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Ιανουάριος 2021 – Εκπαιδευτική δράση (1821 Ψηφιακό αρχείο)

Εκπαιδευτική Δράση
«Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;» – Μια σχολική δράση τοπικής ιστορίας
Σύντομα θα γιορτάζουμε την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Η Επιστημονική Επιτροπή του ερευνητικού
προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» προτείνει στην εκπαιδευτική κοινότητα μία δράση Τοπικής Ιστορίας,
προσκαλώντας μαθητές να μελετήσουν «πώς θυμόμαστε» το παρελθόν και να τους εξοικειώσει με τη δουλειά του ιστορικού, του ερευνητή και
του αρχειονόμου.
Λίγα λόγια για το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»
Το ερευνητικό πρόγραμμα βασίζεται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου αρχειακό υλικό (έγγραφα, έργα
τέχνης, αρχεία ήχου) για όψεις της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το υλικό αυτό, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε Αρχεία,
Βιβλιοθήκες και Συλλογές όλης της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος τεκμηριώνεται επιστημονικά, φωτογραφίζεται και καταχωρείται σε
μια βάση δεδομένων. Μία σειρά λέξεων-κλειδιά, θα επιτρέπει εύκολη αναζήτηση στα τεκμήρια της βάσης.
Πέρα από τον τεράστιο όγκο υλικού που θα είναι διαθέσιμο στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική
Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» θα προσφέρει επίσης μία ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα της καθημερινής ζωής αλλά και «ψηφιακά
εκθέματα» που θα στηρίζουν εκπαιδευτικές προτάσεις.
Περιγραφή της σχολικής δράσης
Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα υλικά τεκμήρια που
σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821: μνημεία και ηρώα, δρόμοι, πλατείες, βιβλία, αντικείμενα τέχνης, κ.ά. Στη συνέχεια, οι
σχολικές ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα υλικά τεκμήρια που εντόπισαν και να καταγράψουν τα στοιχεία σε μια ειδική
ψηφιακή φόρμα διαδικτυακά.

Αναλυτικά:
Γινόμαστε ερευνητές
• Κάθε τάξη που επιθυμεί να πάρει μέρος στη δράση, θα πρέπει να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα Δελτία Ερευνητή.
• Θέτουμε στην τάξη το ερώτημα «Πού βασίζονται οι ιστορικοί για να γράψουν Ιστορία;».
• Ζητάμε να μας πουν οι μαθητές μας ποιο είναι ένα μουσείο που επισκέφθηκαν, με το σχολείο ή τους γονείς τους.
• Μιλάμε για τις ιστορίες που μας αφηγούνται τα εκθέματα.
• Θυμίζουμε τις βιβλιοθήκες: έχουν πάει στη σχολική ή τη δημοτική βιβλιοθήκη να ψάξουν ένα βιβλίο;
• Στις βιβλιοθήκες υπάρχουν βιβλία που γράφτηκαν στην εποχή που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε (αν πρόκειται για τους τελευταίους
4 αιώνες).
• Υπάρχουν όμως και αρχεία, όπου φυλάγονται έγγραφα παλιά, που κι αυτά περιέχουν πληροφορίες για πρόσωπα που έζησαν παλιά
και είχαν θέσεις ευθύνης στη διοίκηση, στο στρατό, στην Εκκλησία.
• Έχουμε κι άλλους τρόπους να θυμόμαστε το παρελθόν με «σημάδια» που βάζουμε στο δημόσιο χώρο: αγάλματα σε πλατείες,
ονόματα δρόμων, μνημεία πεσόντων.
Συμπληρώνουμε το Δελτίο
• Συζητάμε για την πόλη ή την ευρύτερη περιοχή που ζουν οι μαθητές: υπάρχουν μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία; Υπάρχουν μνημεία,
πλατείες, δρόμοι που θυμίζουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821;
• Βοηθούμε στους μαθητές να διαλέξουν ένα τεκμήριο ή μνημείο που βρίσκεται στη γειτονιά του σχολείου και σε άλλα σημεία της
πόλης, ή στο κοντινό μουσείο ή βιβλιοθήκη, από δυο τρία που θα τους προτείνουμε.
• Οργανώνουμε μία επιτόπια επίσκεψη, βγάζουμε φωτογραφίες, συζητάμε στην τάξη για τα ευρήματά μας.
• Μελετάμε προσεκτικά το Δελτίο Ερευνητή, συζητάμε και εξηγούμε τα πεδία.
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•

Συμπληρώνουμε το Δελτίο Ερευνητή αναζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για
να συντάξουμε την «περιγραφή».
Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς
1. Πηγαίνετε στη σελίδα http://1821.digitalarchive.gr/schools/submit/.
2. Εφόσον συμπληρώσετε και αποστείλετε τη φόρμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε
ξανά τα στοιχεία. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε σίγουροι/σίγουρες ότι έχετε
συμπληρώσει σωστά τη φόρμα πριν επιλέξετε αποστολή. Σας προτείνουμε να
συμπληρώσετε πρώτα τα στοιχεία σε ένα απλό αρχείο word. Σε περίπτωση που δεν
μπορείτε να δουλέψετε διαδικτυακά, μπορείτε απλά να συμπληρώσετε την ίδια φόρμα
σε μορφή word και να την αποστείλετε στο φορέα υλοποίησης.
Δημοσιοποίηση του έργου
Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής δράσης, η ερευνητική ομάδα του προγράμματος «Η
Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», θα συλλέξει τα αποτελέσματα
και θα δημιουργήσει μια ψηφιακή εφαρμογή, ανοικτή σε όλους τους επισκέπτες. Εκεί θα
παρουσιάζονται τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση και τα αποτελέσματα του έργου
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, πληροφορίες για την πρόοδό του μπορεί κανείς να βρει
στη σελίδα του στο Facebook: 1821 Digital Archive – Ψηφιακό Αρχείο 1821.
Υπεύθυνη σχεδιασμού δράσης: Δρ. Ιουλία Πεντάζου – pentazou@yahoo.com
Παρουσίαση-Εφαρμογή δράσης: Δρ. Δέσποινα Βαλατσού – dvalatsou@rchumanities.gr
Τεχνική Υποστήριξη: Αθηνά Μποζίκα – 2103640424, abozika@rchumanities.gr
Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης από το ΥΠΠΑΙΘ
1821schools@gmail.com
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ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Α Ξ Ο Ν Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν

«Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως
ψηφίδα της παγκόσμιας Ιστορίας».

Αντικείμενο του άξονα είναι η καλύτερη κατανόηση της Επανάστασης του 1821, η ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της, η σχέση της με τις
άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο, το πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και το πώς επηρεάστηκε από αυτόν.

«Όταν θέλω γίνομαι άγγελος και όταν θέλω πάλε γίνομαι διάβολος»
Γεώργιος Καραϊσκάκης
«Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια».

Αντικείμενο του άξονα είναι να προβληθεί η ζωή και το έργο Ελλήνων οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

«Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα» - Μελίνα Μερκούρη
Μπορεί οι Έλληνες να είμαστε λίγοι, μπορεί το αρχαίο πνεύμα να κυριαρχεί στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά η αλήθεια είναι πως
υπήρξαν εκατοντάδες Έλληνες που έβαλαν τη σφραγίδα τους στον κόσμο από τη στιγμή που ιδρύθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έλληνες
και Ελληνίδες διακρίθηκαν στις τέχνες και τα γράμματα, κέρδισαν Νόμπελ και Όσκαρ, έλυσαν γρίφους, έσωσαν με τις ανακαλύψεις τους
αμέτρητες ζωές, κέρδισαν την παγκόσμια αναγνώριση και τον σεβασμό…
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«Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων».

Αντικείμενο του άξονα είναι η ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων της σημερινής ελληνικής κοινωνίας μέσα από τη δημιουργικότητα και τις
δράσεις ομάδων, ατόμων, φορέων, οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, πολιτιστικών
οργανισμών κλπ. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η μέγιστη προβολή της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό, με παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και
διεθνείς οργανισμούς, υπό τη γενική ομπρέλα: «1821-2021: This is modern Greece».

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι
από το μέλλον.» Γιώργος Σεφέρης
Πολλές φορές ακούμε γύρω μας τη φράση: «η χώρα αυτή δεν σώζεται». Ευτυχώς για όλους μας, το παρελθόν μας διαψεύδει αυτή τη
μοιρολατρική και απλοϊκή αντιμετώπιση του παρόντος.
Μπορεί πολλοί να καταλήγουν στον συγκεκριμένο αφορισμό υπό την πίεση των κακοδαιμονιών του ελληνικού κράτους. Αλλά η ουσία είναι
πως είμαστε εδώ και συνεχίζουμε.
Πιθανότατα να εκφράζεται έτσι και το ανικανοποίητο της ελληνικής ψυχής. Γιατί οι κάτοικοι αυτής της χώρας έχουν μάθει να αναζητούν
ανοιχτούς ορίζοντες. Και όταν δεν τους βρίσκουν στη στεριά, τους αναζητούν στη θάλασσα.
Όταν δεν τους προσφέρει η πραγματικότητα, τους αναζητούν στη φαντασία. Στην πνευματική και επιστημονική δημιουργία.
Το σίγουρο είναι πως όταν ένας ξένος ακούει αυτή τη φράση παραξενεύεται. Γιατί η Ελλάδα έχει προοδεύσει. Και πολλοί δυσκολεύονται να
κατανοήσουν το πώς.
Τώρα μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μελετώντας σήμερα την πορεία μας, ας χαράξουμε καινούριους δρόμους.

Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος

Εδώ θα ενταχθούν δράσεις που θα επικεντρώνονται στις προοπτικές της χώρας για το μέλλον και θα αναδεικνύουν το πώς φανταζόμαστε και
θέλουμε την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Οι διάφορες δράσεις θα έχουν ως αναφορά είτε το εσωτερικό της χώρας είτε το εξωτερικό, η δε
μορφή τους θα ποικίλλει: επιστημονικά συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επαγγελματικές και εμπορικές εκθέσεις, αλλά και δράσεις που θα
αφήσουν παρακαταθήκη για το μέλλον, όπως περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ανάπτυξη υποδομών κ.ά.

«Οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας» – Νικηφόρος Βρεττάκος
Το μέλλον αποφασίζεται σήμερα – διαμορφώνεται από τις πράξεις όλων μας στο παρόν. Όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες στο αύριο. Μόνο
που για αυτό δεν αρκούν τα λόγια. Η πρόοδος θέλει και κόπο και τρόπο. Θέλει να δουλέψει και το σώμα και το μυαλό. Οι προκλήσεις του
μέλλοντος είναι ήδη εδώ…
(πηγή www.greece2021.gr)
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Το 1821 στην Ελλάδα & τον Κόσμο (1820 – 1830)
1820
Σύγκρουση Αλή Πασά με
τα σουλτανικά
στρατεύματα.

Μετά την αποκάλυψη ότι Αλβανοί του Αλή
Πασά επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον
Ισμαήλ Πασόμπεη, τον αρχηγό των
σουλτανικών στρατευμάτων, ο Σουλτάνος
διέταξε την απομάκρυνση του Πασά από τα
Ιωάννινα. Ο τελευταίος, προκειμένου να
κερδίσει την εύνοια του Σουλτάνου, του
αποκάλυψε την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας
και τα σχέδια των Ελλήνων για Επανάσταση,
αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει τη
σουλτανική διαταγή. Αρνήθηκε όμως να
υπακούσει και να εγκαταλείψει το πασαλίκι
του, με αποτέλεσμα η Πύλη να αρχίσει να
συγκεντρώνει εναντίον του στρατεύματα. Η
ανταρσία του Αλή Πασά έδωσε το δικαίωμα
στους Σουλιώτες να επιστρέψουν στα χωριά
τους, από τα οποία είχαν εξοριστεί, καθώς ο
Σουλτάνος έδωσε την δυνατότητα αυτή σε
όσους είχαν εκδιωχθεί ή αδικηθεί από τον
Πασά, προκειμένου να υπονομεύσει την
επιρροή του στην Ήπειρο. Οι Σουλιώτες
ενθαρρύνθηκαν μάλιστα από τον Πασόμπεη
να απελευθερώσουν τους τόπους τους από
τον Αλή. Ωστόσο, οι Τουρκαλβανοί της
σουλτανικής φρουράς, οι οποίοι είχαν
μοιραστεί τα χωριά των Σουλιωτών, πρότειναν
την εξόντωσή τους, οδηγώντας τους να
συμμαχήσουν με τον Αλή Πασά και τους
πιστούς σε αυτόν Τουρκαλβανούς (Ιανουάριος
1821). Τελικά τον Ιανουάριο του 1822, ο Αλή
ηττάται και σκοτώνεται στο νησί της λίμνης των
Ιωαννίνων.

1821
23 Σεπτεμβρίου 1821:
Κατάληψη της Τριπολιτσάς
από τους επαναστατές

1821
Η κήρυξη της Ελληνικής
Επανάστασης

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ως ηγέτης της
Φιλικής Εταιρείας, ξεκίνησε από τη Ρωσία,
πέρασε τον ποταμό Προύθο (σύνορο τότε της
Ρωσίας με την ηγεμονία της Μολδαβίας) και
βρέθηκε στη Μολδαβία, όπου τον υποδέχτηκε
ο Μιχαήλ Σούτσος, ηγεμόνας της Μολδαβίας
και μυημένος στη Φιλική Εταιρεία. Οι δυο
άνδρες, μαζί με 2.000 περίπου μαχητές,
έφθασαν στο Ιάσιο (πρωτεύουσα της
Μολδαβίας) στις 22 Φεβρουαρίου 1821. Εκεί,
δύο μέρες μετά, ο Υψηλάντης κυκλοφορεί την
επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ
πίστεως και πατρίδος», με την οποία ζητεί από
τους
Έλληνες
να
επαναστατήσουν.
Σηματοδοτείται λοιπόν η επίσημη έναρξη της
επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

1821
Η Α’ Εθνοσυνέλευση

Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς η
επανάσταση
επικρατεί.
Ο
Δημήτριος
Υψηλάντης συγκαλεί Εθνοσυνέλευση, που
συνέρχεται στην Πιάδα, κοντά στην αρχαία
Επίδαυρο, στις 20 Δεκεμβρίου 1821, μέσα σε
έξαλλο ενθουσιασμό. Από τότε αρχίζει η
οργάνωση σε νομικό πρόσωπο, δηλαδή η de
facto
κατάσταση
γίνεται
κράτος.
Η
Εθνοσυνέλευση ψηφίζει Σύνταγμα την
1η Ιανουαρίου 1822, το οποίο υιοθετεί το
αντιπροσωπευτικό σύστημα και τον χωρισμό
των εξουσιών, και τιτλοφορείται «Προσωρινόν
Πολίτευμα της Ελλάδος». Το Σύνταγμα αυτό
εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει, μέσα στη δίνη της
επανάστασης, έδωσε όμως το πολιτικό και
ιδεολογικό στίγμα της Παλιγγενεσίας.

1822
Η Σφαγή της Χίου.

1821
Ο μαρτυρικός θάνατος
του Αθανάσιου Διάκου.

Ο Αθανάσιος Διάκος (πραγματικό όνομα:
Αθανάσιος Γραμματικός)
πρωταγωνίστησε στην έκρηξη και εξέλιξη
της επανάστασης στην Ανατολική Στερεά
Ελλάδα, σημειώνοντας στην περιοχή
πολλές επιτυχίες έναντι των Οθωμανών.
Συγκεκριμένα, είχε καταφέρει να καταλάβει
τη Λιβαδιά, τη Θήβα και την Αταλάντη. Στη
μάχη της Αλαμάνας (23 Απριλίου 1821), ο
Διάκος και οι λιγοστοί άνδρες του
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον
Κιοσέ Μεχμέτ και τον Ομέρ Βρυώνη, οι
οποίοι είχαν εντολή να καταστείλουν την
επανάσταση στη Ρούμελη, και έπειτα να
μεταβούν στην Πελοπόννησο. Μετά από
μία ηρωική μάχη, ο Διάκος τραυματίζεται
και
συλλαμβάνεται.
Την
επομένη,
μεταφέρεται στη Λαμία, όπου αρνείται να
συνεργαστεί με τους Οθωμανούς. Οι
τελευταίοι, προχώρησαν λοιπόν στην
παραδειγματική τιμωρία του, δηλαδή σε
θάνατο διά ανασκολοπισμού.

