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Αντιναυάρχου 

Δρα Στυλιανού Πολίτη 

 

3 Σεπτεμβρίου 1843. 

Το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος 

 

Τα γεγονότα όπως τα είδε ο Βαυαρός Αξιωματικός Χριστόφορος Νέζερ 
 

 

 

 Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους. Με αυτό προσδιορίζεται 

η «πηγή» της κρατικής εξουσίας από την οποία προκύπτει γενικά η μορφή του κρά-

τους και βασικά το πολίτευμα, κατανέμονται οι επιμέρους λειτουργίες σε διάφορα 

άμεσα και ανώτερα όργανα, για τα οποία αυτό ρυθμίζει τόσο τη σύνθεση και τον 

τρόπο αναδείξεως των προσωπικών φορέων τους όσο και τις αρμοδιότητες τους. Α-

κόμα περισσότερο το Σύνταγμα ρυθμίζει τις μεταξύ των κρατικών οργάνων σχέσεις 

και τις σχέσεις τους με τους πολίτες, καθορίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς 

και τις υποχρεώσεις των πολιτών και γενικά τις σχέσεις τους με την κρατική εξουσία.  

 

 Τα παραπάνω είναι αρκετά για να μας πείσουν ότι το Σύνταγμα είναι μια πολύ 

σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία ενός φιλελευθέρου κράτους. Γι αυ-

τό και τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 αποτελούν σημαντικό σταθμό στην Ι-

στορία του Έθνους μας. Παρ’ όλα αυτά τα κίνητρα που οδήγησαν τους εμπνευστές, 

δηλαδή αυτούς που τα οργάνωσαν, δεν ήταν αυτά που φαντάζεται κανείς. Ο Χριστό-

φορος Νέζερ στα απομνημονεύματα του τα απομυθοποιεί παρουσιάζοντας την όλη 

κίνηση σαν μια δυναμική προσπάθεια για την εκθρόνιση του Όθωνα. Η άποψη του 

όπως θα δούμε δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Την επιβεβαιώνουν 

έμμεσα καθώς και άμεσα πλήθος φαινομένων που προηγήθηκαν ή και ακολούθησαν 

τα γεγονότα εκείνης της περιόδου και την υποστηρίζουν οι ιστορικοί της εποχής. Πέ-

ρα απ’ αυτό, για να πεισθούμε περισσότερο, φτάνει να αναλογισθούμε το πόσοι ακό-

μα και σήμερα ξέρουν τι είναι το Σύνταγμα. Εκτός από πτυχιούχους της Νομικής και 

των άλλων παρεμφερών σχολών πολιτικών και οικονομικών επιστημών, ελάχιστοι το 

γνωρίζουν. Αυτό βέβαια είναι μια θλιβερή διαπίστωση που ασφαλώς δεν μας τιμά 

καθόλου σαν φιλελευθέρους πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους. 

 

 Ο Χριστόφορος Νέζερ, είχε γεννηθεί στις 1 Μαρτίου του 1808 στη Ρουδεγχά-

ουζεν της Φραγγονίας. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Λεονάρδος Νέζερ Αρχιδικαστής 

της Κομητείας του Καστέλ. Ήρθε στην Ελλάδα με τους Βαυαρούς και είναι ο πρώτος 

χριστιανός Φρούραρχος της Ακροπόλεως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος. Αγά-

πησε πολύ την Ελλάδα που έγινε η νέα του Πατρίδα και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά 

σ’ Αυτή. Στα «Απομνημονεύματα» του ξεκινά με την εξιστόρηση της αναγορεύσεως 

του Όθωνα σε Βασιλιά της Ελλάδος, μιλά για την απελευθέρωση της Ακροπόλεως 

και το πως εγκαταστάθηκε εκεί Φρούραρχος, για τη βασιλεία του Όθωνα με διάφορα 

σοβαρά αλλά και αστεία περιστατικά των ζωής των ανθρώπων της εποχής εκείνης, 

καθώς και την κατάσταση της λειτουργίας του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Η 

διήγηση του είναι λεπτομερής αλλά και γλαφυρή σε αρίστης ποιότητας ελληνική 

γλώσσα. 



2 

 

 

 Ήρθε η ώρα τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες του θέματος μας. Μέσα από 

την Ιστορία ας ξαναγυρίσουμε στο 1843. Ο νεαρός Βασιλιάς της Ελλάδος ήταν λά-

τρης της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας και βαθύς γνώστης της Ιστορίας. Είχε εν-

στερνισθεί τη «Μεγάλη Ιδέα», που κυριαρχούσε στον Ελληνικό Λαό τότε και ήταν 

ενθουσιώδης με μοναδικό του όνειρο τη Μεγάλη Ελλάδα. Ήταν όμως ισχυρογνώμων, 

δεν μπορούσε να δεχθεί πιέσεις και γενικά ο χαρακτήρας του ήταν ασυμβίβαστος. 

