν την «προστασία» μιας οικογένειας ισχυρής 

λόγω πλούτου ή δημόσιας θέσης. Οι «φατρίες», ωστόσο, δεν 

μπορούσαν να ταυτιστούν με κάποια ιδεολογία και περιορίζονταν σε 

τοπικό επίπεδο. Αντίθετα, τα κόμματα που άρχισαν σιγά σιγά να 

εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο αποτελούνταν συνήθως από διάφορες 

«φατρίες». 

Στα τέλη του 1832 είναι πλέον σαφής η ύπαρξη τριών κομμάτων: 

του καποδιστριακού ή ρωσικού, του αγγλικού και του γαλλικού. Με τη 

δολοφονία του Καποδίστρια, ωστόσο, και τον εμφύλιο πόλεμο που θα 

ξεσπάσει, οι διαμάχες μεταξύ των κομμάτων γίνονται εντονότερες, 
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επιτρέποντας φυσικά στις Μεγάλες Δυνάμεις να παρεμβαίνουν ολοένα 

και περισσότερο.  

Οι τρεις κηδεμόνες πρόσφεραν το στέμμα στον 17χρονο Όθωνα, 

γιο του φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου. Η σχετική 

συνθήκη αναγνώριζε τον Όθωνα ως κληρονομικό μονάρχη με τον τίτλο 

του βασιλιά και εξουσιοδοτούσε το βασιλιά Λουδοβίκο να ορίσει τριμελή 

αντιβασιλεία που θα ασκούσε την εξουσία ως την ενηλικίωση του 

Όθωνα. Έγινε επίσης πρόβλεψη για το σχηματισμό στρατιωτικού 

σώματος από 3,500 χιλιάδες άνδρες, τους οποίους θα βοηθούσαν να 

οργανωθούν Βαυαροί αξιωματικοί. Τέλος, το ελληνικό ανεξάρτητο 

βασίλειο έμπαινε κάτω από την εγγύηση των τριών Δυνάμεων .και 

παρεχόταν η υπόσχεση για ξένα δάνεια. 

Η μεγάλη μέρα έφτασε και ο Όθωνας αποβιβάστηκε στο λιμάνι 

του Ναυπλίου, που ήταν τότε η πρωτεύουσα, στις 6 Φεβρουαρίου 

1833. Κόσμος απ’ όλη την Ελλάδα είχε καταφτάσει για να πάρει μέρος 

στις γιορτές. Μέσα στο γενικό κλίμα χαράς, τους κανονιοβολισμούς, τις 

αστραφτερές στολές, τις μουσικές και τις παρατάξεις, ο βασιλικός λόγος 

ήταν σύντομος με υποσχέσεις για ασφάλεια και τάξη, αλλά και 

προτροπές για συμφιλίωση, αγάπη και υπακοή στο στέμμα. 

Ο κόσμος πίστεψε πως τα βάσανά του έφτασαν στο τέλος, όμως 

η παρουσία των ξένων στόλων στο λιμάνι, τα στρατεύματα της 

Βαυαρίας και οι ξένες σημαίες που ανέμιζαν στα γύρω φρούρια 

έδειχναν ολοφάνερα πως η ξένη κηδεμονία είχε έρθει να αντικαταστήσει 

την οθωμανική κυριαρχία. 

Η αλήθεια δεν άργησε να διαλύσει το όνειρο. Μόλις οι φιέστες 

σταμάτησαν άρχισαν να ανακύπτουν σημαντικά θέματα, εξ αιτίας της 

ασάφειας των όρων που περιείχε η συνθήκη. Τα σημαντικότερα κενά 

ήταν εκείνα που αφορούσαν το Σύνταγμα και τη διαδοχή του Όθωνα, 

που θα συνοδεύουν το νεογέννητο κράτος τα επόμενα χρόνια, 

προκαλώντας προστριβές και εξεγέρσεις μεταξύ μονάρχη – ή 

αντιβασιλέων – και μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού. 
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Πράγματι, στη συνθήκη δεν είχε γίνει μνεία για υποχρέωση του 

Όθωνα να κυβερνήσει με βάση το Σύνταγμα ή για το ότι όφειλε να 

ασπαστεί την ορθοδοξία. Επίσης δεν έγινε λόγος για την επικύρωση 

της εκλογής του από κάποιο νομότυπα αναδειγμένο όργανο του 

ελληνικού έθνους. Το θεμελιώδες ερώτημα: σε ποιον ανήκει ουσιαστικά 

η εξουσία: στο βασιλιά ή το έθνος; δεν φαίνεται να παίρνει απάντηση 

πριν την 3η Σεπτεμβρίου του 1843. 

 

Πηγές: 

Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, Οθωνική περίοδος 1833 –

1843, Ι. Πετρόπουλου – Αικ. Κουμαριανού, Εκδόσεις Παπαζήση 

Η ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. 
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