Οι κυρίαρχες τάξεις της Χίου, που διέπρεπαν
στο εμπόριο, ήταν ιδιαίτερα προνομιούχες, και
γι' αυτό δίσταζαν να συμμετάσχουν στον
ξεσηκωμό.
Στις
10
Μαρτίου
όμως,
αποβιβάστηκαν
στη
Χίο
επαναστατικές
δυνάμεις υπό τους Αντώνιο Μπουρνιά και
Λυκούργο Λογοθέτη, οι οποίοι κατάφεραν να
ξεσηκώσουν τους ντόπιους (κυρίως τους
κατοίκους της υπαίθρου). Ο Σουλτάνος
εξοργίστηκε με την «αχαριστία» των Χιωτών,
στους οποίους είχε παραχωρήσει πολλά
προνόμια. Στις 30 Μαρτίου 1822, ο τουρκικός
στόλος με επικεφαλής τον Καρά Αλή έφθασε
στη Χίο. Μετά από έντονο βομβαρδισμό,
αποβιβάστηκαν στο νησί 7.000 άνδρες. Η
κακοσχεδιασμένη ελληνική εξέγερση κατεστάλη
με ευκολία, καθώς ο Λογοθέτης και οι Σάμιοι
εγκατέλειψαν το νησί. Ακολούθησε πυρπόληση
όλου του νησιού και τρομερές σφαγές. Δεκάδες
χιλιάδες
Χριστιανοί
σφαγιάστηκαν
και
αιχμαλωτίστηκαν. Το γεγονός συγκλόνισε την
ευρωπαϊκή ήπειρο.
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1822
Η πυρπόληση της
τουρκικής ναυαρχίδας από
τον Κωνσταντίνο Κανάρη.

Προκειμένου να παρθεί εκδίκηση για τη σφαγή
της Χίου, συγκροτήθηκε μία αρμάδα από 64
πλοία (υδραίικα, σπετσιώτικα και ψαριανά), τα
οποία συγκεντρώθηκαν στα Ψαρρά, κατά τα
τέλη του Απριλίου, και περίμεναν την ευκαιρία
να δράσουν. Μετά από κάποιες αποτυχημένες
προσπάθειες επίθεσης, τελικά, τη νύχτα της
6ης προς 7ης Ιουνίου, ο σκοπός ευοδώθηκε:
ενώ
οι
Τούρκοι
αξιωματικοί
είχαν
συγκεντρωθεί στη ναυαρχίδα του τουρκικού
στόλου για να γιορτάσουν τη λήξη του
ραμαζανιού, ο Ψαριανός Κωνσταντίνος
Κανάρης κατάφερε να προσδέσει το
πυρπολικό του στη ναυαρχίδα, η οποία
τυλίχτηκε στις φλόγες. Το θάνατο βρήκαν
περίπου 2.000 άνδρες που βρίσκονταν στο
πλοίο, μεταξύ των οποίων και ο Καρά Αλής,
επικεφαλής της καταστροφής της Χίου.

1822
Ο Γεώργιος Κάνιγκ γίνεται
Υπουργός Εξωτερικών της
Αγγλίας.

Στις αρχές της ελληνικής επανάστασης η
βρετανική πολιτική ήταν ιδιαίτερα εχθρική
απέναντί της. Τον Αύγουστο του 1822 όμως, ο
Γεώργιος
Κάνιγκ
διορίζεται
Υπουργός
Εξωτερικών της Αγγλίας. Το γεγονός αυτό
σηματοδοτεί τη μεταστροφή της αγγλικής
πολιτικής απέναντι στο ελληνικό ζήτημα.

1822
Λήγει με νίκη των Ελλήνων η Α’
πολιορκία του Μεσολογγίου
από τους Τούρκους.
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1822
Ήττα των Ελλήνων στο
Πέτα.

1822
Η καταστροφή της
στρατιάς του Δράμαλη
στα Δερβενάκια.

Στις 4 Ιουλίου 1822 στο χωριό Πέτα, πέντε
χιλιόμετρα ανατολικά της Άρτας, οι 2.000
περίπου Έλληνες και Φιλέλληνες αγωνιστές,
ηττήθηκαν κατά κράτος από ένα σώμα
περίπου 8.000 Τούρκων και Αλβανών.
Επρόκειτο για μία από τις πιο βαριές ελληνικές
ήττες στη διάρκεια του αγώνα.

Στις αρχές του Ιουλίου του 1822 ο αγώνας
κινδύνεψε σοβαρά, λόγω της καθόδου
στην Πελοπόννησο ισχυρής τουρκικής
δύναμης, υπό τον Μαχμούτ Πασά,
γνωστότερο ως Δράμαλη, που στόχευε να
καταλάβει την Τριπολιτσά και να
καταπνίξει την επανάσταση. Οι Έλληνες
είχαν
πανικοβληθεί.
Ο
Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης όμως, μέσα σε ελάχιστο
χρόνο έλαβε δραστικά μέτρα, και
κατόρθωσε να περιορίσει τα εχθρικά
στρατεύματα
στην
Αργολίδα,
ματαιώνοντας την πορεία τους προς την
Τριπολιτσά. Ο Δράμαλης βρέθηκε σε πολύ
δύσκολη θέση λόγω έλλειψης τροφών, και
θέλησε να υποχωρήσει προς την Κόρινθο.
Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν έσπευσε να
καταλάβει τις στενές διαβάσεις που
οδηγούσαν από το Άργος στην Κόρινθο.
Έτσι, στις 26 Ιουλίου 1822, οι Τούρκοι
υπέστησαν ολέθρια ήττα, χάνοντας πάνω
από 3.000 άνδρες. Επρόκειτο για μία από
τις
σημαντικότερες
μάχες
της
επανάστασης, όπου έλαμψε η στρατηγική
ιδιοφυΐα του Θ. Κολοκοτρώνη. Διέπρεψαν
επίσης ο Α. Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας
αλλά και ο Νικήτας Σταματελόπουλος.

Μετά Από τον Οκτώβριο του 1822, και μετά
την καταστροφική ήττα στο Πέτα (Ιούλιος
1822), το Μεσολόγγι είχε αποκλειστεί τόσο
από ξηράς (υπό τον Ομέρ Βρυώνη και τον
Κιουταχή επικεφαλής 11.000 ανδρών) όσο και
από θαλάσσης (υπό τον Γιουσούφ Πασά). Οι
πολιορκούμενοι βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη
θέση λόγω βασικών ελλείψεων. Οι Οθωμανοί
όμως έχασαν πολύτιμο χρόνο, καθώς έλαβαν
χώρα μακρές συζητήσεις για διενέργεια
συμβιβασμού, στις οποίες τους παρέσυραν ο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Μάρκος
Μπότσαρης, που υπερασπίζονταν την πόλη.
Στο διάστημα αυτό, ο Ανδρέας Μιαούλης
έσπασε το ναυτικό αποκλεισμό, και εφοδίασε
το Μεσολόγγι με τρόφιμα, πολεμοφόδια, αλλά
και 1.000 άνδρες. Η έφοδος των πολιορκητών
που έγινε τη νύχτα της 24ης προς
25ης Δεκεμβρίου, είχε διαρρεύσει στην
ελληνική πλευρά, οπότε οι αγωνιστές ήταν σε
πλήρη ετοιμότητα. Οι Οθωμανοί ηττήθηκαν
ολοσχερώς, και τελικά, στις 31 Δεκεμβρίου
έλυσαν την πολιορκία.

1823
H Βρετανική κυβέρνηση
αναγνωρίζει τους Έλληνες
ως εμπολέμους.
Το Μάρτιο του 1823 η Βρετανική κυβέρνηση
αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εμπολέμους. Το
γεγονός αυτό αποτέλεσε μία de facto
αναγνώριση της ελληνικής επανάστασης.

1823
Η Β’ Εθνοσυνέλευση.

Το Βουλευτικό συνέρχεται στο Άστρος στις
29 Μαρτίου 1823, και αναθεωρεί το
Σύνταγμα της Επιδαύρου νομοτεχνικά
αλλά και ουσιαστικά. Το Σύνταγμα έχει
πλέον αυξημένη τυπική ισχύ και
προστατεύει
καλύτερα
τα
ατομικά
δικαιώματα. Επειδή συνιστά αναθεώρηση
του
Συντάγματος
της
Επιδαύρου,
ονομάζεται «Νόμος της Επιδαύρου»
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1823
Α’ Εμφύλιος Πόλεμος

Ο
πρώτος
εμφύλιος
πόλεμος
της
επανάστασης έλαβε χώρα στην Πελοπόννησο
κατά την περίοδο από το φθινόπωρο του 1823
μέχρι τον Ιούλιο του 1824. Από τη μία πλευρά
ήταν οι «Κυβερνητικοί», δηλαδή οι Υδραίοι και
οι προεστοί της βορειοδυτικής Πελοποννήσου
(Ζαΐμης, Λόντος) και από την άλλη οι
«Αντικυβερνητικοί», δηλαδή οι σημαντικότεροι
προεστοί και στρατιωτικοί της Πελοποννήσου,
υπό τον Κολοκοτρώνη. Η κάθε αντίπαλη
ομάδα δημιούργησε τη δική της κυβέρνηση, με
έδρες το Κρανίδι και την Τριπολιτσά
αντίστοιχα. Κατά το Φεβρουάριο και το Μάρτιο
του 1824 έγιναν σκληρές μάχες, με επικράτηση
των
«Κυβερνητικών».
Μετά
από
διαπραγματεύσεις,
συμφωνήθηκε
ο
τερματισμός των εχθροπραξιών στις 22 Μαΐου
1824. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναγνώρισε την
κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη, η οποία τον
Ιούλιο χορήγησε αμνηστία στους αντιπάλους
της.

1824
Η Καταστροφή των
Ψαρών..

Τα Ψαρά αποτελούσαν την τρίτη ισχυρότερη
ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ύδρα
και τις Σπέτσες αλλά και τη γενέτειρα
σπουδαίων πυρπολητών, που προκαλούσαν
σοβαρές ζημιές στον τουρκικό στόλο. Ο
οθωμανικός στόλος, υπό τον Χοσρέφ Πασά,
αποβιβάστηκε στα Ψαρά στις 20 Ιουνίου 1824.
Η άμυνα των ψαριανών δεν ήταν καλά
οργανωμένη, και έτσι το νησί κατελήφθη
σχετικά εύκολα. Ακολούθησαν φοβερές
καταστροφές και σφαγές. Από τους 30.000
κατοίκους, οι 18.000 σκοτώθηκαν ή
αιχμαλωτίστηκαν.

1824
Σύναψη του πρώτου
αγγλικού δανείου.

Στις 9 Φεβρουαρίου 1824, ελληνική
αντιπροσωπεία απαρτιζόμενη από τους
Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη,
σύναψε με τον οίκο Λόφναν, στο Λονδίνο,
δάνειο 800.000 λιρών. Οι όροι του δανείου
ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς για την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, το παραχωρούμενο ποσό είχε
οριστεί στο 59% του ονομαστικού (472.000
λίρες), ο τόκος ήταν 5% επί της ονομαστικής
αξίας, η προμήθεια 3%, τα ασφάλιστρα 1,5%
και η περίοδος αποπληρωμής 36 χρόνια.
Μάλιστα, ως εγγύηση τέθηκαν όλα τα δημόσια
κτήματα και έσοδα. Το ποσό που περιήλθε
τελικά στην επαναστατική διοίκηση ήταν μόλις
298.000 λίρες. Παρότι τοκογλυφικό, το δάνειο
θεωρήθηκε μεγάλη πολιτική επιτυχία της
Ελλάδας. Ωστόσο, η αξιοποίησή του ήταν
απογοητευτική, καθώς δαπανήθηκε το
μεγαλύτερο μέρος του στην εμφύλια διαμάχη,
και όχι στον αγώνα κατά των Οθωμανών.

1824
ΛΘάνατος του Λόρδου
Μπάυρον στο Μεσολόγγι.

1824
Ο Β’ Εμφύλιος Πόλεμος

Στη δεύτερη φάση της εμφύλιας διαμάχης
(Ιούλιος 1824 – Ιανουάριος 1825), οι δύο
αντίπαλες ομάδες ήταν διαφορετικές από
αυτές της πρώτης φάσης. Στο ένα
στρατόπεδο βρέθηκαν οι σημαντικοί
προεστοί
και
στρατιωτικοί
της
Πελοποννήσου
(Κολοκοτρώνης,
Δεληγιάννης, Ζαΐμης, Λόντος), και στο
άλλο οι νησιώτες (κυρίως Υδραίοι), που
προσεταιρίστηκαν τους εμπειροπόλεμους
Ρουμελιώτες για να επικρατήσουν. Η
δεύτερη
ομάδα
(Κουντουριώτης)
χρησιμοποίησε τα χρήματα του δανείου
για να πληρώσει τους οπλαρχηγούς της
Ρούμελης
(Καραϊσκάκης,
Γκούρας,
Μακρυγιάννης, Σουλιώτες), οι οποίοι
συνέτριψαν
τους
Πελοποννήσιους,
διαπράττοντας
απερίγραπτες
καταστροφές και λεηλασίες. Ο Πάνος
Κολοκοτρώνης δολοφονείται, και ο
πατέρας του Θεόδωρος αποσύρεται
συντετριμμένος στη Βυτίνα. Τελικά, οι
νικητές «Κυβερνητικοί» θα φερθούν ξανά
με αρκετή επιείκεια. Θα τους υποχρεώσει
σε αυτό και η απόβαση του Ιμπραήμ που
θα οδηγήσει σε δεύτερη αμνηστία και
ανάθεση της αρχιστρατηγίας και πάλι στον
Θ. Κολοκοτρώνη.

1824
Η καταστροφή της Κάσου

Ο Άγγλος ποιητής Τζορτζ Γκόρντον Μπάυρον
υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους
φιλέλληνες. Από την αρχή της ελληνικής
επανάστασης θέλησε να συμβάλει στην
ευόδωσή της. Έτσι, το 1823 έγινε μέλος του
«Φιλελληνικού Κομιτάτου», και το ίδιο έτος
κατέφθασε στο Αργοστόλι. Από τότε,
βοηθούσε σημαντικά τον αγώνα, χορηγώντας
στους επαναστάτες όχι μόνο εφόδια σταλμένα
από το Λονδίνο, αλλά και χρήματα από την
προσωπική του περιουσία. Στις αρχές του
1824 πέρασε στο Μεσολόγγι, όπου, με δικές
του δαπάνες, συνέβαλε στην οργάνωση του
στρατού και στην οχύρωση της πόλης. Τον
Απρίλιο του 1824 όμως ο λόρδος Μπάυρον
αρρώστησε βαριά, και στις 19 του ιδίου
απεβίωσε, σε ηλικία 36 χρονών. Μετά την
κηδεία στο Μεσολόγγι, η σορός του
μεταφέρθηκε στο Λονδίνο.

Ο αιγυπτιακός στόλος, υπό τον Ιμπραήμ Πασά,
αμέσως μετά την καταστολή της επανάστασης
στην Κρήτη, στράφηκε προς την Κάσο, η οποία,
πέραν της στρατηγικής της θέσης και της
εμπορικής και ναυτικής ισχύος της, είχε
συνδράμει ποικιλοτρόπως τον αγώνα των
Κρητικών. Στις 27 Μαΐου, οι Αιγύπτιοι, υπό τον
Χουσεΐν Μπέη, εμφανίστηκαν στην Κάσο. Τη
νύχτα
της
28ης προς
29ης Μαΐου,
αποβιβάστηκαν παραπλανητικά σε μία από τις
ακτές του νησιού, ενώ συγχρόνως άλλες 30
βάρκες
αποβιβάστηκαν
σε
απόκρημνη
τοποθεσία, χωρίς να γίνουν αντιληπτές. Η
επίμονη αντίσταση των Κασίων ήταν μάταιη,
καθώς οι εχθρικές δυνάμεις ενισχύονταν
συνεχώς. Τελικά, περίπου 2.000 Κάσιοι
σκοτώθηκαν, ενώ άλλα τόσα γυναικόπαιδα
αιχμαλωτίστηκαν.
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1824
O Σουλτάνος ζητά τη
βοήθεια του Μεχμέτ Αλή.

1825
Σύναψη του δεύτερου
αγγλικού δανείου.

Το Μάρτιο του 1824, ο Σουλτάνος ζητά τη
βοήθεια του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου για να
καταστείλει την επανάσταση.

Στις 26 Ιανουαρίου 1825, η Ελλάδα (με
διαπραγματευτές τους Ιωάννη Ορλάνδο και
Ανδρέα Λουριώτη) συνάπτει δέυτερο δάνειο.
Η ονομαστική αξία του δανείου ήταν 2.000.000
λίρες, αλλά το παραχωρούμενο ποσό είχε
οριστεί στο 55% του ονομαστικού (816.000
λίρες), και από αυτό κρατήθηκαν 284.000
λίρες για προκαταβολή τόκων δύο ετών,
χρεολύσια, προμήθεια και άλλες δαπάνες. Τη
διαχείριση του δεύτερου δανείου ανέλαβαν οι
Άγγλοι τραπεζίτες και τα μέλη του
Φιλελληνικού Κομιτάτου. Ένα τεράστιο
ποσοστό
του
διατέθηκε
για
την
αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου, για
την αγορά όπλων και πυροβόλων, από τα
οποία λίγα έφθασαν στην Ελλάδα, για την
παραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, από τα
οποία μόνο τρία ήρθαν στην Ελλάδα και για τη
ναυπήγηση δύο φρεγατών σε ναυπηγεία της
Νέας Υόρκης, από τις οποίες μόνο η μία
έφτασε στην Ελλάδα. Έτσι, το ποσό που
περιήλθε τελικά στην Ελλάδα μετά βίας
ξεπερνούσε τις 232.000 λίρες, δηλαδή
αντιστοιχούσε στο 1/9 περίπου του αρχικού
δανείου. Το ποσό αυτό πάντως, αφενός
ενίσχυσε σε ένα βαθμό το ελληνικό στράτευμα,
ιδιαίτερα το ναυτικό, και αφετέρου συνέβαλε
στην ταύτιση των ελληνικών συμφερόντων με
αυτά των αγγλικών τραπεζών, καθώς τυχόν
κατάρρευση του ελληνικού μετώπου θα
οδηγούσε στην απώλεια των χρημάτων τους.