Αντίθετα, η πανέμορφη σύζυγος του Βασίλισσα Αμαλία εκτός από επιβλητική, ευ-

φυέστατη και οξυδερκής ήταν «ριψοκίνδυνος και ειδήμων των πολιτικών πραγμάτων» 

καθώς και ευέλικτη στις αποφάσεις της. Το βασιλικό ζεύγος ήταν αγαπητό στο Λαό, 

όχι όμως και στους πολιτικούς παράγοντες μέσα και έξω από τη Χώρα μας. Γι’ αυτό 

η κατάσταση στο νεοσύστατο κράτος δεν ήταν καθόλου καλή. Οι Πρέσβεις των «Εγ-

γυητριών Δυνάμεων» Αγγλίας Γαλλίας και Ρωσίας έλυναν και έδεναν. Παλαιός ιστο-

ρικός συγγραφέας ο Τρύφων Ευαγγελίδης σημειώνει «…οι Πρεσβευταί ίνα έτι μάλλον 

εξευτελίσωσι το τ’ Έθνος και τον Βασιλέα ανεμιγνύοντο εις πάντα τα της διοικήσεως, 

ωσεί η υπ’ εκείνων προστασία της Ελλάδος μετεβλήθη εις επικυριαρχίαν!» Καμμία από 

τις Εγγυήτριες Δυνάμεις δεν ήθελε τον Όθωνα. Η Γαλλία λόγω της πολιτικής κατα-

στάσεως της, δεν μπορούσε να υποστηρίξει την επιλογή ενός δικού της για Βασιλιά, 

αλλά ήθελε να αποκτήσει πλήρη επιρροή σε κάθε εκδήλωση του Ελληνικού Κράτους. 

Η Αγγλία ήθελε ο Βασιλιάς μας να είναι από την Αγγλία και η Ρωσία από τη Ρωσία. 

Πιο πειστικοί ήταν οι τελευταίοι που το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι ο Βασιλιάς 

της Ελλάδας πρέπει να είναι Ορθόδοξος, άρα από τη Ρωσία! Το τραγικό είναι ότι αυ-

τός ήταν ο βασικός λόγος της διαμάχης όχι τόσο των ξένων αλλά των Ελλήνων. Αυτή 

είναι η ρίζα του κακού της μεγάλης διχόνοιας του Έθνους μας, με μοναδικό θετικό 

σημείο τη δημιουργία του πρώτου Συντάγματος που και αυτό, όπως τα λέει πολύ πει-

στικά ο Νέζερ, έγινε χωρίς να το θέλουν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων. 

 

 Ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης ήταν τότε 39 ετών. Γόνος επιφανέ-

στατης κρητικής οικογένειας, ήταν ένα τύπος ευπατρίδη της εποχής του. Όταν ξεκί-

νησε η Επανάσταση βρισκόταν στη Βιέννη για σπουδές στην ιατρική. Το σάλπισμα 

της Εθνικής Παλιγγενεσίας σήμαινε γι’ αυτόν ότι έπρεπε να κλείσει τα βιβλία και να 

εγκαταλείψει τα θρανία. Επέστρεψε ακάθεκτος στην αγωνιζόμενη Πατρίδα και κρα-

τώντας σφικτά το σπαθί στα νεανικά του χέρια πολέμησε ηρωικά για την ελευθερία. 

Ήταν τόση η γενναιότητα του και η μαχητικότητα του, που σε ηλικία μόλις είκοσι 

χρονών είχε ήδη αναγνωρισθεί από τους συμπολεμιστές του σαν Οπλαρχηγός. Σαν 

γνήσιος Έλληνας και αυτός όμως δεν μπορούσε να μην μπει στο «παιχνίδι» με το μέ-

ρος των Ρωσόφιλων. Την εποχή εκείνη οι Ρωσόφιλοι συμπλέοντες με τους Αγγλόφι-

λους είχαν αρχίσει να κατεργάζονται ένα σχέδιο. Ξαναθυμήθηκαν όπως θα δούμε πα-

ρακάτω, ότι η Ελλάδα δεν είχε Σύνταγμα. Στην έλλειψη του άρχισαν να αποδίδουν 

όλα τα κακά διοχετεύοντας ολόκληρη τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση του Λαού 

