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Ο ιστορικός Δημήτρης Κ. 
Γιαννακόπουλος είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή 
Ιστορία και αριστούχος 
διδάκτορας της Φιλοσοφικής 
ΕΚΠΑ. Παράλληλα προς 
τη σταδιοδρομία του στην 
Εκπαίδευση, ως Παρέδρου του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
και Σχολικού Συμβούλου, έχει 
σημαντική παρουσία στην 
επιστημονική κοινότητα. Οι 
δημοσιευμένες μελέτες του 
αφορούν πτυχές της ελληνικής 
και της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η περίοδος από τη δολοφονία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδί-
στρια (1831) έως την έλευση του βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα 

(1833) θεωρείται παραδοσιακά μία περίοδος «αναρχίας», η οποία πα-
ραμένει μέχρι σήμερα λίγο έως πολύ άγνωστη. Ήταν αυτό το κρίσιμο 
διάστημα όμως, κατά το οποίο επιβλήθηκε το πολίτευμα της απόλυ-
της μοναρχίας στο ελληνικό κράτος, την ίδια στιγμή που οι Κυβερνη-
τικοί και οι Συνταγματικοί αλληλοσυγκρούονταν για την άσκηση του 
κυβερνητικού δικαιώματος.

Ποιοι παράγοντες υπέσκαψαν την επιλογή των Ελλήνων για τον συ-
νταγματικό περιορισμό της εξουσίας του μονάρχη; Γιατί δεν προχώρησε 
η διανομή της εθνικής γης που θα οδηγούσε στην ταχύτερη ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας; Ποιος ήταν ο ρόλος εγχώριων και ξένων στη 
διολίσθηση της χώρας προς το αυταρχικό καθεστώς των Βαυαρών; 

Αναλύοντας εξαντλητικά την περίοδο 1831-1833, ο συγγραφέας 
προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά, καθώς και σε άλλα ερωτήματα, αξιο-
ποιώντας νεότερα αρχειακά τεκμήρια και προσεγγίζοντας τον πυρήνα 
των γεγονότων. Έτσι, καταφέρνει να αναδομήσει με επιτυχία το ιστο-
ρικό πλαίσιο μιας εποχής, παρουσιάζοντας ανάγλυφα πολιτικά ήθη και 
πρακτικές που επρόκειτο να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια 
ζωή της νεότερης Ελλάδας.

Εικόνα εξωφύλλου: Ο Ι. Κωλέττης αναγγέλλει 
την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας 
το 1832, Λιθογραφία του Peter von Hess, 
Μόναχο 1852.
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