1825
Αρχίζει η Β’ πολιορκία του
Μεσολογγίου

Τρία
χρόνια
μετά
την
αποτυχημένη
προσπάθεια των Κιουταχή και Ομέρ Βρυώνη
να καταλάβουν το Μεσολόγγι (1822), οι
Οθωμανοί επανέρχονται στο εγχείρημα αυτό.
Ο Σουλτάνος αναθέτει στον Κιουταχή να
καταλάβει την Πόλη, συνδυαστικά αυτή τη
φορά με την εκστρατεία του Ιμπραήμ στην
Πελοπόννησο. Ο Κιουταχής έφτασε στο
Μεσολόγγι
στις
15
Απριλίου
1825,
συνοδευόμενος από ένα πανίσχυρο σώμα
20.000 ανδρών, και ξεκίνησε αμέσως την
πολιορκία.

1825
Η μάχη στο Μανιάκι.

Στις αρχές του 1825, η επανάσταση διέτρεχε
σοβαρό κίνδυνο, λόγω των πολλαπλών
επιτυχιών του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο,
αλλά
και της φυλάκισης
κορυφαίων
παραγόντων της Πελοποννήσου, όπως ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ο Παπαφλέσσας, που ανησυχούσε ιδιαίτερα
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για την πορεία του Αγώνα, στα μέσα Μαΐου
κατέλαβε την ανατολική πλευρά του όρους
Μάλα, στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ο Ιμπραήμ
κίνησε πολύ γρήγορα εναντίον του με 6.000
πεζούς και ιππείς. Ο Παπαφλέσσας μπόρεσε
να παρατάξει μόλις 1.300 άνδρες. Στην όψη
των αιγυπτιακών στρατευμάτων στις 19
Μαΐου, αρκετοί Έλληνες φοβήθηκαν και
αρνήθηκαν να πολεμήσουν. Τελικά, η ελληνική
πλευρά απαριθμούσε μετά βίας 600 άνδρες. Η
μάχη ξεκίνησε το πρωί της 20ης Μαΐου
1825 και διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες. Παρά
τη γενναία προσπάθεια των λιγοστών
Ελλήνων να αμυνθούν, η αντίστασή τους
κάμφθηκε με σχετική ευκολία, λόγω της
τεράστιας
αριθμητικής
υπεροχής
των
αντιπάλων. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες
σκοτώθηκαν· ανάμεσά τους και ο ίδιος ο
Παπαφλέσσας. Όταν κατέφθασαν ενισχύσεις
ήταν πλέον αργά. Ο Ιμπραήμ στη συνέχεια
ολοκλήρωσε την κατάληψη της Μεσσηνίας, με
την πυρπόληση της Καλαμάτας, και έπειτα
στράφηκε κατά της Τριπολιτσάς, την οποία
κατέλαβε στις 11 Ιουνίου 1825.

1825
Ο
Ιμπραήμ
Πελοπόννησο.

στην

Ο Ιμπραήμ επέσπευσε την απόβαση στην
Πελοπόννησο, πληροφορούμενος τον
εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν εκεί. Έτσι,
το Φεβρουάριο του 1825 αποβιβάστηκε
στη Μεθώνη. Μέχρι τα τέλη του Απριλίου
είχε καταλάβει τα κάστρα της Κορώνης και
της Πύλου. Τον Ιούνιο το ίδιου έτους
κατέλαβε και κατέστρεψε την Τριπολιτσά.
Συνέχισε προς το Άργος και το Ναύπλιο,
αλλά τον αναχαίτισαν ο Μακρυγιάννης και
ο Υψηλάντης, με μία σπουδαία νίκη στους
Μύλους της Αργολίδας. Το Νοέμβριο του
1825, ο Ιμπραήμ μεταφέρθηκε στο
Μεσολόγγι, για να συνδράμει την
πολιορκία της πόλης από τον Κιουταχή.

1825
Η δολοφονία του Οδυσσέα
Ανδρούτσου στην
Ακρόπολη των Αθηνών.

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, από την αρχή
της επανάστασης, πρόσφερε πολλά σε
αυτήν. Είχαν δημιουργηθεί όμως αρκετές
προσωπικές έχθρες εναντίον του, καθώς
επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό αλλά
και προσφιλή στο λαό ηγέτη. Βασιζόμενοι
σε διάφορες αφορμές, οι εχθροί του τον
κατηγόρησαν για προδοσία της πατρίδας.
Τελικά, ο Ανδρούτσος παραδόθηκε στον
Γιάννη Γκούρα (που άλλοτε υπήρξε
πρωτοπαλίκαρό του), ο οποίος του
υποσχέθηκε πως θα τον έστελνε στην
Πελοπόννησο για να δικαστεί νομίμως.
Δεν κράτησε όμως το λόγο του και τον
φυλάκισε στην Ακρόπολη, όπου και
διέταξε τη θανάτωσή του (5 Ιουνίου 1825).
Αρχικά
μάλιστα,
ο
θάνατός
του
παρουσιάστηκε σαν ατύχημα, πάνω στην
υποτιθέμενη
προσπάθεια
του
κρατουμένου να αποδράσει. Η αλήθεια
όμως
σύντομα
αποκαλύφθηκε.
Ο
Ανδρούτσος υπήρξε το τελευταίο θύμα της
εμφύλιας διαμάχης.
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1825
Η αίτηση «προστασίας»
προς την Αγγλία.

1826
Πρωτόκολλο της
Πετρούπολης.

Μετά την άνοδο του Τσάρου Νικολάου Α´ στο
ρωσικό θρόνο (Δεκέμβριος 1825) και ύστερα
από συζητήσεις με τον απεσταλμένο της
Αγγλίας δούκα Ουέλιγκτον, υπογράφεται στις
23 Μαρτίου/4 Απριλίου μεταξύ των δύο χωρών
το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Πρόκειται
για το πρώτο διπλωματικό έγγραφο που
αναγνωρίζει την πολιτική ύπαρξη της Ελλάδας,
και θέτει ως διαμεσολαβητές τις δύο δυνάμεις
για τη δημιουργία ελληνικού κράτους,
αυτόνομου και φόρου υποτελούς στον
σουλτάνο.

1825
Η απόπειρα πυρπόλησης
του αιγυπτιακού στόλου
μέσα στο λιμάνι της
Αλεξάνδρειας.

Τον Ιούλιο του 1825, ο Κωνσταντίνος Κανάρης
αποφάσισε να κάψει τον αιγυπτιακό στόλο, ως
απάντηση στις πολλαπλές επιτυχίες του
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Έτσι, ένας
υδραίικος στολίσκος με τρία πυρπολικά και
δύο μεγάλα πλοία, έφθασε στο λιμάνι της
Αλεξάνδρειας, στις 29 Ιουλίου. Οι τρεις
πυρπολητές δε συνεννοήθηκαν σωστά, και ο
Κανάρης επιχείρησε με εντυπωσιακή τόλμη να
δράσει μόνος του. Ωστόσο η νηνεμία
δυσκόλεψε τις ενέργειές του, και ο πολύτιμος
χρόνος που είχε χαθεί οδήγησε στο να τον
αντιληφθούν οι Αιγύπτιοι. Το πυρπολικό του
δε βρήκε στόχο, και, πάνω στην ιδιαίτερα
επικίνδυνη επιχείρηση διαφυγής, σκοτώθηκαν
και τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματός
του. Το συμβάν προκάλεσε το θαυμασμό των
ευρωπαίων για τον Κωνσταντίνο Κανάρη.

1826
Η Έξοδος του
Μεσολογγίου.

1826
Γ´ Εθνική Συνέλευση στην
Επίδαυρο.

Η ανάγκη της αντιμετώπισης της εχθρικής
απειλής και της αποδοχής της αγγλικής
διαμεσολάβησης ανάμεσα στους Έλληνες και
τους Τούρκους, οδήγησαν στην σύγκληση της
Γ´ Εθνικής Συνέλευσης στην Επίδαυρο. Οι
εργασίες της άρχισαν στις 6 Απριλίου, η πτώση
όμως του Μεσολογγίου επέφερε την αναβολή
της για τον Σεπτέμβριο του 1826.

Ύστερα από έναν χρόνο πολιορκίας, και έξι
ιδιαίτερα
σκληρούς
μήνες
για
τους
πολιορκημένους, το Μεσολόγγι δεν αντέχει
άλλο. Το Βασιλάδι, το Αιτωλικό και ο Ντολμάς
έχουν πέσει, και η κατάσταση στο εσωτερικό
χειροτερεύει. Οι Μεσολογγίτες αρνούνται την
παράδοση και περιμένουν μέχρι και την
τελευταία στιγμή τον στόλο. Η ψυχική όμως και
η σωματική κούραση, η έλλειψη τροφίμων, η
απερίγραπτη πείνα και η καθυστέρηση του
στόλου, φέρνουν τους Μεσολογγίτες στα όριά

1825
Συνάντηση του
Στράτφορντ Κάνιγκ με
Έλληνες εκπροσώπους
στην Ύδρα.

Στις 28 Δεκεμβρίου 1825, ο άγγλος
πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη
Στράτφορντ Κάνιγκ αποβιβάστηκε στην
Ύδρα, αφού προηγουμένως πέρασε από
τη Γενεύη και επισκέφθηκε τον Ιωάννη
Καποδίστρια. Στην Ύδρα, συναντήθηκε με
τους Ανδρέα Μιαούλη, Αλέξανδρο
Μαυροκορδάτο
και
Κωνσταντίνο
Ζωγράφο, και συζήτησε μαζί τους για την
ανεπίσημη μεσολάβηση της Αγγλίας για
την επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Ο
Κάνιγκ τόνισε πως, δεδομένων των
επιτυχιών των Οθωμανών σε συνεργασία
με τον Μεχμέτ Αλή, μια μορφή αυτονομίας
της
Ελλάδας,
όπως
αυτή
των
Παραδουνάβιων
Ηγεμονιών
ή
της
Ραγκούζας, θα ήταν μία καλή βάση
διαπραγμάτευσης με την Πύλη. Η ελληνική
πλευρά όμως δήλωσε αποφασιστικά πως
επιμένει στην ανεξαρτησία της Ελλάδας με
κάθε κόστος, και πρόβαλε ως βόρειο
σύνορο της χώρας τον Αξιό ποταμό στη
Μακεδονία.
τους. Στις 10 Απριλίου αποφασίζεται να
γίνει
έξοδος.
Οι
Μεσολογγίτες
οργανώνονται σε τρεις ομάδες με
αρχηγούς τους Μακρή, Νότη Μπότσαρη,
Ρατζηκότσικα και Μήτρο Ντεληγιώργη,
ενώ έχουν κανονίσει με το στρατόπεδο της
Δερβέκιστας
να
δημιουργηθεί
αντιπερισπασμός στους Τούρκους. Το
σχέδιό τους όμως αποκαλύπτεται και οι
πολιορκητές δεν αιφνιδιάζονται. Η έξοδος
συντρίβεται, και αυτοί που σώζονται είναι
ελάχιστοι,
ενώ
τα
περισσότερα
γυναικόπαιδα
συλλαμβάνονται
και
πωλούνται ως σκλάβες/οι. Η έξοδος του
Μεσολογγίου αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή
στην ιστορία της Επανάστασης, όχι μόνο
εξαιτίας της ήττας των Ελλήνων και των
απωλειών που υπέστησαν. Αλλά κυρίως,
γιατί
θα
σηματοδοτήσει
την
αναζωπύρωση του Φιλελληνισμού και θα
δώσει στους Έλληνες το αίσθημα της
ηθικής δικαίωσης.

Η συνέλευση εξουσιοδότησε τον πρέσβη της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη να
διαπραγματευτεί με την Πύλη το ελληνικόζήτημα, ενώ μερικά μέτρα που πάρθηκαν είναι,
μεταξύ άλλων, η ψήφιση δανείου για τις ανάγκες του στόλου, η επικύρωση των αγγλικών
δανείων, και η εκποίηση της εθνικής γης. Ακόμα, η Συνέλευση αφαίρεσε τα πολιτικά
δικαιώματα του Δημήτριου Υψηλάντη, ο οποίος αντέδρασε στη διαμεσολάβηση της Αγγλίας.

9

Ιανουάριος 2021 – Το 1821 στην Ελλάδα & τον Κόσμο (1820-1830)

1826
Εξολόθρευση του σώματος
των Γενιτσάρων.

Το σώμα των Γενιτσάρων, ένας από τους
βασικούς
θεσμούς
της
Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας για την στελέχωσή της, τον 19ο
αιώνα έχει πλέον υποπέσει σε παρακμή και
αλλοιωθεί. Εξελίχθηκε σε σώμα δημοσίων
υπαλλήλων που δεν έκανε καλά τη δουλειά
που του ανατέθηκε, με αποτέλεσμα η
Αυτοκρατορία να πληρώνει για ένα στρατό που
δεν έχει και να αναγκάζεται να προσλαμβάνει
μισθοφόρους.
Στο
πλαίσιο
των
μεταρρυθμίσεών του και εκμεταλλευόμενος τα
γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, ο
Σουλτάνος Μαχμούτ Β´ έκανε αλλαγές και στο
στρατό, προσπαθώντας να τον εκσυγχρονίσει
και
φέρνοντας
Ευρωπαίους
για
την
εκπαίδευσή του. Οι αλλαγές αυτές όμως
προκάλεσαν την εξέγερση των γενιτσάρων, οι
οποίοι αντιπολιτεύονταν σκληρά επί χρόνια τον
Μαχμούτ. Έτσι ο Σουλτάνος θα βρει την
ευκαιρία να απαλλαχθεί από αυτούς,
συντρίβοντας
την
αντίδραση
και
εξολοθρεύοντας τους εξεγερμένους (αρχές
Ιουνίου), με αποτέλεσμα την εκκαθάριση του
εσωτερικού πολιτικού πεδίου. Η σφαγή των
γενιτσάρων έμεινε γνωστή ως το «Ευτυχές
γεγονός»

1826
Συνάντηση Κιουταχή και
Καραϊσκάκη

Μετά από τις μάχες στο Χαϊδάρι, ο Γάλλος
ναύαρχος de Rigny καλεί στην φρεγάτα του τον
Καραϊσκάκη και τον Κιουταχή. Τον πρώτο
συνόδευαν ο Χελιώτης και ο Ψαριανός, ενώ τον
δεύτερο ο Ομέρ πασάς και άλλοι. Η
πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν μάλλον
στα πλαίσια της εθιμοτυπίας, σε μια ένδειξη
ευγένειας προς τους αντίπαλους στρατηγούς.
Παρά την αρχική έκπληξη, οι δύο αρχηγοί
συζήτησαν μεταξύ τους ειρηνικά.
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1826
Απόκρουση του Ιμπραήμ
στη Μάνη.

Μετά την αναχώρησή του από το Μεσολόγγι,
ο Ιμπραήμ στρέφεται εναντίον της Μάνης.
Ζητά με τελεσίγραφο την παράδοσή της, αλλά
οι Μανιάτες αρνούνται. Οχυρωμένοι στην
θέση Βέργα αποκρούουν τις αλλεπάλληλες
επιθέσεις των Τουρκοαιγυπτίων (22-24
Ιουνίου), προκαλώντας τους σημαντικές
απώλειες. Την ίδια κατάληξη έχει και η
απόβαση στην περιοχή του Δυρού την ίδια
σχεδόν περίοδο. Σε αυτήν την μάχη
καθοριστική
ήταν
η
συμβολή
των
Μανιατισσών, οι οποίες πολέμησαν τους
εχθρούς με τα δρεπάνια.

1826
Ναυμαχία στο
Καρλόβασι της Σάμου.

Στις 16 Ιουλίου ο εχθρικός στόλος, ο
οποίος
σχεδίαζε
να
αποβιβάσει
στρατεύματα στη Σάμο, προσπάθησε να
περικυκλώσει τον ελληνικό που βρισκόταν
στο Καρλόβασι. Τα ελληνικά πλοία πήραν
θέση μάχης, ο Κανάρης οδήγησε το
πυρπολικό του εναντίον του τουρκικού
στόλου και ξεκίνησε ναυμαχία. Το
πυρπολικό του Κανάρη βυθίζεται και ο
ίδιος τραυματίζεται. Η ναυμαχία συνέχισε
όλη την ημέρα, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα
και τελικά οι δύο στόλοι αποσύρθηκαν.