προς μία κατεύθυνση που κατέληγε στον Όθωνα. Οι Γάλλοι, παρά το φιλελευθερισμό 

τους και τον έντονο δημοκρατικό τους χαρακτήρα, όχι μόνο δεν συμμετείχαν αρχικά 

στην όλη κίνηση αλλά ήταν τελείως αντίθετοι. Χαρακτηριστική ήταν η στάση του 

Γάλλου Πρέσβη Πισκατόρυ που είχε δηλώσει: «Θέλετε να προσαρμόσητε μικρώ α-

τμοπλοίω μηχανήν μεγάλου ατμοπλοίου, αλλά δεν εννοείτε, Έλληνες, ότι αμ’ αύτη κι-

νηθείσα θα κατασυντρίψη το μικρόν σκάφος άτε δυσανάλογος ούσα; Το αυτό θα συμβή 

και εν τω σκάφει της ελληνικής πολιτείας. Ζητείται την συνταγματικήν μηχανήν της με-

γάλης Γαλλίας και Αγγλίας δια το μικρόν υμών κράτος αγνοούντες, ότι θεμέλιον των 

ελευθέρων πολιτειών είναι η μεταξύ των τριών μερών, εξ ών σύγκειται η μηχανή αύτη, 

αιώνια πάλη. Αλλά τη πάλη ταύτη δύναται ν’ αντιστή το κούφον εφόλκιον της μικράς 
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Ελλάδος; Ο άνεμος θα μαίνεται συνεχής, τα δε κύματα επερχόμενα αλλεπάλληλα θα 

φέρωσιν επί του αφρού πάντοτε την διαφθοράν, ήτις πολύ ή ολίγον πάντοτε συμπα-

ρομαρτεί τοις ελευθέροις πολιτεύμασιν. Ουδαμώς δε θ’ απορήση τις την αναρχικήν 

ταύτην κατάστασιν χώρας κειμένης κατά τον ομφαλόν της Ευρώπης, αναγκασθώσιν επί 

τέλους τα ξένα έθνη να καταστείλωσιν, ίνα μη το της αναρχίας μόλυσμα μεταδοθεί και 

μεταξύ αυτών». Παρ’ όλα όμως αυτά τελικά η Γαλλία προσχώρησε στην κίνηση, μετά 

από παράληψη του Όθωνα να συμμορφωθεί σε κάποιες υποδείξεις της, για διοικητι-

κές μεταρρυθμίσεις. 

 

Το σχέδιο των «Προστάτιδων Δυνάμεων» για την εκθρόνιση του Όθωνα ήταν 

πολύ απλό και μπορούσε να υλοποιηθεί πανεύκολα. Γνωρίζοντας το χαρακτήρα του 

εκτίμησαν ότι οι αντιδράσεις του σε απαίτηση του Στρατού για «παροχή» Συντάγμα-

τος θα ήταν ακραίες και θα κατέληγαν στην παραίτηση του ή θα εξωθούσαν στην βί-

αιη εκθρόνιση του. Η ιδέα ενεργείας δεν ήταν καινούργια. Είχε εφαρμοσθεί και κατά 

του Καποδίστρια υποκινούμενη εκείνη τη φορά μόνο από τους Άγγλους και τους 

Γάλλους. Τα γεγονότα αυτά είχαν ξεκινήσει από τα τέλη του 1829, τότε που η Ύδρα 

είχε παύσει να υπακούει στις εντολές του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι Υδραίοι που είχαν 