1826
Το ατμόπλοιο
«Καρτερία» φτάνει στο
Ναύπλιο.

1826
Μάχες στο Χαϊδάρι

1826
Ήττα του Ιμπραήμ στην
θέση Πολυάραβος.

Ο Ιμπραήμ, μετά από τις τελευταίες
αποτυχημένες επιχειρήσεις του στη Μάνη, θα
δοκιμάσει μια τελευταία φορά την κατάληψή
της στις 28 Αυγούστου. Η μάχη δόθηκε στην
θέση Πολυάραβος του Ταΰγετου, όπου οι
Μανιάτες με αρχηγούς τους Παναγιώτη,
Γεώργιο και Νικόλαο Γιατράκο, τους
Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, τον
Ηλία Κατσάκο και τον Ηλία Τσαλαφατίνο,
απέκρουσαν
μια
σφοδρή
επίθεση
προκαλώντας στους εχθρούς σημαντικές
απώλειες. Η ήττα αυτή απέδειξε την αδυναμία
του Ιμπραήμ να καταλάβει τη Μάνη. Έτσι,
υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Τριπολιτσά.

Στις 2/14 Σεπτεμβρίου 1826 θα φτάσει στο
Ναύπλιο το ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο
Καρτερία με κυβερνήτη τον Βρετανό Frank
Abney Hastings. Πρόκειται για το πρώτο
πλοίο που έφτασε στη χώρα μετά από την
παραγγελία
που
είχε
γίνει
στην
προσπάθεια δημιουργίας ισχυρού εθνικού
πολεμικού στόλου, καθώς και το πρώτο
πλοίο
τέτοιου
είδους
που
χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ναυμαχία. Ο
βαρύς οπλισμός με τον οποίο ήταν
εφοδιασμένο, έδωσε νέες δυνατότητες
στις πολεμικές επιχειρήσεις των Ελλήνων.

1826
Η Κυβέρνηση
μεταφέρεται στην Αίγινα.

Η πολιορκία της Ακρόπολης και η ανάθεση
στον Καραϊσκάκη να δημιουργήσει
αντιπερισπασμό στον Κιουταχή, οδήγησε
την κυβέρνηση του Ανδρέα Ζαΐμη στην
απόφαση να μεταφέρει την έδρα της στην
Αίγινα προκειμένου να έχει καλύτερη
εποπτεία
του
στρατοπέδου
του
Καραϊσκάκη και των αναγκών του (11
Νοεμβρίου).
Ο
ανεφοδιασμός
του
στρατοπέδου της Αττικής από την Αίγινα
ήταν
δυνατός
κυρίως
χάρη
στη
δραστηριότητα των Ψαριανών.
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1826
Μάχη της Αράχοβας

1827
Μάχη στο Καματερό

Τον Νοέμβριο του 1826, ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης στην προσπάθειά του να
αποσπάσει το στράτευμα του Κιουταχή από
την πολιορκία της Ακρόπολης, ξεκινά μια
εκστρατεία στη Στερεά Ελλάδα. Στις 17
Νοεμβρίου θα καταλάβει την Αράχοβα, από
όπου θα περνούσαν οι Τούρκοι με κατεύθυνση
τα Σάλωνα. Οι τελευταίοι αιφνιδιασμένοι από
την κίνηση αυτή, δεν μπήκαν στην πόλη και
οχυρώθηκαν στην ύπαιθρο. Θα επιτεθούν την
επόμενη χωρίς όμως επιτυχία, και πιεσμένοι
από τις καιρικές συνθήκες θα ζητήσουν λίγο
αργότερα συνθηκολόγηση, την οποία όμως
τελικά δεν δέχονται εξαιτίας των όρων που
έθεσε ο Καραϊσκάκης. Στις 24 Νοεμβρίου οι
Τούρκοι θα επιχειρήσουν έξοδο και θα
ακολουθήσει μάχη, στην οποία θα ηττηθούν
συντριπτικά. Η νίκη αυτή του Καραϊσκάκη
αναζωπύρωσε την επανάσταση και ανύψωσε
το ηθικό των Ελλήνων.

Ενώ ο Καραϊσκάκης σημείωνε επιτυχίες στη
Στερεά Ελλάδα, στην Αθήνα τα πράγματα
γίνονταν ολοένα και πιο δύσκολα. Στις 27
Ιανουαρίου οι Τούρκοι θα επιτεθούν στο
Καματερό, όπου βρίσκονταν οι Έλληνες υπό
τους
Διονύσιο
Βούρβαχη,
Βάσο
Μαυροβουνιώτη και Πανούτσο Νοταρά. Η
μάχη ήταν σκληρή και οι Έλληνες υπέστησαν
πολλές απώλειες, και τελικά αναγκάστηκαν να
τραπούν σε φυγή. Το αποτέλεσμα της μάχης
επηρέασε και τους κλεισμένους στην
Ακρόπολη Έλληνες, τα περιθώρια των οποίων
στένευαν. Την ίδια μέρα ο Κιουταχής θα
ζητήσει από τους πολιορκημένους να
παραδοθούν αλλά αυτοί θα αρνηθούν,
παρόλο που η κατάστασή τους ήταν τραγική.

1827
Μάχη στο Δίστομο

Το
1827
καθώς
οι
πολιτικές
αντιπαραθέσεις
συνεχίζονταν
και
στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονταν σε
κρίσιμο
σημείο
συγκλήθηκε
νέα
εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα. Η Γ΄
εθνοσυνέλευση
ψήφισε
καινούργιο
Σύνταγμα δημοκρατικότερο από το
προηγούμενο και όριζε το Ναύπλιο
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Ο
Ιωάννης
Καποδίστριας
εκλέχθηκε
κυβερνήτης της Ελλάδας ενώ για την
αποτελεσματική
αντιμετώπιση
των
αιγυπτιακών στρατευμάτων ορίστηκαν ως
αρχηγοί
των
ελληνικών
Ενόπλων
Δυνάμεων οι Άγγλοι αξιωματικοί σερ
Ρίτσαρντ Τσώρτς στην ξηρά και ο Λόρδος
Τόμας Κόχραν στη θάλασσα.
Η «ψηφίδα» προστέθηκε μετά
πρόταση του κ. Ρωμανού Οφείδη.

από

1827
Ιδρύεται το πρώτο
ελληνικό προξενείο στη
Μάλτα

1827
Μάχη στην Καστέλα.

Λίγες μόνο μέρες μετά την ήττα τους στο
Καματερό, οι Έλληνες θα σημειώσουν μια
επιτυχία στην Καστέλα, με την απόκρουση των
δυνάμεων του Κιουταχή (30 Ιανουαρίου).
Επικεφαλής του ελληνικού στρατοπέδου ήταν
ο Thomas Gordon, ενώ σε αυτό βρίσκονταν και
οι οπλαρχηγοί Μακρυγιάννης, Καλλέργης και
Ιω. Νοταράς, οι οποίοι πέτυχαν σημαντικό
πλήγμα στις εχθρικές δυνάμεις. Σημαντική για
τη νίκη ήταν και η δράση του Hastings με την
Καρτερία.

1827
Συντελείται η Γ΄
εθνοσυνέλευση στην
Τροιζήνα

Οι επιτυχίες του Καραϊσκάκη οδήγησαν τον
Κιουταχή να αναθέσει στον Ομέρ Πασά της
Καρύστου να καταλάβει το Δίστομο, όπου είχε
αφήσει ο Καραϊσκάκης ένα σώμα 300
Ελλήνων με επικεφαλής τους Ν. Μπότσαρη,
Χρ. Περραιβό, Γ. Ρούκη και άλλους. Οι
επιθέσεις των εχθρών, οι οποίες ξεκίνησαν
από τις 16 Ιανουαρίου, ήταν σφοδρές αλλά οι
Έλληνες αντιστέκονταν σθεναρά. Λίγες μέρες
αργότερα κατέφτασε και ο ίδιος ο
Καραϊσκάκης, και στις 5 Φεβρουαρίου οι
Έλληνες όρμησαν εναντίον των εχθρών και
μετά από πολύωρη μάχη κατάφεραν να τους
τρέψουν σε φυγή. Η νίκη αυτή έφερε
αισιοδοξία στον Καραϊσκάκη, ο οποίος
ετοιμαζόταν να κινηθεί προς την Αθήνα.

Τον Φεβρουάριο του 1827 θα ιδρυθεί το
πρώτο ελληνικό προξενείο στη Μάλτα, η
οποία αποτελούσε βρετανική κτήση και
ένα βασικό εμπορικό σταθμό. Πρόκειται
για την πρώτη επίσημη αναγνώριση του
ελληνικού
ανεξάρτητου
κράτους.
Πρόξενος διορίζεται με πρωτοβουλία του
Hamilton
ο
Thomas
MacGill,
η
αναγνώριση όμως του οποίου θα
καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί, με
αποτέλεσμα την ιδιόμορφη λειτουργία του
προξενείου.

Δείτε ακόμη: www.apostube.com
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1827
Μάχη στο Κερατσίνι

Θέλοντας να ανοίξει το δρόμο προς την
Ακρόπολη, ο Καραϊσκάκης αποφασίζει να
καταλάβει το Κερατσίνι, όπου φτάνει στις 2
Μαρτίου. Τις επόμενες μέρες, ο Κιουταχής θα
του επιτεθεί με ισχυρή δύναμη και θα
ξεκινήσουν σκληρές μάχες. Σύντομα όμως θα
εμφανιστούν ενισχύσεις και οι Έλληνες θα
αναγκάσουν τους εχθρούς σε φυγή. Η νίκη
αυτή ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων στην
Ακρόπολη, όπου η κατάσταση χειροτέρευε
μέρα με τη μέρα.

1827
Η πρώτη χρεοκοπία

Στις 11 Απριλίου 1827 μια επιτροπή
αποτελούμενη από τους Κ. Πολυάδη, Κ.
Τασσίκα, Μ.Κ. Πάγκαλο, Χ. Οικονομίδη και Α.
Σκανδαλίδη, η οποία είχε αναλάβει με
απόφαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την
διερεύνηση των οικονομικών της χώρας,
υπέβαλε τα πορίσματά της. Η έκθεση
παρουσίαζε ξεκάθαρα το οικονομικό χάος που
επικρατούσε στην χώρα. Καταχρήσεις,
ελλείψεις και λάθη είχαν ως αποτέλεσμα να
λείπει από το κρατικό ταμείο ένα υπέρογκο
ποσό,
το
οποίο
προερχόταν
από
χρωστούμενες ομολογίες, μη καταβολή
εθνικών προσόδων, αποζημιώσεις και
πληρωμές που δεν σημειώθηκαν. Παράλληλα,
στα εθνικά κατάστιχα δεν είχαν καταγραφεί
ούτε τα δάνεια από το Λονδίνο, τα χρήματα
από τα οποία είχαν κατασπαταληθεί, ούτε και
άλλες δοσοληψίες. Τα μόνα έσοδα του κράτους
προέρχονταν από δωρεές και από τις λείες,
αλλά και αυτά δεν ήταν αρκετά. Η κατάσταση
αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη
χρεοκοπία της χώρας.

12

1827
Β´ Περίοδος της Γ´ Εθνικής
Συνέλευσης στην Τροιζήνα.

Μετά τη διακοπή των εργασιών της
Συνέλευσης της Επιδαύρου εξαιτίας της
πτώσης του Μεσολογγίου, οι πληρεξούσιοι
διχάστηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα σχετικά
με το πού θα συνεχιστεί η Εθνοσυνέλευση.
Από τη μία, η Κυβέρνηση ζητούσε η
συνέλευση να γίνει στην Αίγινα, και από την
άλλη μια ομάδα γύρω από τον Κολοκοτρώνη
επέμενε να γίνει στην Ερμιόνη, όπου είχαν ήδη
ξεκινήσει τις συνεδριάσεις τους. Ύστερα από
πιέσεις των Άγγλων, όλοι οι πληρεξούσιοι
αναγκάζονται να συγκεντρωθούν στην
Τροιζήνα και να ξεκινήσουν τις εργασίες τους
(19 Μαρτίου). Με απόφαση της Συνέλευσης ο
Δημήτριος Υψηλάντης αποκτά και πάλι τα
πολιτικά του δικαιώματα, τα οποία του είχαν
αφαιρεθεί. Η Συνέλευση αναθέτει την ηγεσία
του στρατού και του ναυτικού στους Άγγλους
φιλέλληνες Richard Church και Thomas
Cochrane αντίστοιχα, μετά από πρόταση του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τέλος, ο Ιωάννης
Καποδίστριας εκλέγεται Κυβερνήτης της
Ελλάδας για επτά έτη, ενώ τον Μάιο ψηφίζεται
νέο Σύνταγμα. Μέχρι την άφιξη του
Καποδίστρια η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε να
εκλέξει μια τριμελή αντικυβερνητική επιτροπή
που θα αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση της
χώρας. Αυτήν την συγκροτούσαν οι Γεώργιος
Μαυρομιχάλης, Γιαννούλης Νάκος και
Ιωάννης Μαρκής Μιλαήτης.

1827
Μάχες στο Φάληρο και
τον Πειραιά

Σταδιακά έξω από την Ακρόπολη
δημιουργείται το ελληνικό στρατόπεδο της
Αθήνας, στο οποίο παρατηρήθηκε η
μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών
δυνάμεων σε μια τελευταία ελπίδα να
κρατήσουν την πόλη. Την αρχηγία του
στρατοπέδου ανέλαβε ο Καραϊσκάκης,
ενώ την αρχηγία των ελληνικών δυνάμεων
είχαν αναλάβει πλέον οι Church και
Cochrane. Θα αρχίσουν έτσι οι μάχες με
σκοπό την εξολόθρευση των εχθρών σε
διάφορα σημεία από το Φάληρο μέχρι τον
Πειραιά (8-16 Απριλίου). Στις 13 Απριλίου
οι Έλληνες με τον Καραϊσκάκη και τον
Γενναίο Κολοκοτρώνη θα καταφέρουν μια
σημαντική επιτυχία, και ξεκινώντας από το
Κερατσίνι θα ελευθερώσουν το έδαφος
μεταξύ Φαλήρου και Πειραιά. Κατά τη
διάρκεια της αποχώρησης των εχθρών
από
την
περιοχή,
οι
Έλληνες
παραβιάζοντας τη συμφωνία θα επιτεθούν
και θα εξοντώσουν τους περισσότερους.

1827
Τραυματισμός και
θάνατος του Γ.
Καραϊσκάκη έξω από
την Αθήνα.

1827
Ήττα των Ελλήνων στην μάχη
του Ανάλατου στο Φάληρο.

Μια μόλις ημέρα μετά το θάνατο του
Καραϊσκάκη, οι Έλληνες στην προσπάθειά
τους να σπάσουν την πολιορκία του Κιουταχή,
έδωσαν με πτοημένο το ηθικό μια καθοριστική
μάχη στην περιοχή του Ανάλατου στις 24
Απριλίου. Η στρατηγική της κατά μέτωπο
επίθεσης στην οποία επέμεναν οι Άγγλοι
αποδείχθηκε καταστροφική, όπως είχε
προβλέψει ο Καραϊσκάκης, οδηγώντας στη
μεγαλύτερη ήττα των Ελλήνων στην
Επανάσταση. Ο κακός σχεδιασμός της
επίθεσης και η έλλειψη των αναγκαίων
εφοδίων είχαν ως αποτέλεσμα οι Έλληνες να
κατατροπωθούν και οι νεκροί να ξεπεράσουν
τους χίλιους. Ανάμεσα στις απώλειες ήταν οι
Λάμπρος Βέικος, Γεώργιος Τζαβέλλας,
Φώτιος Φωτομάρας κ.α.

Ο Καραϊσκάκης, ο οποίος είχε τεθεί
επικεφαλής του στρατού της Ανατολικής
Στερεάς, δεν άργησε να έρθει σε
αντιπαράθεση με τον Church και τον
Cochrane που είχαν αναλάβει την ηγεσία
του στρατού και του ναυτικού. Η διαφωνία
τους σχετιζόταν με το πώς θα κινηθούν, με
τους Άγγλους να επιμένουν στην
αιφνιδιαστική και κατά μέτωπο επίθεση. Ο
Καραϊσκάκης που πίστευε πως τα άτακτα
σώματα δεν θα ήταν αποτελεσματικά στην
στρατηγική που πρότειναν οι Άγγλοι, και
πως αυτή θα είχε αντίθετα καταστροφικά
αποτελέσματα,
αναγκάστηκε
να
συμφωνήσει με το σχέδιο να ξεκινήσουν
από τους Τρεις Πύργους προς την
Ακρόπολη, καθώς ο Cochrane απειλούσε
να εγκαταλείψει την χώρα. Την 21η
Απριλίου, σε μια συμπλοκή μεταξύ της
Καστέλας και των εκβολών Κηφισού και
Ιλισού, ο Καραϊσκάκης δέχεται χτύπημα
και τραυματίζεται σοβαρά. Θα πεθάνει δύο
μέρες αργότερα, στις 23 Απριλίου.
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1827
Ψηφίζεται το «Πολιτικόν
Σύνταγμα της Ελλάδος»

1827
Οι υπερασπιστές της
Ακρόπολης παραδίδονται
στους Τούρκους.

Η Γ´ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα ψηφίζει
την 1η Μαΐου 1827 το Πολιτικόν Σύνταγμα της
Ελλάδος. Πρότυπό του αποτέλεσε το
αμερικανικό Σύνταγμα του 1787, ενώ το
πολίτευμα που καθιερώνει αποτελεί μια
παραλλαγή αυτού των ΗΠΑ. Πέρα από τον
χωρισμό των εξουσιών και τον καθορισμό της
εξουσίας του Κυβερνήτη, κατοχυρώνονται
μεταξύ άλλων η ισότητα και η δίκαιη κατανομή
των φορολογικών βαρών, η δυνατότητα
πρόσβασης όλων των Ελλήνων στα δημόσια
επαγγέλματα, η ελευθερία του Τύπου, η
ανεξιθρησκεία,
το
απαραβίαστο
της
ιδιοκτησίας, και η μη αναδρομικότητα των
νόμων. Καθιερώνεται όμως πάνω απ’ όλα η
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.

Μόλις έναν μήνα μετά τη συντριβή των
Ελλήνων στη μάχη του Αναλάτου στο Παλαιό
Φάληρο και τη διάλυση του ελληνικού
στρατοπέδου της Αθήνας, οι πολιορκημένοι
στην Ακρόπολη θα αναγκαστούν να
παραδοθούν, πιεζόμενοι από τις επιθέσεις
των εχθρών και τις ελλείψεις των αναγκαίων,
αν και υπήρχαν αποθέματα που θα
μπορούσαν να συντηρήσουν την αντίσταση
για μερικούς ακόμα μήνες. Στις 24 Μαΐου
υπογράφεται συνθηκολόγηση που προβλέπει
οι Έλληνες να αποχωρήσουν με τα όπλα τους
και να επιβιβαστούν με ασφάλεια στα πλοία.
Η Αθήνα πέφτει έτσι στα χέρια των
Οθωμανών.

1827
Πεθαίνει ο Γεώργιος Κάνιγκ

1827
Συνθήκη ειρηνεύσεως της
Ελλάδας

1827
Πυρπόληση του
εχθρικού στόλου στην
Αλεξάνδρεια

Από τον Μάιο του 1827 είχε γίνει γνωστό
πως ο Μεχμέτ Αλή ετοίμαζε να στείλει μια
μεγάλη δύναμη εναντίον της Ελλάδας.
Έτσι τον Ιούνιο του 1827 αποφασίστηκε η
αποστολή μιας ελληνικής μοίρας με
επικεφαλής
τον
Cochrane
στην
Αλεξάνδρεια, από την οποία τότε ο Πασάς
έλειπε. Τα ελληνικά πλοία πλησίασαν το
λιμάνι με αυστριακή σημαία. Με διαταγή
του Κανάρη στάλθηκαν δύο πυρπολικά
εναντίον του εχθρικού στόλου, ο άνεμος
όμως έφερε προβλήματα στα σχέδια των
Ελλήνων. Το ένα πλοίο κατέληξε κοντά
στην είσοδο του λιμανιού, όπου ο
κυβερνήτης του του έβαλε φωτιά, και το
άλλο πλησίασε την ακτοφυλακή και
ανατινάχτηκε. Ο Μεχμέτ Αλή επέστρεψε
εσπευσμένα και κυνήγησε τους Έλληνες
οι οποίοι βρίσκονταν ακόμα σε αιγυπτιακά
νερά, χωρίς όμως να συγκρουστούν
τελικά οι δύο στόλοι.

1827
Εγκατάσταση της
Κυβέρνησης στην
Αίγινα

Στις 8 Αυγούστου 1827 φεύγει από την ζωή ο
Βρετανός πολιτικός και φιλέλληνας Γεώργιος
Κάνινγκ αφού νόσησε από πνευμονία. Τόσο
ως Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης
Βρετανίας, όσο και ως Πρωθυπουργός της,
υποστήριξε τον Αγώνα των Ελλήνων και την
εθνική τους ανεξαρτησία. Εξαιτίας της
συνεισφοράς του στον ελληνικό αγώνα η
Πλατεία Κάνιγγος πήρε το όνομά του.
πλευρές. Η ελληνική πλευρά αποδέχεται την
πρόταση, σε αντίθεση με τον Σουλτάνο που
αρνείται να συμμορφωθεί, γεγονός που θα
οδηγήσει στην διακοπή των διπλωματικών
σχέσεων των τριών δυνάμεων με την Πύλη και
στην αποχώρηση των Πρέσβεων S. Canning,
Guilleminot, και Ribeaupierre από την
Κωνσταντινούπολη (8 Δεκεμβρίου 1827). Τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους η συνθήκη γίνεται
γνωστή και στον Ιμπραήμ.

Μετά την παράδοση της Ακρόπολης, οι
Μεγάλες
Δυνάμεις
ξεκινούν
τους
διπλωματικούς χειρισμούς για να τεθεί ένα
τέλος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Στις 24
Ιουνίου/6 Ιουλίου, η Αγγλία, η Γαλλία και η
Ρωσία υπογράφουν στο Λονδίνο τη Συνθήκη
ειρηνεύσεως της Ελλάδος, η οποία στην
πράξη επαναλάμβανε τους όρους του
Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, προνοούσε
όμως και για τον τρόπο της επιβολής τους.
Προβλεπόταν δηλαδή η άμεση κατάπαυση
του πυρός, η οποία μπορούσε να επιβληθεί
και με τη χρήση βίας, ενώ σημειωνόταν και
πως αν η Πύλη δεν αποδεχθεί τη συνθήκη, οι
δυνάμεις θα αναπτύξουν εμπορικές και
διπλωματικές σχέσεις με τους Έλληνες και θα
παρέμβουν με σκοπό την ανακωχή. Λίγο
αργότερα, τα μέτρα ανακοινώνονται στις δύο

Στις 17 Αυγούστου η Αντικυβερνητική
Επιτροπή και η ελληνική Βουλή
εγκαθίστανται για λόγους ασφαλείας στην
Αίγινα, η οποία γίνεται προσωρινή
πρωτεύουσα του κράτους μέχρι τον
Μάρτιο 1829, όταν η πρωτεύουσα θα
μεταφερθεί και πάλι στο Ναύπλιο. Στην
Αίγινα θα ορκιστεί ο Κυβερνήτης Ιωάννης
Καποδίστριας, ενώ το διάστημα αυτό θα
ιδρυθούν δημόσιοι οργανισμοί όπως το
Ορφανοτροφείο, η Εθνική Χρηματιστική
Τράπεζα, το Κεντρικό Σχολείο κ.α.
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1827
Ναυμαχία της Σκάλας
Σαλώνων

Το φθινόπωρο του 1827 ο ναύαρχος Hastings
επικεφαλής μιας μικρής ναυτικής δύναμης και
κυβερνήτης του ατμοκίνητου πολεμικού
Καρτερία, το οποίο είχε φτάσει στη χώρα ένα
χρόνο νωρίτερα, μπήκε στον Κορινθιακό
κόλπο. Τον Σεπτέμβριο ενώνεται με μια
ελληνική μοίρα και ξεκινά ναυμαχία στον κόλπο
της Ιτέας. Το αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή
των εχθρικών πλοίων. Μετά τις συντριπτικές
ήττες που υπέστησαν, η έκβαση της ναυμαχίας
έδωσε μια ανάσα στους Έλληνες: κατάφεραν
να ελέγξουν τον κόλπο και να πετύχουν την
επικοινωνία Πελοποννήσου και Στερεάς.
Παράλληλα, ο Ιμπραήμ αναγκάστηκε να
κατευθυνθεί στο Ναβαρίνο, όπου θα
συγκρουστεί με το στόλο των μεγάλων
δυνάμεων.

1828
Η άφιξη του Καποδίστρια

Στις 8 Ιανουαρίου ο Ιωάννης Καποδίστριας
φτάνει στο Ναύπλιο και βρίσκει την Ελλάδα σε
τραγική κατάσταση. Τα εχθρικά στρατεύματα
συνέχιζαν
τις
επιδρομές
τους
στην
Πελοπόννησο, οι οπλαρχηγοί έκαναν καπάκια
με τους Τούρκους, οι στρατιώτες ζητούσαν
τους μισθούς τους, ενώ το εθνικό ταμείο ήταν
άδειο και κυριαρχούσε η αταξία. Ωστόσο η
παρουσία του Κυβερνήτη έφερε στους
εξαθλιωμένους
Έλληνες
ελπίδα
και
ενθουσιασμό. Δύο μέρες αργότερα θα μεταβεί
στην Αίγινα, η οποία θα γίνει η προσωρινή
έδρα της διοίκησης. Ο Καποδίστριας θα
επιδείξει στη συνέχεια μια αξιοσημείωτη
προσπάθεια για την εκ του μηδενός
ανοικοδόμηση του κράτους. Βασικοί του στόχοι
ήταν η εγκαθίδρυση μιας ισχυρής κεντρικής
κυβέρνησης, η αναδιάρθρωση της οικονομίας
και η δημιουργία ενός αξιόμαχου τακτικού
στρατού.
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1827
Η Ναυμαχία του
Ναβαρίνου.

Με την υπογραφή της Συνθήκης ειρηνεύσεως
(24 Ιουνίου/6 Ιουλίου), απαγορεύτηκε στον
Ιμπραήμ να κάνει οποιαδήποτε κίνηση με τον
στόλο του. Τα στρατεύματά του όμως
συνέχιζαν τις επιθέσεις τους. Στις 8/20
Οκτωβρίου ο ενωμένος στόλος των μεγάλων
δυνάμεων
μπαίνει
στον
κόλπο
του
Ναβαρίνου,
όπου
βρισκόταν
αγκυροβολημένος ο τουρκοαιγυπτιακός, και
ενώ ένα αγγλικό πλοίο κατευθύνεται σε αυτόν
για να ζητήσει την απομάκρυνσή του, ξεκινούν
οι πυροβολισμοί. Έτσι ξεκινά η ναυμαχία που
θα καταλήξει στην καταστροφή του
τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Το αποτέλεσμα
αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη
του
ελληνοτουρκικού
πολέμου,
προϊδεάζοντας για την ανεξαρτησία της
Ελλάδας.

1828
Πεθαίνει ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης

Στις 19/31 Ιανουαρίου 1828 φεύγει από τη
ζωή επιβαρυμένος από την υγεία του ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης. Αρχηγός της Φιλικής
Εταιρείας, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1821
την ελληνική επανάσταση στον ποταμό
Προύθο και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Συγκρότησε τον Ιερό λόχο, αλλά ο στρατός
του καταστράφηκε τον Ιούνιο του 1821 στη
μάχη του Δραγατσανίου. Φυλακίστηκε από
τους Αυστριακούς, αφέθηκε ελεύθερος τον
Νοέμβριο του 1827, και άφησε την τελευταία
του πνοή στην Βιέννη λίγο αργότερα.

1828
Αποχώρηση των εχθρικών στρατευμάτων
από την Πελοπόννησο
Σε εφαρμογή της σύμβασης της Αλεξάνδρειας, και
υπό την πίεση του γαλλικού εκστρατευτικού
σώματος που έφτασε στην Πελοπόννησο, ξεκινά
στις αρχές Σεπτεμβρίου η αποχώρηση των
Αιγυπτίων. Τα κάστρα των περιοχών που
προέβλεπε η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας
εκκενώθηκαν και αυτά. Στις 20 Σεπτεμβρίου
αποχωρεί και ο Ιμπραήμ.

1827
Εκστρατεία στην Χίο

Οι κάτοικοι της Χίου, μετά την καταστροφή
του νησιού το 1822, ίδρυσαν στη Σύρο την
«Επιτροπή των Χίων», η οποία είχε
σκοπό τη συμπερίληψη του νησιού τους
στα νέο κράτος. Η επιτροπή συγκέντρωσε
για το σκοπό αυτό χρήματα με μεταξύ
τους έρανο, και σχεδίασε τον Οκτώβριο
εκστρατεία, επικεφαλής της οποίας έθεσε
τον συνταγματάρχη Fabvier. Έτσι, μια
δύναμη 2 χιλιάδων περίπου ανδρών
αρχίζει την πολιορκία του φρουρίου της
Χίου. Η εκστρατεία δεν θα έχει αίσιο τέλος,
αφού πέρα από τις διαφωνίες του
Συνταγματάρχη με την Επιτροπή, η
τελευταία δεν πλήρωνε τους στρατιώτες,
περιμένοντας από την Κυβέρνηση να
αναλάβει τη μισθοδοσία τους. Όταν θα
έρθουν τουρκικές ενισχύσεις στο φρούριο,
η Επιτροπή θα αναχωρήσει και το
στρατόπεδο θα διαλυθεί.

1828
Ιδρύεται η Εθνική
Χρηματιστική Τράπεζα

Στις 2 Φεβρουαρίου 1828 ιδρύεται στην
Αίγινα η πρώτη ελληνική τράπεζα, η
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, σε μια
προσπάθεια του Κυβερνήτη Καποδίστρια
να αποκαταστήσει την πίστη στην
ελληνική οικονομία. Σημαντική βοήθεια
στην ίδρυσή της προσέφερε ο Ελβετός
Φιλέλληνας Εϋνάδρος. Η επιτροπή της
Τράπεζας θα εκτελούσε παράλληλα και τα
καθήκοντα Υπουργείου Οικονομικών, ενώ
επικεφαλής τέθηκε ο Γεώργιος Σταύρου.
Το κεφάλαιό της προήλθε από ιδιωτικές
καταθέσεις,
καλώντας
τους
ευκατάστατους Έλληνες να γίνουν
μέτοχοί της, δίνοντας πρώτα και ο ίδιος ο
Καποδίστριας
το
παράδειγμα.
Παράλληλα, θα καθιερωθεί ως εθνικό
νόμισμα ο Φοίνικας.
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1828
Νέος ρωσοτουρκικός
πόλεμος

1828
Μάχη στο
Φραγκοκάστελλο

1828
Αποστολή γαλλικού
στρατιωτικού σώματος
στην Πελοπόννησο

Μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, ο Σουλτάνος
έσπευσε να κλείσει τα Δαρδανέλια για τα
ρωσικά πλοία με αποτέλεσμα η Ρωσία να
κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του (14 Απριλίου)
και να ξεκινήσει νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος,
από τον οποίο η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα
βγει ηττημένη. Ο πόλεμος θα λήξει με τη
Συνθήκη της Αδριανούπολης (14 Σεπτεμβρίου
1829), η οποία ορίζει τη Σερβία αυτόνομη υπό
την επικυριαρχία όμως του Σουλτάνου και
αναγνωρίζει τα κληρονομικά δικαιώματα του
Ομπρένοβιτς ως πρίγκηπα. Προβλέπονται
ακόμα δικαιώματα για τους ορθόδοξους
πληθυσμούς των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών,
ενώ ο σουλτάνος αποδέχεται όλες τις
αποφάσεις των τριών δυνάμεων για το
ελληνικό ζήτημα.

Στα τέλη του 1827 η Επανάσταση στην Κρήτη,
παρά τις προσπάθειες των Ελλήνων, είχε
σχεδόν σβήσει. Οι Οθωμανοί κυριαρχούσαν,
ενώ οι αρχηγοί στο ελληνικό στρατόπεδο
αδυνατούσαν να συμφωνήσουν ώστε να
κινηθούν συντονισμένοι. Το 1828, μετά την
άφιξή του, ο Καποδίστριας έδωσε εντολή να
διερευνηθεί η κατάσταση στην Κρήτη, αν το
στρατόπεδο μπορούσε να υπερασπιστεί την
περιοχή και τί ανάγκες υπήρχαν. Εντωμεταξύ,
επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων της
Κρήτης είχε τεθεί ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης,
ο οποίος έφτασε τον Μάρτιο του 1828 στο
Φραγκοκάστελλο.
Στην
συνέχεια,
ο
Μουσταφά Πασάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος
για το διαμέρισμα των Χανίων, απαίτησε με
τελεσίγραφο την αποχώρηση του Νταλιάνη.
Στις 18 Μαΐου, μετά από επίθεση των
Ελλήνων στους Τούρκους του Ρεθύμνου (8
Μαΐου), ο Μουσταφά Πασάς ξεκίνησε με
στρατό εναντίον τους. Παρά την αντίστασή
τους, ο Πασάς σημείωσε επιτυχία στην
επίθεσή του, και προκάλεσε στους Έλληνες
σημαντικές απώλειες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν
και ο ίδιος ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης. Όσοι
είχαν κλειστεί στο Κάστρο συνέχισαν την
αντίσταση, μέχρι που λύθηκε η πολιορκία στις
24 Μαΐου.