συμμαχήσει με όλα τα αντιπολιτευόμενα στοιχεία τα προσκείμενα στο «Αγγλικό 

Κόμμα», σχημάτισαν τότε μια «Συνταγματική Επιτροπή», δήθεν αποβλέπουσα στην 

αποκατάσταση συνταγματικών ελευθεριών, ενώ στην πραγματικότητα μοναδικός της 

σκοπός ήταν η ανατροπή του Καποδίστρια. Ο Εθνικός μας Κυβερνήτης θέλοντας ό-

πως είχε υποχρέωση να αποκαταστήσει την τάξη, αποφάσισε να καταστείλει το Κί-

νημα δίνοντας τις κατάλληλες διαταγές στον Ναύαρχο Κωνσταντίνο Κανάρη, Διοικη-

τή του Ναυστάθμου στον Πόρο, ο οποίος άρχισε να προετοιμάζει με μυστικότητα τον 

Στόλο. Οι ενέργειες αυτές όμως έγιναν γνωστές στους Υδραίους από τον Γάλλο Α-

ντιπρέσβη. Την 15η /27η Ιουλίου του 1831 λοιπόν, ο Ναύαρχος Μιαούλης επικεφαλής 

των Κινηματιών επιτέθηκε στον Πόρο και κατέλαβε τον Ναύσταθμο, τα Πλοία και το 

Φρούριο. Ο Καποδίστριας, παλιός Υπουργός και Διπλωμάτης του Τσάρου, έσπευσε 

να ζητήσει βοήθεια από τους Ρώσους που ανταποκρίθηκαν αμέσως, θέτοντας στη 

διάθεση του όλες τις δυνάμεις του Ναυάρχου Ρίκορντ. Ο Ρωσικός Στόλος έπλευσε 

στον Πόρο και τον πολιόρκησε προκαλώντας καταστροφές και σημαντικές απώλειες 

στα επαναστατημένα Πλοία και στο Φρούριο. Ταυτόχρονα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι 

ερχόμενοι σε απροκάλυπτη επαφή με τους στασιαστές τους ενεθάρρυναν. Τελικά ό-

μως ο Ρωσικός Στόλος κατέστειλε το Κίνημα και μας αποκατάστησε την τάξη. Οι 

απώλειες όμως ήταν τεράστιες. Εκτός από τους νεκρούς και τους τραυματίες, με τα 

Ρωσικά πυρά ανατινάχθηκε η Κορβέττα ΣΠΕΤΣΑΙ και ο Μιαούλης πυρπόλησε την 

Φρεγάτα ΕΛΛΑΣ από την οποία το πυρ μεταδόθηκε στην Κορβέττα ΥΔΡΑ. Αυτά τα 

δύο Πλοία καταστράφηκαν ολοσχερώς όπως και τα δύο Βρίκια ΑΝΤΙΖΗΛΟΣ και 

ΑΧΙΛΕΥΣ που πυρπολήθηκαν από τους Κινηματίες στον όρμο Αλμυρό της Λακωνί-

ας. 

 

Η υλοποίηση του νέου σχεδίου είχε προγραμματισθεί να ξεκινήσει με την πο-

λιορκία των Ανακτόρων από Στρατιωτικές Δυνάμεις με επικεφαλής τον Συνταγμα-

τάρχη Δημήτριο Καλλέργη, ο οποίος θα απαιτούσε την παραχώρηση Συντάγματος. 

Είχαν συντάξει μάλιστα και ένα πρόχειρο σχέδιο διατάγματος για να δικαιολογούν τις 

ενέργειες τους. Το πόσο ο Συνταγματάρχης Καλλέργης πίστευε στο Σύνταγμα, που 

πιθανόν και αυτός ο ίδιος να μην ήξερε τότε τι είναι, φαίνεται καθαρά από το γεγονός 

ότι ο ίδιος αργότερα είχε προτείνει στο Συνταγματικό πλέον Βασιλιά Όθωνα, την κα-

τάργηση του με στρατιωτικό πραξικόπημα! Η εκδήλωση του Στρατιωτικού Κινήμα-

τος δεν είχε ορισθεί για τις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά για κάποια άλλη στιγμή. Επειδή ό-
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μως η Χωροφυλακή είχε παρατηρήσει κάποιες κινήσεις τους και είχε αναφέρει τις 

υποψίες της, αναγκάσθηκαν να επισπευτούν τα γεγονότα. Σύμφωνα με το Νέζερ λοι-

πόν το βράδυ της 2ας Σεπτεμβρίου, ενώ ο Βαυαρός Υπολοχαγός του Μηχανικού 

Βέβερ επέστρεφε στο σπίτι του, συνάντησε στο δρόμο πολλούς Έλληνες Αξιωματι-

κούς. Περπατούσαν σε ομάδες και συζητούσαν απερίσκεπτα και μεγαλόφωνα για το 

Κίνημα που επρόκειτο να γίνει. Αμέσως ο Βαυαρός, έσπευσε στα Ανάκτορα όπου 

βρήκε το Βασιλιά, τη Βασίλισσα, το Συνταγματάρχη Ες και τον Αυλάρχη Γαρδικιώτη 

Γρίβα. Ο Υπολοχαγός ανάφερε όσα είχε ακούσει και έχοντας επίγνωση της καταστά-

σεως πρότεινε στο Βασιλιά να προλάβει την κατάσταση. Προτού δηλαδή οι επανα-

στάτες να φθάσουν στα Ανάκτορα να ανακοινωθεί η παραχώρηση Συντάγματος από 

τον Αυλάρχη με πανηγυρικό τρόπο και με επίσημη εμφάνιση αποσπάσματος της 

φρουράς των Ανακτόρων καθώς και με τυμπανιστές και σαλπιγκτές. Ο Βασιλιάς ά-

κουσε ψυχρά την αναφορά του Αξιωματικού και δυσανασχέτησε έντονα όταν άκουσε 

τη συμβουλή του. Ο Βαυαρός Αξιωματικός καλοπροαίρετα προσπάθησε να επιμείνει 

απευθυνόμενος στη Βασίλισσα. Τότε ο Συνταγματάρχης Ες απευθυνόμενος αυστηρά 

του είπε: «Κύριε Υπολοχαγέ: Πράξατε το καθήκον σας, αλλά πλέον κατανοείτε ότι εί-