Η
παραμονή
των
αιγυπτιακών
στρατευμάτων
στην
Πελοπόννησο
οδήγησε στην υπογραφή στο Λονδίνο
Πρωτοκόλλου ανάμεσα στις μεγάλες
δυνάμεις, με το οποίο αποφασίστηκε η
αποστολή
σε
αυτήν
γαλλικού
εκστρατευτικού σώματος (7/19 Ιουλίου).
Στα τέλη Αυγούστου, μια δύναμη 15
χιλιάδων ανδρών υπό τον στρατηγό
Μαιζόν αποβιβάζεται στο Πεταλίδι και
ξεκινά την εκκαθάριση. Πέρα από τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, οι Γάλλοι
θα ασχοληθούν και με την επιστήμη και
τον πολιτισμό, κάνοντας αρχαιολογικές
ανασκαφές, ενώ σημαντική θα είναι και η
συμβολή τους στην χαρτογράφηση της
περιοχής. Η παρουσία των Γάλλων στην
Πελοπόννησο
και
η
παρεπόμενη
ανάμειξή τους στα εσωτερικά πράγματα
προκάλεσαν την αντίδραση της Αγγλίας,
που ζητούσε την αποχώρησή τους.

1828
Σύμβαση της
Αλεξάνδρειας

1829
Πρωτόκολλο 10ης/22ας
Μαρτίου

1828
Συγκροτείται ο «Λόχος των
Ευελπίδων»

Στις 9 Αυγούστου υπογράφεται η Σύμβαση της
Αλεξάνδρειας ανάμεσα στον Μεχμέτ Αλή της
Αιγύπτου και τον αντιναύαρχο Sir Edward
Codrington. Σύμφωνα με αυτήν ο πασάς της
Αιγύπτου δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τους
αιχμάλωτους Έλληνες που μεταφέρθηκαν στην
Αίγυπτο από την Πελοπόννησο, και να στείλει
τον στόλο του προκειμένου να παραλάβει τα
αιγυπτιακά στρατεύματα που είχαν μείνει εκεί.
Η συνθήκη ωστόσο προέβλεπε ότι θα
διατηρούνταν αιγυπτιακά στρατεύματα στην
Μεθώνη, την Κορώνη και το Νεόκαστρο, κάτι
το οποίο οι Γάλλοι που έφτασαν λίγο αργότερα
στην Πελοπόννησο δεν δέχτηκαν.

Ιδρύεται στις 21 Δεκεμβρίου 1828 ο «Λόχος
Ευελπίδων», μια στρατιωτική σχολή με στόχο
τη μόρφωση των στελεχών του Τακτικού
Στρατού. Την εποπτεία ανέλαβε ο νέος
αρχηγός των τακτικών στρατευμάτων, ο
Βαυαρός Heideck, ενώ πρώτος διοικητής
τέθηκε ο Santelli. Ως πρότυπο είχε την
Γαλλική Πολυτεχνική Σχολή.

Οι επιτυχίες των Ρώσων στον ρωσοτουρκικό
πόλεμο οδηγούν στην υπογραφή νέου
Πρωτοκόλλου στο Λονδίνο στις 10/22 Μαρτίου
1829, το οποίο καθορίζει τα σύνορα του
ελληνικού κράτους στην οροθετική γραμμή
Αμβρακικού-Παγασητικού
συμπεριλαμβάνοντας
την
Εύβοια,
τις
Σποράδες και τις Κυκλάδες, προβλέπει την
καταβολή φόρου υποτέλειας στον σουλτάνο,
καθορίζει την αποζημίωση των Τούρκων, και
θέτει ως πολίτευμα την κληρονομική μοναρχία
υπό την επικυριαρχία όμως της Πύλης. Ο
Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί τη συμφωνία
αυτή, και με υπομνήματα εξέφρασε τις
αντιθέσεις του. Ανάμεσα στις ενστάσεις του
ήταν το ζήτημα της Κρήτης και της Σάμου, το
ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ότι η χώρα
δεν είχε ενημερωθεί για την εκλογή μονάρχη.
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1828
Συνεδρίαση των Πρέσβεων
των Μεγάλων Δυνάμεων
στον Πόρο

Οι πρεσβευτές των τριών δυνάμεων στην
Κωνσταντινούπολη, την οποία εγκατέλειψαν
μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων
με την Πύλη, συναντιούνται τον Σεπτέμβριο του
1828 στον Πόρο για να συσκεφθούν για το
ελληνοτουρκικό ζήτημα. Στις συνομιλίες
συμμετέχει και ο Κυβερνήτης Ιωάννης
Καποδίστριας. Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί
τον Δεκέμβριο, και καταλήγει στο ότι η
συνοριακή γραμμή της Ελλάδας θα τεθεί στη
γραμμή που αρχίζει από τον Παγασητικό μέχρι
την Άρτα. Η Σάμος και η Κρήτη έμεναν εκτός
των ελληνικών συνόρων, αλλά οι πρέσβεις
υποσχέθηκαν
τη
διαμεσολάβηση
των
δυνάμεων για την ευνοϊκή εφαρμογή σε αυτές
της Συνθήκης ειρήνευσης του Λονδίνου.
Ακόμα, προσδιορίστηκε ο φόρος υποτέλειας
που θα πλήρωναν οι Έλληνες, το ύψος της
αποζημίωσης των Μουσουλμάνων, και
συμφωνήθηκε ο Ηγεμόνας της Ελλάδας να
είναι Χριστιανός και να μην προέρχεται από τις
Μεγάλες Δυνάμεις.

1829
Δ´ Εθνική Συνέλευση στο
Άργος

Στις 11 Ιουλίου οι πληρεξούσιοι θα
συγκεντρωθούν στο Άργος, όπου θα αρχίσει
τις εργασίες της η Δ´ Εθνική Συνέλευση, την
οποία ελέγχει ο Καποδίστριας. Η Πολιτεία του
επικυρώνεται,
ενώ
το
Πανελλήνιο
αντικαθίσταται από μια Γερουσία, τα μέλη της
οποίας θα εκλέγει ο Κυβερνήτης, και η οποία
θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα μαζί με τον
Κυβερνήτη. Οι άλλες υποθέσεις της διοίκησης
θα έμεναν προς το παρόν ως είχαν. Στα
εξωτερικά όμως ζητήματα, οι δυνατότητες του
Καποδίστρια περιορίστηκαν και σημειώθηκε
πως οποιαδήποτε συμφωνία του Κυβερνήτη
με τις δυνάμεις δεν δεσμεύει το έθνος αν
πρώτα
δεν
επικυρωθεί
από
τους
αντιπροσώπους του.

1829
Ξεκινά η λειτουργία του
Κεντρικού Σχολείου
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Η τελευταία μάχη της Επανάστασης
γίνεται στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 στην
Πέτρα Βοιωτίας, όπου οχυρώθηκε ο
Δημήτριος
Υψηλάντης
με
λίγο
περισσότερους από 2 χιλιάδες στρατιώτες
και περίμενε τις εχθρικές δυνάμεις.
Εντωμεταξύ η Πύλη στα πλαίσια του νέου
ρωσοτουρκικού πολέμου, είχε ανακαλέσει
το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματός
της για να αντιπαραταχθεί στους Ρώσους.
Προκειμένου να περάσει στην Θεσσαλία
από το στενό πέρασμα της Πέτρας, το
εχθρικό στράτευμα προσπάθησε να
διασπάσει τη γραμμή των Ελλήνων,
χωρίς όμως επιτυχία, με αποτέλεσμα να
αναγκαστεί μετά από σκληρή μάχη να
συνθηκολογήσει.
Έτσι
άνοιξε
το
πέρασμα, αναγκάστηκαν όμως να
αποχωρήσουν και κάποιες ακόμα
τουρκικές φρουρές

1830
Πρωτόκολλο του
Λονδίνου

1829
Συνθήκη της
Αδριανούπολης.

Η εμφάνιση των ρωσικών στρατευμάτων έξω
από την Κωνσταντινούπολη και οι υπόλοιπες
ρωσικές επιτυχίες ανάγκασαν την Πύλη να
δεχθεί να υπογράψει στις 14 Σεπτεμβρίου
1829 την Συνθήκη της Αδριανούπολης, με την
οποία τερματίζεται ο ρωσοτουρκικός πόλεμος.
Ανάμεσα στα άλλα, η Πύλη δεσμεύτηκε να
αποδεχθεί τη Συνθήκη και το Πρωτόκολλο που
υπογράφηκαν τελευταία για το ελληνοτουρκικό
ζήτημα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την
ελληνική ανεξαρτησία.

1829
Μάχη στην Πέτρα
Βοιωτίας. Η τελευταία
μάχη του Αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ιωάννης
Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την εκπαίδευση, την οποία θεωρούσε
αναγκαία για την ανασύσταση του έθνους.
Έτσι, τον Νοέμβριο του 1829 ιδρύθηκε στην
Αίγινα το Κεντρικό Σχολείο, το πρώτο
ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού
κράτους. Στόχος του ήταν η παραγωγή
καταρτισμένων
διδασκάλων
και
η
προετοιμασία όσων ήθελαν να ακολουθήσουν
ανώτερες σπουδές.
Η διάρκεια φοίτησης ήταν τρία έτη και τα
μαθήματα κυρίως θεωρητικά. Έφορος του
σχολείου ήταν ο Ανδρέας Μουστοξύδης, και
διδάσκαλοι ο Γεώργιος Γεννάδιος και ο
Ιωάννης Βενθύλος. Σήμερα, το Κεντρικό
Σχολείο είναι γνωστό ως το Πρώτο
Πειραματικό
Ενιαίο
Λύκειο
Αθηνών
«Γεννάδειο».

Ύστερα από πολλές πιέσεις και
διαπραγματεύσεις,
το
ανεξάρτητο
Ελληνικό Κράτος δημιουργείται στις 3
Φεβρουαρίου 1830, με την υπογραφή
από
τις
Μεγάλες
Δυνάμεις
του
Πρωτοκόλλου του Λονδίνου.
Τα σύνορά του τοποθετούνται νότια της
οροθετικής γραμμής Αχελώου-Σπερχειού,
ενώ δεν περιλαμβάνονται η Κρήτη και η
Σάμος, κάτι που προκάλεσε μεγάλη
δυσαρέσκεια στους Έλληνες.
Ως
πολίτευμα
καθιερώνεται
η
κληρονομική μοναρχία, και το στέμμα
αποδίδεται στον πρίγκηπα Λεοπόλδο του
Saxe-Coburg.
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Ιστορικά ονόματα της Επανάστασης του 1821
Αβαρικιώτης ή Κωστόπουλος Ιωάννης
(Γιαννακός, + περ. 1860)
Αβραντίνης Αναστάσιος
Αγγελίδης Φώτιος, (+1837)
Αγία Λαύρα
Άγραφα
Αθανάσιος Πετμεζάς
Αλαμάνα
Αλέξανδρος Υψηλάντης (1776-1807)
Αλμέιδα Αντόνιο (Figueira d'Almeida, 17841847)
Αμπάτης Ιωσήφ (Abbati, 1780-1850)
Αμπατιέλλος
Αμπλιανή
Αμφιλοχία
Αναγνωστακήδων Οπλαρχηγών
Αναγνωσταράς Χρήστος (1760-1825
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (17901854)
Αναγνώστου
Ανδρέας Ζαΐμης (1791-1840)
Ανδρέας Μεταξάς (1790-1860)
Ανδρούτσος Γεώργιος (+ 1851)
Ανδρούτσος Οδυσσέας (1790-1825)
Ανεξαρτησία
Ανηφορίτης
Αντωνιάδης Εμμανουήλ (1792-1863)
Ανώνυμος ο Έλλην
Αποστόλης, Νικόλαος (1770-1827)
Αράχωβα
Αρβάλης Παναγιώτης (+ 1821)
Άργος
Αργύρης Αναγνώστης (+ 1826)
Αργυρίου Γεωργαντάς
Αρματολοί και Κλέφτες
Ασημάκης Ζαΐμης (+1826)
Άστιγξ, Φραγκίσκος Άμπνεϋ (Hastings,
1794-1828)
Άστρος
Βαλαβάνης Εμμανουήλ
Βαλτέτσι
Βαλτινοί
Βάλτος
Βάμβας Νεόφυτος (1770-1855)
Βαρατάσης Απόστολος
Βαρβάκης Ιωάννης (1747-1825)
Βαρβιτσιώτης Πέτρος
Βάρβογλης
Βαρδουλάκης Μανούσος
Βαρνακιώτης Γεώργιος (1780-1842)
Βασιλάδι
Βασίλειος Πετιμεζάς (1785-1872)
Βασιλείου Μελέτης ή Χατζημελέτης (1776
περ. - 1826)
Βασιλικά
Βατσαξής Ιωάννης (1778-1841)
Βέικος Λάμπρος (+1827)
Βερανζέρος Πέτρος-Ιωάννης (Beranger,
1780-1857)
Βέρβαινα
Βέργα
Βιέννας Ιωάννης
Βλάσσης Θεόδωρος (Θεοδωράκης)
Βλασσόπουλος Ιωάννης (1741-1836)
Βλαχόπουλος Αλέξιος (Αλεξάκης, 17871865)
Βόδας Μιχαήλ
Βούλγαρης Δημήτριος (1802-1877)
Βούρβαχης Διονύσιος (Ζαννής 1787-1827)
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Βουτιέ Ολιβιέ (Voutier, 1796-;)
Βρατσάνος Δημήτριος (+1824)
Βρυζάκης Θεόδωρος (1814-1878)
Βυζάντιος Χρήστος (1805-1877)
Βύρων
Γαβριήλ Αναστασίου (+ 1845)
Γαζής Άνθιμος (1758-1828)
Γαλαξείδι
Γαρνόφσκυ
Γεννάδιος Γεώργιος (1786-1854)
Γεραντώνης
Γερμανός Παλαιών Πατρών (κατά κόσμον
Γεώργιος Γκόζιας, 1771-1826)
Γέροντας Άγγελος (1785-1862)
Γεροστάθης Κωνσταντίνος (1780-;)
Γεωργιάδης Στάμος
Γιαννετάκης (ή Τζαννετάκης) Παναγιώτης
(+1821)
Γιατράκος
Γιολδάσης
Γκίκας Χριστόδουλος (Τόλιας, +1827)
Γκιώνης Γκίκας (1798-;)
Γκλύστης ή Γλείστης ή Γλύστης Γεώργιος
(+1821)
Γκολφίνος Πετιμεζάς
Γκούρας Ιωάννης (1791-1826)
Γκυίλφορντ Φρέντερικ Νορθ (Guilford 17661827)
Γλαράκης Γεώργιος (1789-1855)
Γοβ(γ)ιός ή Γοβγίνας, Αγγελής (1780-1822)
Γουβέλης
Γουέμπστερ Δανιήλ (Webster, 1782-1852)
Γουζέλης Δημήτριος (1774-1843)
Γουναράκης Φίλιππος
Γραβιά
Γρηγόριος Ε' (κατά κόσμον Γεώργιος
Αγγελόπουλος, 1746-1821)
Γριβαίοι
Γριβογιώργος
Γύθειο
Δάβαρης Αναγνώστης
Δαμιράλης Ιωάννης
Δάνιας Ανδρέας (1786-1822)
Δανίλης Νικόλαος
Δεληγιάννης Κανέλλος (1780-1862)
Δελούδης Δημήτριος
Δερβενάκια ή Δερβένια
Δερεχάνης Θεόδωρος
Δεριγνύ Ερρίκος-Δανιήλ Γκωτιέ κόμης (De
Rigny, 1782-1835)
Δεστούνης Σπυρίδων (1782-1848)
Δημαράκης Γεώργιος
Δημητρίος Σαχτούρης
Δημήτριος Υψηλάντης (1793-1832)
Δημητσάνα
Δημουλίτσας Ιωάννης (+1822)
Διάκος, Αθανάσιος (1788-1821)
Διαμαντής Νικολάου
Διαμαντόπουλος, Θεόδωρος ή Σουλιώτης
Δικαίος (ή Φλέσσας) Γρηγόριος,
επιλεγόμενος Παπαφλέσσας (1786-1825)
Διονύσιος (Κόντε Διονύσιος δε Ρώμα, 17711857)
Διονύσιος Εφέσου, κατά κόσμον
Καλλιάρχης (+ 1821)
Διστομίτης, Γιάννης
Δοκός
Δοντάς, Σπύρος
Δόρδος Δημήτριος