σθε εδώ περιττός!». Ο πιστός στο Βασιλιά Υπολοχαγός Βέβερ αναγκάσθηκε να απο-

χωρήσει με μεγάλη του λύπη. 

 

 Στις 23.00 το Κίνημα είχε εκραγεί. Έξω από τα Ανάκτορα είχαν αρχίσει ήδη 

να ακούγονται σαλπίσματα, βήματα πεζικού, κρότοι τηλεβόλων και καλπασμός ιππι-

κού. Σε λίγο ο Στρατός είχε περικυκλώσει την κατοικία του Βασιλέως φωνάζοντας 

«Ζήτω το Σύνταγμα!». Ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης προχώρησε και ζή-

τησε να ανοίξουν την πύλη. Ο Έλληνας Λοχαγός που ήταν επικεφαλής της φρουράς 

αρνήθηκε δηλώνοντας ότι μόνο πάνω από το πτώμα του θα μπορούσε να εισέλθει ο 

Καλλέργης στα Ανάκτορα. Δεν πέρασε πολύ ώρα και στον εξώστη των Ανακτόρων 

φάνηκε ο Βασιλιάς. Απευθυνόμενος στο Συνταγματάρχη του είπε: «Στρατηγέ Καλλέρ-

γη!». Η προσφώνηση από το Βασιλέα με τον επόμενο βαθμό - τότε δεν υπήρχε ο 

βαθμός του Ταξιάρχου - ήταν κάτι πολύ τιμητικό, ίσως σήμαινε και την προαγωγή 

του. Ο Καλλέργης όμως δεν συγκινήθηκε και έσπευσε να απαντήσει: «Όχι Στρατηγός, 

απλός πολίτης!». Αμέσως ακούσθηκαν κραυγές: «Ζήτω το Σύνταγμα! Ζήτω ο Καλλέρ-

γης!». Όταν οι φωνές κόπασαν ο Καλλέργης απευθύνθηκε πάλι στο Βασιλιά λέγο-

ντας: «Μεγαλειότατε, ο Λαός θέλει Σύνταγμα». Ο Βασιλιάς όμως χωρίς να πει ούτε μια 

λέξη ξαναμπήκε μέσα. 

 

 Τα τηλεβόλα τοποθετήθηκαν σε θέση που να σκοπεύουν τα Ανάκτορα και ο 

Στρατός έλαβε θέσεις πολιορκίας απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο στην κα-

τοικία του Βασιλέως. Ταυτόχρονα πολύς κόσμος είχε πλησιάσει στην πλατεία. Μετα-

ξύ αυτών και ο Αρχιγραμματέας της Αγγλικής Πρεσβείας ο οποίος άρχισε να βαδίζει 

πάνω κάτω συνομιλώντας με τον Καλλέργη. Μέσα στα Ανάκτορα βρισκόντουσαν 

ελάχιστα άτομα. Εκτός από το Βασιλιά, τη Βασίλισσα με την αδελφή της την Πριγκί-

πισσα του Ολδεμβούργου Ελισσάβετ, υπήρχαν μόνο δύο Αξιωματικοί με εικοσιπέντε 

στρατιώτες καθώς και μετρικοί υπηρέτες. 

 

 Μία ώρα μετά τα μεσάνυκτα οι φωνές είχαν γίνει πολύ έντονες. Ο Στρατός 

φώναζε διαρκώς «Ζήτω το Σύνταγμα!» . Κάποια στιγμή παρουσιάσθηκε ο Βασιλιάς 

στο παράθυρο του σπουδαστηρίου του μαζί με το Συνταγματάρχη Ες. Αμέσως ο 

Καλλέργης συνοδευόμενος από δύο άλλους Αξιωματικούς έσπευσε να δώσει στο 

Βασιλιά ένα έγγραφο που ήταν το Διάταγμα για το Σύνταγμα και απαίτησε να έχει 

μια γρήγορη απάντηση. Ο Βασιλιάς χωρίς να μιλήσει έλαβε το έγγραφο και ο Συ-
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νταγματάρχης Ες απαίτησε από το Συνταγματάρχη Καλλέργη να απομακρύνει το 

Στρατό. Αμέσως έλαβε την απάντηση: «Κύριε Συνταγματάρχα Ες, μην αναμιγνύεσαι! 

Προς χάριν σου καπνίζει στον Πειραιά το ατμόπλοιον, θα λυπηθώ πολύ αν και αι Αυ-

τών Μεγαλειότητες δεν επωφεληθούν του ιδίου ατμοπλοίου». Τότε ο Βασιλιάς που τα 

είχε ακούσει όλα αυτά είπε: «Συνταγματάρχα Καλλέργη, συλλογίζεσαι τι λέγεις εδώ;» 

και έκλεισε βιαστικά το παράθυρο. 

 

 Η νύχτα πέρασε με μουσικές, με πατριωτικά άσματα, δημοτικά τραγούδια και 

χορούς. Σιγά σιγά όμως ο κόσμος αραίωσε και τελικά έμειναν μόνο οι στρατιωτικοί. 

Η επιτήρηση των Ανακτόρων συνέχισε να είναι πολύ αυστηρή. Δεν άφησαν το πρωί 

να περάσει ούτε ο γαλατάς. Στις εννέα άρχισε πάλι να μαζεύεται πολύς κόσμος. Ένας 

μάλιστα νεαρός Έλληνας που είχε ήδη φθάσει από την προηγούμενη μέρα από τη 

Μασσαλία ανέβηκε στα μαρμάρινα σκαλιά της εισόδου των Ανακτόρων και άρχισε 

να βγάζει λόγο. Δυστυχώς κάποια στιγμή είπε ότι δεν είναι καιρός ακόμη για να δοθεί 

Σύνταγμα στους Έλληνες. Τότε οι παριστάμενοι που υποτίθεται πίστευαν σε Συνταγ-

ματικές ελευθερίες και κατά συνέπεια και στην ελευθερία του λόγου, όρμησαν ενα-

ντίον του και άρχισαν να τον κτυπούν αλύπητα χωρίς να τον αφήνουν να διαφύγει. 

Θα τον είχαν σκοτώσει αν τελικά δεν τον διέσωζε μια ομάδα λογχοφόρων. Στις δέκα 

η ώρα εμφανίσθηκαν οι Πρέσβεις Αυστρίας, Βαυαρίας, Πρωσσίας και μερικών άλ-

λων κρατών με πρόθεση να δουν το Βασιλέα. Ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Καλ-

λέργης τους απαγόρευσε την είσοδο. Οι διαμαρτυρίες τους υπήρξαν έντονες. Ο Πρέ-

σβης μάλιστα της Αυστρίας Άντον Πρόκες φον Όστεν κατέστησε τον Καλλέργη από-

λυτα υπεύθυνο για τη ζωή και την ακεραιότητα του Βασιλέως. 

 

 Το μεσημέρι ο Βασιλιάς έστειλε ένα ιδιόχειρο σχέδιο Διατάγματος. Το κείμε-

νο αυτό δεν έγινε δεκτό και ο Συνταγματάρχης Καλλέργης διαμήνυσε στον Όθωνα 

ότι αν μέχρι τις τρεις το μεσημέρι δεν υπογράψει το Διάταγμα για το Σύνταγμα όπως 

είναι στο έγγραφο που του έχει παραδώσει, να ετοιμασθεί για να αναχωρήσει με 

πλοίο που ήταν ήδη έτοιμο για απόπλου. Εκείνες τις στιγμές κανένας από τους οργα-

νωτές του Κινήματος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Όθωνας θα υπέγραφε το κείμε-

νο. Όλοι τους ήξεραν πολύ καλά το πόσο ισχυρογνώμων ήταν ο νεαρός Βασιλιάς και 

ήταν βέβαιοι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δεχθεί να κάνει κάτι εξαναγκαστικά. Σε 

αυτή την ιδιότητα του χαρακτήρα του άλλωστε, όπως ήδη αναφέραμε, βασιζόταν και 

όλο το σχέδιο της εκθρονίσεως του. 

 

 Έφθασε η ώρα τρεις το μεσημέρι. Ο Όθωνας δεν είχε υπογράψει και το κτίριο 

παρέμενε κλειστό. Ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης στεκόταν στα μαρμάρι-

να σκαλιά της εισόδου που από τον κήπο φέρνει στο δωμάτιο του Βασιλέως. Δίπλα 

του στεκόταν ο Γρίφιτς που ήταν ο Πρώτος Γραμματέας της Αγγλικής Πρεσβείας. 