Δούκας Νεόφυτος (1760-1845)
Δραγατσάνι
Δραγώνας Κωνσταντίνος (1780-1858)
Δρακούλης, Σπυρίδων (περ. 1795-1821)
Δυοβουνιώτης
Εγγελης (Αγγελής)
Ευμορφόπουλος Διονύσιος (1780-1861)
Εϋνάρδος, Ιωάννης Γαβριήλ (Eynard,
1775-1863)
Ζαΐμης
Ζάλογγο(ν)
Ζαλόκωστας Γεώργιος (1805-1858)
Ζαμπέλιος
Ζαχαρίτσας
Ζερβουδάκης Παναγιώτης (περ. 17801840)
Ζολιώτης (ή Σολιώτης) Νικόλαος (17851841)
Ζυγούρης (ή Λουκάς), Ιωάννης
Ζυμπρακάκης ή Ζυμβρακάκης
Ζωσιμάδαι
Ηπίτης Πέτρος (1795-1861)
Ησαΐας, Επίσκοπος Σαλώνων (Άμφισσας,
1778-1821)
Θείρσιος, Φρειδερίκος (Thiersch, 17841860)
Θέμελης, Δημήτριος (1785-1825)
Θεοδώρητος ο Βρεσθένης (1787-1843)
Θεοφιλόπουλος, Ιωάννης
(Τσακαλογιάννης ή Καραβόγιαννος)
Θεοχάρης, Γεώργιος
Θωμάς Χορμοβίτης ή Βάγγος
Ιάκωβος Γιακουμάκης Τομπάζης (17821829)
Ιατρίδης Κωνσταντίνος (1793/91-1826)
Ιγνάτιος (1766-1828)
Ισαυρίδης Ζήνων (1797-1827)
Ιωάννης Γ. Κούτσης (1797-1860)
Ιωάννης Κακλαμάνος
Ιωσήφ (1776-1826)
Καβελάρη (ή Βούλγαρης) Δημήτριος
Καζάνης, Δημήτριος
Καζάντζης, Δημήτριος (+1826)
Καζνέζης
Καΐρης, Θεόφιλος (1784-1853)
Κακαβάκης Χαράλαμπος
Καλάβρυτα
Καλάμαι
Καλαμαράς, Γεώργιος (+1827)
Καλαμίδας, Δημήτριος (+1826)
Καλαμιώτης, Ιωάννης (+1822)
Κάλκοι
Καλλέργης
Καλλισπέρης (ή Καλησπέρης) Νικόλαος
Καλλιφρονάς Δημήτριος του Νικολάου
(1805-1897)
Καλογεράς, Ιωάννης
Καλόγερος Σαμουήλ (+1803)
Καλτεζαί
Κανάρης Κωνσταντίνος (Κωνσταντής,
1790/93 ή 1795-1877)
Κάννινγκ Γεώργιος(Canning, 1770-1827)
Καντακουζηνός Αλέξανδρος (+1841)
Καντούνης Νικόλαος (1768-1834)
Καποδίστριας, Ιωάννης (κόμης, 17761831)
Καραβίας, Ευγένιος (1752-1821)
Καραγεώργη της Σερβίας ή
Καραγεώργεβιτς, Γεώργιος Πέτροβιτς
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Καραϊσκάκης, Γεώργιος (ή Καραϊσκος,
1782-1827)
Καρατάσης Τσάμης (Καρατάσος Δημήτριος
1798/1800-1861)
Καρατζάς, Ιωάννης (Γέρων ή Πρίγκηψ
Καρατζάς, 1760-1844)
Καραχρήστος, Βλάσιος
Κάρολος Ι' (1757-1836)
Καρόρης(ή Καρώρης)
Καρπενήσι(ον)
Καρπενησιώτης, Αθανάσιος (περ. 17701821)
Κάρπος Παπαδόπουλος (+1871)
Καρτάλης
Καρτερία
Κασομούλης, Νικόλαος (1795-1872)
Κάσος
Κασσαβέτης
Κασσαβέτης Αλέξανδρος
Κατζαντώνης Προκόπιος (1799-1827)
Κατσικογιάννης
Καψάλης, Χρήστος (1751-1826)
Κερατσίνι
Κεφαλάς Νικόλαος (1770-1850)
Κιάφα (στα αλβανικά ''λαιμός'')
Κίτσου (ή Κίτσιος) Γεώργιος(+1840)
Κλάδος
Κλάδος Ιωάννης
Κλάδος Μαρίνος (18ος-19ος αι.)
Κλεάνθης, Σταμάτιος (1802-1862)
Κλείσοβα
Κόδριγκτων, σερ Εδουάρδος (Codrington,
1770-1851)
Κοδρικάς, Παναγιώτης(1762-1827)
Κοκκίνης Μιχαήλ (+1826)
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, ο ''Γέρος του
Μωρηά'' (1770-1843)
Κολοκοτρώνης, Γενναίος (Ιωάννης, 18051868)
Κονδάκης (ή Κοντάκης) Ανδρέας (1803-;)
Κοντογιανναίοι
Κοραής Αδαμάντιος (1748-1833)
Κόρακας Μιχαήλ (1797-1882)
Κορομηλάς, Χατζή-Λάμπρος Κόσκορης,
επιλεγόμενος - (1778-1826)
Κορώνη
Κούγκι
Κουμαριανός Ιωάννης (Γιάννης)
Κούμας Κωνσταντίνος (1777-1836)
Κουμπάρης, Κυριάκος ή Κυριακός (17771860)
Κουντουριώτης
Κουντουριώτης Λάζαρος (1769-1852)
Κούπας ή Κώπας, Γεράσιμος (1778-1832)
Κουρμούλης
Κουσιανόφσκυ Αλέξανδρος
Κουτσονίκας, Λάμπρος(+1879)
Κρεββατάς
Κρήτες (ή Κρητικοί)
Κρήτη
Κριάρης ή Μπενής, Κωνσταντίνος (1797/81884)
Κριεζής, Αντώνιος (1796-1865)
Κριεζώτης, Νικόλαος (1785-1853)
Κριτοβουλίδης Καλλίνικος (+1865)
Κτενάς ή Χτένας, Παναγής
(Επονομαζόμενος Μπατζακάτσας, 17931822)
Κυνουρία
Κυπριανός (1756-1821)
Κωλέττης Ιωάννης (1774-1847)
Κωνσταντάς Γρηγόριος (1758-1844)
Κωνσταντίνος Υψηλάντης (1760-1816)

Κωνσταντίνος Χορμοβίτης ή Κώνστας
Χόρμοβας
Λαγουμιτσής (+1827;)
Λαζαίοι
Λαμπέτης (18ος αι.)
Λασσάνης Γεώργιος (1793-1870)
Λάτρης Ικέσιος (1799-1881)
Λαχανάς Κωνσταντίνος ή Καπετάν Λαχανάς
(1769-1842)
Λαχανάς Κωνσταντίνος(1769-1842)
Λεβέντης Γεώργιος (1790-1847)
Λεβίδης
Λεβίδης Κωνσταντίνος (1790-1868)
Λεβίδι
Λέκκας
Λελούδας Δημήτριος (Μήτρος)
Λεμπέσης Ανάργυρος
Λεφέβρ Ιππόλυτος (Lefebvre, +1827)
Λιακαταίοι
Λιάκος Νικόλαος (+1823)
Λογοθέτης Λυκούργος (1772-1850)
Λόντος Ανδρέας (1784-1846)
Μάγ(ι)ερ Ιωάννης-Ιάκωβος (Meyer, 17981826)
Μαγγίνας Αναστάσιος (Τάτζης ή Τάτσης,
1792-1880)
Μαιζών Νικόλαος-Ιωσήφ (μαρκήσιος
Maison, 1771-1840)
Μακρής Δημήτριος (1772;-1841)
Μακρυγιάννης Ιωάννης (1797-1864)
Μαλάμος Δημήτριος
Μαμούρης Ιωάννης (1797-1867)
Μανιάκι
Μανουσογιάννης (ή Μανουσογιαννάκης)
Αναγνώστης (1787-1881)
Μάντζαρος-Χαλκιόπουλος Νικόλαος (17951872)
Μαρκοπουλιώτης Νικόλαος (+ 1821)
Μαρτινέγκος Αντώνιος (1754-1836)
Μαστραχάς (ή Μάστραχας) Φραγκιάς
(1792-1868)
Ματρόζος Ιωάννης
Ματρόζος Λέκκας (Αλέξανδρος (+ 1868)
Μαυροβουνιώτης Βάσος (1795-1847)
Μαυρογένους Μαντώ (1796-1848)
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (1791-1865)
Μαυρομ(μ)αταίοι
Μαυρομιχάλης
Μαυρομιχάλης Πέτρος (Πετρόμπεης 17731848)
Μάχης Αναλάτου
Μέγα Σπήλαιον
Μεγίστη Λαύρα
Μεθώνη
Μελιδόνης Αντώνιος (+ 1822)
Μέξης Ιωάννης (Χατζηγιάννης, 1754-1844)
Μεσολόγγι
Μηλιές
Μητροπέτροβας (Μήτρος Πέτροβας, 17451838)
Μητσαίοι
Μιαούλης Ανδρέας (1769-1835)
Μινιάκ Πιέρ (Mignac, +1822)
Μιρτσιέφσκυ (Mirziewsky, +1822)
Μιχαήλ Κούτζης (1800 - 1873)
Μονή Σέκου
Μόσχω Τζαβέλα (1760-1803)
Μούρραιυ Κάρολος (λόρδος Charles
Murray, + 1824)
Μουστοξύδης Ανδρέας (1785-1860)
Μπαλάσκας Κίτσος
Μπαρμπάτσης Κοσμάς 91792-1887)
Μπέκας Γεώργιος

Μπέκας Σπύρος
Μπεραντζέφσκυ Ιωσήφ (19ος αι.)
Μπινιάρης Μήτρος
Μπιρμπίλης Αναγνώστης
Μπότασης
Μπότσαρης Νότης (1756-1841)
Μπότσαρης, Κώστας (1792-1853)
Μπότσαρης, Μάρκος (1790-1823)
Μπότσαρης, Τούσας (Ντούσας Αθανάσιος,
1792-1827)
Μπουζίκης ή Βουζίκης
Μπουμπουλίνα, Λασκαρίνα (1771-1825)
Μπούσγος, Βασίλης (1796-1860)
Μυκόνιος, Νικόλαος (1803-1890)
Μυλλέρος (Μύλλερ), Γουλιέλμος (Mueller,
1794-1827)
Μύλοι
Νάκος Λάμπρος (Λιβαδειά ; - Αθήνα 1856)
Νάκος, Νικόλαος (1760-;)
Ναυαρίνο(ν) (σωστότερα Ναβαρίνο)
Ναύπλιο(ν)
Νέγρης, Θεόδωρος (1790-1824)
Νεόφυτος ο Μεταξάς (1762-1861)
Νικηταράς
Νικόδημος, Κωνσταντίνος (1795/96-1879)
Νικόλαος Πετιμεζάς (1790-1865)
Νόρμαν, Κάρολος Αλβέρτος ντ'Ερενφελς,
κόμης - (Normann, 1784-1822)
Νοταράς
Νούτσος, Αλέξιος (Αλέξης, 1769-1822)
Ντελακρουά, Ευγένιος-ΒίκτωρΦερδινάνδος (Delacroix, 1798-1863)
Ντυμόν, Ερρίκος (Dumont, +1852)
Ξάνθος Εμμανουήλ (1772-1852)
Οδησσός
Οικονόμου, Αντώνης (1780-1821)
Ολύμπιος, Γεωργάκης (1772-1821)
Ορλώφ
Παγκάκης, Λευτέρης (ή Τζιώτης)
Παλαιολόγος Μπενιζέλος (1790;-1868)
Παλαμήδης, Ρήγας (1794-1872)
Παλαμήδι
Παλιγγενεσία
Παλουμπιώτης, Λιάκος
Παναγής Ζαχαρίτσας
Παναγιώτης Κακλαμάνος ή
Χρυσανθόπουλους
Παναγιώτης Κρεββατάς
Πάνου, Γεώργιος (1770-1863)
Πανουργιάς Ξεροδημήτρης (1759-1834)
Πανταζής, Ιωάννης (+1821)
Παπαδιαμαντόπουλος, Ιωάννης (17661826)
Παπαθύμιος
Παπανικολής, Δημήτριος (1790-1855)
Παπαρρηγόπουλος, Ιωάννης (1780-1874)
Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος (18151891)
Παπαρσένης (1773-1822)
Παπάς (ή Παππάς), Αριστείδης (+1821)
Παπατσόρης, Δημήτριος
Παπατσώνης, Δημήτριος (1798-1825)
Παππάς, Εμμανουήλ (+1821)
Παυλής, Αλέξης (Παυλής Αλεξίου)
Περραιβός, Χριστόφορος (1773/74-1863)
Πετ(ι)μεζάς
Πέτας (ο) ή Πέτα (το)
Πέτρα
Πετράκης, Ανάργυρος (1793-1876)
Πινότσης Λάζαρος (1765-1859)
Πιπίνος Ανδρέας (+1836)
Πίσσας, Ευστράτιος (1797-1885)
Πλαπούτας, Δημήτριος ή Κολιόπουλος
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Πλυτάς (ή Πλητάς) Φίλιππος (+1826)
Πολυζωίδης Αναστάσιος (1802-1873)
Ποριώτης, Ιωάννης
Πουκεβίλ, Φρανσουά (Pouqeville
προφέρεται Πουκβίλ, 1770-1838)
Πραΐδης, Γεώργιος (1791-1873)
Ράγκος
Ράγκος Κωνσταντίνος
Ράγκος, Ιωάννης (1790-1865)
Ράγκος, Πάνος
Ράδος
Ράδος, Κωνσταντίνος (1785-1865)
Ραζηκότσικας (Ραζή-Κότσικας), Αθανάσιος
(1798-1826)
Ράμφος, Κωνσταντίνος (Κωνσταντής, 17761871)
Ρατζιέρης (το σωστό είναι Ραζιέρι, Rasieri,
+1825)
Ραφτόπουλος (ή Ραπτόπουλος),
Χριστόδουλος
Ρέντης, Θεοχάρης (1778-1825)
Ρήγας, Βελεστινλής ή Φεραίος (1757-1798)
Ριγκάλ, Στέφανος, Κλαύδιος (Rigal, +1827)
Ριζάρης Γεώργιος (1769-1841)
Ρόδιος, Παναγιώτης (1789-1851)
Ροζαρόλ ή Ροζαρόλι, Ιωσήφ
(υποστράτηγος βαρώνος Ροζαρόλ Σκόρζα,
Rossaroli, 1775-1825)
Ρομπέρ, Φραγκίσκος (Robert, 1796q-1826)
Ρουμπέσης Δήμος (+1821)
Ρώμας
Σάλωνα
Σάμος
Σανταρόζα, κόμης Σαντόρε ντι- (Santarosa,
1783-1825)
Σαράντης, Βασίλειος (+1821)
Σαρκουδίνος, Δημήτριος(Μήτρος, 17961826)
Σαρρής, Νικόλαος (1794-1823)
Σατωβριάνδος, Φρανσουά Ωγκύστ Ρενέ
υποκόμης- (Chauteaubriand, 1768-1848)
Σαχίνης, Γεώργιος (1789-1864)
Σαχτούρης, Γεώργιος (1783-1841)
Σεβαλιέ Λουϊ-Λουδοβίκος (Chevalier +1822)
Σέκερης
Σέλλεϋ, Πέρσυ Μπυςς (Sheley, 1792-1822)
Σήφακας, Αντώνιος (+1897)
Σισίνης, Γεώργιος (1769-1831)
Σκαλτσάς Δήμος ή Σκαλτσοδήμος (+1826)
Σκουζές, Παναγής (1777-1847)
Σκουλένι (Sculiani)
Σκουρτανιώτης
Σκουφάς, Νικόλαος (1779-1818)
Σκούφος, Γεώργιος (1803-1873)
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Σολιώτης ή Χριστοδούλου Νικόλαος(17851841)
Σολωμός, Διονύσιος (1798-1857)
Σούκας Γ.
Σούλι
Σουλιώτες
Σουλτάνης, Γιαννούλης ή Γιαννάκης (17901826)
Σοφιανόπουλος, Παναγιώτης (Παναγής,
1786-1856)
Σπέτσες
Σπηλιάδης, Νικόλαος (1785-1867)
Στάϊκος
Στάικος Σταϊκόπουλος (1798-1835)
Στάνχωπ, Λέστερ (Stanhope, 1784-1862)
Σταύρου Γεώργιος (1788-1869)
Στραταίοι
Στρατούλας, Μανούσος (+1821)
Στρίγκος, Ιωάννης (1790 - 1875)
Στριφτόμπολας, Αναγνώστης (1778-1821)
Στρογκόνωφ, Γρηγόριος Αλεξάνδροβιτς
(1770-1857)
Συμεών Ζαχαρίτσας (1787-1827)
Σφαέλ(λ)ος, Ανδρέας (+1821)
Σφακτηρία
Σωνιέρος, Σπυρίδων (Saunier, 1798-1864)
Ταϊχμάν, Γουλιέλμος (Teichmann, +1822)
Ταρέλλα, Πέτρος (Tarella, +1822)
Τερτσέτης, Γεώργιος (1800-1874)
Τζαβέλλας (ή Τσαβέλλας)
Τζαβέλλας Κίτσος (Σούλι, 1801 Μεσολόγγι, 9 Μαρτίου 1855)
Τζαβέλλας Λάμπρος (Σούλι, 1745 - 1795)
Τζαβέλλας Φώτος
Τζέβας, Δημήτριος (+1827)
Τζιραίοι
Τζώρτζ, σερ Ριχάρδος (Church, προφ.
Τσέρτς, επικράτησε το Τσώρτς 1784-1873)
Τομπάζης
Τορβάς, Γεώργιος
Τούσας, Αθανάσιος (+1827)
Τράιμπερ, Ερρίκος (TreiberB, 1769-1882)
Τράκας, Κομνάς (1786-1840)
Τριανταφύλλου, Σπυρίδων
Τρικούπης, Σπυρίδων (1788-1873)
Τρίπολις
Τρίπος, Σάββας (1790-1850)
Τρουπάκης
Τσακάλωφ, Αθανάσιος (1788-1851)
Τσαμαδός, Αναστάσιος (1774-1825)
Τσελεπής, Γεώργιος (+1827)
Τσέλιος, Δήμος ή Δημοτσέλιος ή Γεροδήμος
(1785-1854)
Τσέντνερ, ιππότης Φρειδερίκος φον