Στα χέρια τους βαστούσαν ποτήρια και αποτελείωναν τον «καμπανίτη» τους, αφού 

είχαν ήδη τελειώσει το κρύο πιάτο με το μεσημεριανό τους φαγητό. Ο Καλλέργης 

είχε ευχάριστο ύφος και όσο περνούσε η ώρα φαινόταν φαιδρότερος. Ήταν σχεδόν 

σίγουρος ότι το σχέδιο του εξελισσόταν ομαλά και βάδιζε προς την επιτυχία. Ξαφνικά 

άνοιξε η πόρτα και ενώ περίμενε να δει το Βασιλιά Όθωνα έτοιμο για απόπλου, είδε 

ένα θαλαμηπόλο ο οποίος χωρίς να μιλήσει του έδωσε ένα έγγραφο και έσπευσε να 

ξαναμπεί μέσα κλειδώνοντας την πόρτα. Ο Συνταγματάρχης άνοιξε το έγγραφο. Α-

μέσως άστραψαν τα μάτια του, οι φλέβες του μετώπου του εξογκώθηκαν από την ορ-

γή και έγινε κατακόκκινος. Χωρίς να το θέλει κτύπησε με μανία το δεξί του πόδι στο 

μαρμάρινο σκαλοπάτι και στράφηκε αγανακτισμένος πάνω στην αριστερή του φτέρ-

να δίνοντας το έγγραφο στον Άγγλο Διπλωμάτη. Ο Γρίφιτς όταν το κοίταξε έγινε με 
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μιας σκυθρωπός και έμεινε άφωνος. Το Διάταγμα για το Σύνταγμα είχε την υπογραφή 

του Βασιλέως! Το σχέδιο τους είχε αποτύχει οικτρά. Τώρα πια δεν είχαν να πούνε 

τίποτα στον ανυποψίαστο Ελληνικό Λαό που τον είχαν πείσει ότι όλα τα έφταιγε το 

ότι δεν είχαν Σύνταγμα. Μπόρεσαν όμως να συγκρατήσουν τη ψυχραιμία τους. Ο Συ-

νταγματάρχης Δημήτριος Καλλέργης μετά από λίγα λεπτά αμηχανίας γύρισε προς το 

Λαό και κρατώντας ψηλά το έγγραφο άρχισε να φωνάζει: «Ο Βασιλεύς υπέγραψε το 

Σύνταγμα! Ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω το Σύνταγμα!». Αμέσως ο Λαός άρχισε να πανηγυ-

ρίζει ζητωκραυγάζοντας και επευφημώντας τόσο τον Όθωνα όσο και τον Καλλέργη. 

 

 Στο σημείο αυτό τελειώνουμε την αφήγηση των γεγονότων όπως μας τα περι-

γράφει ο αείμνηστος Χριστόφορος Νέζερ στα «Απομνημονεύματα» του, σημειώνο-

ντας ότι όπως ο ίδιος αναφέρει, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή του το «θαύμα» το έκα-

νε η Βασίλισσα Αμαλία, η οποία ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να εξανα-

γκάσει τον Όθωνα να υπογράψει. Μετά από τόσα χρόνια όμως κανένας μας δεν μπο-

ρεί να ξέρει ποια ακριβώς είναι η αλήθεια. Ακόμα περισσότερο κανένας δεν μπορεί 

να αποκλείσει και μια άλλη τολμηρότατη σκέψη βασισμένη στο συλλογισμό: Γιατί ο 

Όθωνας δεν βγήκε αμέσως στον εξώστη για να ανακοινώσει ο ίδιος την παραχώρηση 

του Συντάγματος τη στιγμή μάλιστα που με μια τέτοια εμφάνιση θα τον επευφημούσε 

με τόσο ενθουσιασμό ο Ελληνικός Λαός; Μήπως δεν το υπέγραψε ποτέ και το «θαύ-

μα» είναι εκατό τοις εκατό της Βασίλισσας Αμαλίας; Πάντως όπως δείχνουν τα 

πράγματα και η εξέλιξη των γεγονότων μας κάνει να πιστέψουμε ότι όλη η ιστορία με 

το Σύνταγμα δεν ήταν τίποτε άλλο από μια αποτυχημένη παγίδα που έστησαν οι Εγ-

γυήτριες Δυνάμεις για να προκύψει πάλι ζήτημα εκλογής νέου Βασιλιά για την Ελλά-

δα. 

 

 Για να είμεθα όμως τώρα περισσότερο ακριβείς στην εξιστόρηση των γεγονό-

των θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι εκείνη την ημέρα εκτός από το Διάταγμα που 

αναφέραμε ήδη και είναι εκείνο που έλεγε ότι «θέλει συγκαλεσθή εντός το πολύ τριά-

κοντα ημερών Εθνική Συνέλευσις δια να συντάξωμεν μετ’ αυτής το Σύνταγμα του Κρά-

τους», απολύθηκαν όλοι οι αλλοδαποί που βρισκόντουσαν στην Κρατική Υπηρεσία, 

εκτός από τους «αρχαίους φιλέλληνες» και διορίσθηκε Πρωθυπουργός και Υπουργός 

Εξωτερικών ο Α. Μεταξάς καθώς και τα νέα μέλη της Κυβερνήσεως μεταξύ των ο-

ποίων ήταν: Υπουργός Στρατιωτικών ο Α. Λόντος, Ναυτικών ο Υποναύαρχος Κ. Κα-

νάρης, Οικονομικών ο Δ. Μανσόλας, Δικαιοσύνης ο Λ. Μελάς, και επί των Εκκλη-

σιαστικών ο Μ. Σχινάς. Η Κυβέρνηση αυτή που ήταν επαναστατική είχε σχηματί-

σθηκε με εισήγηση του Στρατηγού Μακρυγιάννη και εγκρίθηκε αναγκαστικά από τον 

Όθωνα. Τέλος καθορίσθηκε ο εξής όρκος για το Στρατό και τις Πολιτικές Αρχές: 

«Ορκίζομαι πίστιν εις την Πατρίδα και τον Συνταγματικόν Θρόνον και απαρασάλευτον 

αφοσίωσιν εις τους κατά τα σήμερον εγκριθέντα μέτρα δια της Εθνικής Συνελεύσεως, 

καθιερωμένους συνταγματικούς θεσμούς». Όταν όλα αυτά ανακοινώθηκαν προκάλε-

σαν σύγχυση από παρεξήγηση. Μετά όμως από λίγο ακούσθηκαν από παντού ζωηρές 

επευφημίες. Στη συνέχεια ο Στρατός αφού άφησε να περάσουν οι Πρέσβεις για να 

συναντηθούν με το Βασιλιά Όθωνα, ξεκίνησε παρέλαση με τη στρατιωτική μουσική 

παιανίζουσα μπροστά από τα Ανάκτορα. Σε λίγο φάνηκαν για να την παρακολουθή-

σουν ο Όθωνας με την Αμαλία, ενώ ο Λαός τους ζητωκραύγαζε! 

 

 Αυτό ήταν το τέλος του Κινήματος της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 που δεν έληξε 

αναίμακτα αφού υπήρξαν και θύματα. Ένας Ενωμοτάρχης της Χωροφυλακής νεκρός 

και δύο τραυματίες Χωροφύλακες, από τη δύναμη που πολιόρκησε σε μια φάση των 

επεισοδίων την οικία Μακρυγιάννη. Όμως παρά τα όσα αναφέρθηκαν, η ημέρα εκεί-



7 

 

νη ήταν μεγάλη για το Έθνος μας. Σε ανάμνηση αυτών των σημαντικών γεγονότων η 

Πλατεία Ανακτόρων, όπου διαδραματίσθηκαν, μετονομάσθηκε «Πλατεία Συντάγμα-

τος», ένας κεντρικός δρόμος της Αθήνας αποκαλείται «οδός 3ης Σεπτεμβρίου» και κα-

θιερώθηκε αναμνηστικό μετάλλιο. Για το τελευταίο έχουμε να πούμε ότι έγινε μετά 

από πιέσεις του Γάλλου Πρέσβη και παρά τις αντιρρήσεις του Βασιλέως Όθωνα. Το 

μετάλλιο αυτό είναι γνωστό σαν «Αστέρας των Αθηνών» και απονεμήθηκε σε όσους 

συμμετείχαν στα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 στην Αθήνα. Η μορφή του είναι 

εξάκτινος αστέρας με έξι αστερίσκους στις απολήξεις του, φέρει γύρω από τον Ελλη-

νικό θυρεό την επιγραφή «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και στην 

πίσω πλευρά έχει χαραγμένη την ημερομηνία «3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843». Ταυτόχρο-

να καθιερώθηκε και ένα άλλο αναμνηστικό μετάλλιο ο «Σταυρός των Επαρχιών» για 

τους εκτός Πρωτευούσης. Έχει μορφή απλού σταυρού, εγγεγραμμένου σε δάφνινο 

στεφάνι και στο κέντρο του είναι ο Ελληνικός θυρεός με τις αντίστοιχες επιγραφές. 

 

 

 

 

 

 

  Ο «Αστέρας των Αθηνών»  
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  Ο «Σταυρός των Επαρχιών» 