-(Zentner)
Τσοπανάκος (1789-1825)
Τσουδερός, Γεώργιος (1786-1859)
Τσουδερός, Μελχισεδέκ (1770-1822)
Ύδρα
Υπατρος, Δημήτριος (περ. 1788-1820)
Υψηλάντης
Φαβιέρος, Κάρολος-Νικόλαος βαρώνος(Fabvier, 1782-1855)
Φαναριώται
Φαρμάκης, Ιωάννης Χατζή (1772-1821)
Φαρμακίδης, Θεόκλητος (1784-1860)
Φιλέλληνες
Φιλήμων, Ιωάννης (1798/99-1874)
Φιλική Εταιρεία
Φιλόθεος (+1821)
Φίνλεϋ, Γεώργιος (Finley, Finlay, 17991875)
Φλέσσας
Φραντζής, Αμβρόσιος (1781-1851)
Φωκάς, Γεράσιμος (περ. 1785-1829)
Φωριέλ, Κλωντ-Σαρλ (Fauriel, 1772-1844)
Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος,
1798-1878)
Φωτήλας, Ασημάκης (1761-1835)
Φωτομάρας, Αθανάσιος (Νάσος) ή
Γεροφωτομάρας
Χαιρέτης
Χάμιλτον (Commodore Hamilton, 1788;1856;)
Χαν, Αμεδαίος-Εμμανουήλ (Hahn, 18011867)
Χάου, Σαμουήλ Γκρίντλεϋ (Howe, 18011876)
Χαραλάμπης, Σωτήριος (1760-1826)
Χατζημιχάλης-Νταλιάνης (1775-1828)
Χατζηπέτρος, Χριστόδουλος (1794/991869)
Χατζηχρήστος ή Χατζή-Χρήστος ή ΧατζήΧρίστος (1783-1853)
Χέϋδεν, Λογγίνος, κόμης- (Heydek και όχι
Heyden, 1772-1840)
Χιλλ, Ιωάννης-Ερρίκος (John Henry Hill,
1791-1882)
Χίος
Χριστόπουλος Αναστάσιος (+1854)
Χρύσανθος Σερρών (1767-;)
Ψαλ(λ)ίδας, Αθανάσιος (1767-1829)
Ψαρά
Ψαρουδάκης, Αναγνώστης
Ψύλλας, Γεώργιος (1794-1878)
Ωρκαρτ Δαυίδ (Urquhart, Ουρκουάρτος,
1805-1877)
Ωρολογάς (Στεφανόπουλος Στέφανος)
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Οι ήρωες & οι καθοριστικές μάχες
σε 65 φωτογραφίες

25η Μαρτίου 1821
& Εθνική Επέτειος

Η Συνέλευση της
Βοστίτσας

Ο Όρκος της Αγίας Λαύρας,
πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη

Αθανάσιος
Διάκος

Αθανάσιος Διάκος (1788 – 1821)

Λασκαρίνα
Μπουμπουλίνα

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
(1771 – 1825)

Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
(1770 – 1843)

Μάρκος
Μπότσαρης

Μάρκος Μπότσαρης (1790 –
1823)

Ανδρέας
Μιαούλης

Ανδρέας Μιαούλης (1769 –
1835)

Οδυσσέας
Ανδρούτσος

Οδυσσέας Ανδρούτσος (1788 –
1825)

Κωνσταντίνος
Κανάρης

Κωνσταντίνος Κανάρης (1793 –
1877)

Γεώργιος
Καραϊσκάκης

Γεώργιος Καραϊσκάκης (1780 –
1827)

Μαντώ
Μαυρογένους

Μαντώ Μαυρογένους (1796 –
1840)

Παπαφλέσσας (Γ.
Δικαίος Φλέσσας)

Παπαφλέσσας (1786 – 1825)
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Γεώργιος
Κουντουριώτης

Γεώργιος Κουντουριώτης (1782
– 1858)

Νικήτας
Σταματελόπουλος

Νικήτας Σταματελόπουλος
(1782 – 1849)

Αντόνιο
Αλμέιντα

Αντόνιο Αλμέιντα (1784 –
1847)

Ιμπραήμ
Πασάς

Ιμπραήμ Πασάς
(1789 – 1848)

Η απελευθέρωση
της Καλαμάτας

Η Μάχη της
Γραβιάς

Η Άλωση της
Τριπολιτσάς

Σπετσιώτικο
ρεσάλτο στη Μήλο

Η Μάχη της
Σπλάντζας

Ο Κολοκοτρώνης
& ο οξύθυμος
στρατιώτης

Θ.Κολοκοτρώνης:
«Φωτιά και
τσεκούρι»

Η πυρπόληση της
τουρκικής ναυαρχίδας
από τον Κανάρη

Η Ναυμαχία των
Σπετσών

Οι Εμφύλιες
Διαμάχες της
Επανάστασης

Σουλιώτες

Το ολοκαύτωμα της
Μονής Αρκαδίου

Η Μάχη των
Δολιανών

Μήτρος
Πέτροβας

Ηλίας
Μαυρομιχάλης

Γιάννης
Μακρυγιάννης

Μήτρος Πέτροβας (1745 –
1838)
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Ηλίας Μαυρομιχάλης (1795 –
1822)

Γιάννης Μακρυγιάννης (1797 –
1864)
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Κυριακούλης
Μαυρομιχάλης

Πίνακας του Σπυρίδονος
Προσαλέντη (1886)

Παλαιών Πατρών
Γερμανός

Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
(1773 – 1848)

"Μάχου υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος": Η επαναστατική
προκήρυξη του Αλ.
Υψηλάντη

Η καταστροφή της
Κάσου

Η Μάχη των
Στύρων

Άγαλμα του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη στο Βαλτέτσι

Η Ναυμαχία της
Σάμου

Η πτώση της
Σφακτηρίας

Πίνακας του λαϊκού ζωγράφου
Παναγιώτη Ζωγράφου.

Δημήτριος Υψηλάντης

Η Μάχη του
Βαλτετσίου

Ανδρέας
Μεταξάς

Παύλος Μαρία
Βοναπάρτης

Παύλος Μαρία Βοναπάρτης
(1808 – 1827)

Ο πρώτος
εορτασμός της
25ης Μαρτίου

Ο Γεώργιος Σαχτούρης στη
ναυμαχία της Σάμου (πίνακας
του Πέτερ φον Χες)

Λόρδος Βύρων
(1788 – 1824)

Η Μάχη της
Πέτρας

Αλέξανδρος
Υψηλάντης

Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792 –
1828)

Ανδρέας Μεταξάς (1790 –
1860)

Παλαιών Πατρών Γερμανός
(1771 – 1826)

Λόρδος
Βύρων

Δημήτριος
Υψηλάντης

Η Ναυμαχία της
Ερεσσού

Η Μάχη της
Αλαμάνας

Η Μάχη στα
Δερβενάκια

Μάχη στα στενά των
Δερβενακίων (Θ. Βρυζάκη)

Η Μάχη του
Λεβιδίου

Η πυρπόληση του τουρκικού
δικρότου στην Ερεσσό (1882)
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Η πρώτη διπλωματική
αναγνώριση της
Ελλάδας

Σάλπιγξ
Ελληνική

Πίνακας του Ευγένιου
Ντελακρουά

Jean Pierre Boyer

Η Μάχη στο
Μανιάκι

Η καταστροφή της
Χίου

Η Μάχη της
Άμπλιανης

Η καταστροφή των
Ψαρών

Η Μάχη του
Αναλάτου

Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη
στην Καστέλα

Πανουργιάς

Πανουργιάς (1759 – 1834)

Γιάννης
Γκούρας

Ο Καπετάν Γκούρας, Εθνική
Πινακοθήκη
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Ασήμω
Γκούρα

Ασήμω Γκούρα (? – 1827)

Ερρίκος
Δεριγνύ

Ερρίκος Δεριγνύ (1782 – 1835)

Ιωάννης
Κωλέττης

Ιωάννης Κωλέττης (1774 –
1847)
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Προκηρύξεις / Διαγγέλματα
«Ας πολεμήσωμεν
εις τους τάφους
των πατέρων μας».

Ο Παλαιών Πατρών
Στην Πελοπόννησο ο Παλαιών
Πατρών
Γερμανός
πρώτος
εκδίδει
το
επαναστατικό
διάγγελμα. Επιθυμεί ο αγώνας
να γίνει γνωστός στο εξωτερικό
και το απευθύνει «Προς τους εν
Πάτραις προξένους των ξένων
επικρατειών»:
«Ημείς,
το
ελληνικόν έθνος των χριστιανών,
βλέποντες ότι μας καταφρονεί το
οθωμανικόν γένος, και σκοπεύει
τον όλεθρον εναντίον μας πότε μ’
ένα, πότε μ’ άλλον τρόπον,
απεφασίσαμεν σταθερώς ή ν’
αποθάνωμεν
όλοι
ή
να
ελευθερωθώμεν, και τούτου
ένεκα βαστούμεν τα όπλα εις
χείρας ζητούντες τα δικαιώματά
μας. Όντες λοιπόν βέβαιοι ότι
όλα τα χριστιανικά βασίλεια
γνωρίζουν τα δίκαιά μας, και όχι
μόνον
δεν
θέλουν
μας
εναντιωθούν αλλά και θέλουν
μας συνδράμουν, και ότι έχουν
εις μνήμην ότι οι ένδοξοι
πρόγονοί μας εφάνησαν ποτέ
ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα,
διά τούτο ειδοποιούμεν την
εκλαμπρότητά σας και σας
παρακαλούμεν
να
προσπαθήσετε να ήμεθα υπό
την εύνοιαν και προστασίαν του
μεγάλου κράτους τούτου»....

Κρήτη
Και οι Κρήτες, οι κάτοικοι της
μεγαλονήσου, δεν υστέρησαν να
δώσουν το δικό τους ηχηρό
«παρών» με την επαναστατική
προκήρυξή τους: «Εν ονόματι
της τρισυποστάτου θεότητος Οι
κάτοικοι της νήσου Κρήτης,
πλήρεις από υψηλόν και ευγενές
της ελευθερίας αίσθημα, έλαβον
κατά της οθωμανικής τυραννίας

Η προκήρυξη του Υψηλάντη
«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος! Η ώρα
ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί
της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ ιδίων
δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας
επροσκάλουν εις μίμησιν!… »
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω ανδρείοι και
μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την
κλασσικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν
μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των
Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους
των πατέρων μας, οι οποίοι διά να μας αφήσουν
ελευθέρους επολέμησαν και απέθανον εκεί!…
Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η Πατρίς μάς
προσκαλεί! Την 24 Φεβρουαρίου 1821 Εις το
γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου Αλέξανδρος
Υψηλάντης»...

Μεσολόγγι
Η προκήρυξη της «Δυτικής Χέρσου Ελλάδος»,
γραμμένη «Εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ
εικοστώ πρώτω: τη Τετάρτη του μηνός
Νοεμβρίου, εν Μεσολογγίω» αναφέρει: «Η
παντελής
απελπισία,
αποτέλεσμα
του
σκληροτάτου ζυγού της οθωμανικής τυραννίας,
έβαλεν εις τας χείρας των Ελλήνων τα όπλα•
ησθάνθησαν ότι δεν ημπορούσαν πλέον να
ζήσουν εις την πατρίδα των, αλλ’ ή αυτήν έπρεπε
ν’ αφήσουν, ή υπό την μάστιγαν της τυραννίας
και τον ζόφον των δεσμωτηρίων ν’ αποθάνουν,
μη δυνάμενοι να εκπληρώσουν τα υπέρ την
δύναμίν των ζητήματα των τυράννων των, ή με
μέρος του αίματός των να εξαγοράσουν εκείνο
των επιλοίπων αδελφών των, των γυναικών και
τέκνων των. Απεφάσισαν το τρίτον και έλαβον τα
όπλα…»....
τα όπλα περί την 14ην του μηνός Ιουνίου εν έτει
1821. Πειθόμενοι εις την ιεράν φωνήν της
πατρίδος, και αποσείσαντες εν μέρει τον
φρικώδη τούτον ζυγόν, συνήλθον οι νόμιμοι
Παραστάται των διαφόρων επαρχιών κατά την
σεβαστήν
της
Υπερτάτης
Διοικήσεως
πρόσκλησιν,
και
καλώς
σκεφθέντες
επεξεργάσθησαν τον επόμενον οργανισμόν,
σύμφωνον με το πνεύμα και τας παραδεχθείσας
αρχάς του Γενικού συστήματος της Ελλάδος, του
οποίου κηρύττουσι την άθικτον και ακριβή
διατήρησιν. Εν Αρμένοις, τη 20ή Μαΐου 1822, Β’
έτος ανεξαρτησίας». Γεμάτες από αγνό
πατριωτισμό και υψηλές ιδέες, οι προκηρύξεις
του Αγώνα δεν ήταν κενές λέξεις. Έβγαιναν από
τα μύχια της ψυχής του κάθε Έλληνα που
ριχνόταν στη μάχη αποφασισμένος να
ελευθερωθεί ή να πεθάνει. Τις αποστήθιζαν τα
παλικάρια ως Ευαγγέλια. Στέλλονταν στην
Ευρώπη, μεταφράζονταν σε όλες τις γλώσσες
του κόσμου, γίνονταν αντικείμενο θαυμασμού
όλων
των
λαών.
Τροφοδότησαν
τον
φιλελληνισμό και έδιναν στους μαχητές της
Ελευθερίας το σύνθημα: «Μάχου υπέρ Πίστεως
και Πατρίδος»!...

Αρκαδία
Ο Κολοκοτρώνης και ο Δικαίος Παπαφλέσσας
εκδίδουν τη δική τους επαναστατική προκήρυξη:
«Αδελφοί κάτοικοι Αρκαδίας Η ώρα έφθασε, το
στάδιον της δόξης και της ελευθερίας ηνοίχθη, τα
πάντα ιδικά μας και ο Θεός του παντός μεθ’ ημών
έσεται• μη προηθήτε εις το παραμικρόν. Σεις είσθε
ατρόμητοι και των προγόνων μας απόγονοι• γενικώς
οπλισθήτε με ανοικτά μπαϊράκια, και τρέξατε εναντίον
των εχθρών της πίστεως και της πατρίδος• εντός
ολίγων ημερών φθάνομεν και ημείς με 10.000
στρατεύματα. Σεις σφαλίσατε τους Αρκαδίους
Τούρκους, και μίαν ώρα αρχήτερα ως λέοντες να τους
ξεσχίσετε και να τους στείλετε εις τα τάρταρα του
άδου, μη καταδεχθήτε να σας κατηγορήση ο κόσμος
και η Ιστορία, αλλά ν’ αποθανατίσητε τα ονόματά σας,
και να διαμένετε αιωνίως εις την αθάνατον δόξαν. Εν
Σκάλα την 23 Μαρτίου 1821 1ον έτος της Ελευθερίας.
Θ. Κολοκοτρώνης, Γρ. Δικαίος»...

Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά
Η προκήρυξη των τριών νήσων Ύδρας, Σπετσών και
Ψαρών επιγραφόταν «Προκήρυγμα εθνικόν» και
ανέφερε: «Γενναίοι αδελφοί, φιλελεύθεροι Έλληνες,
έφθασε το τέλος των αναστεναγμών σας διά τας
αδικίας, τα ύβρεις, τας ατιμίας και τα άλλα άπειρα
κακά
όπου
επάσχετε.
Ευσεβείς
απόγονοι
ανδρειοτάτων προγόνων, κάτοικοι, των νήσων και
της ξηράς, όσοι μένετε ακόμη εις τον τουρκικόν ζυγόν,
σηκωθήτε, πιάσετε τα όπλα διά την κοινήν
ελευθερίαν• όσοι έχετε καράβια, μικρά και μεγάλα,
αρματώσετέ τα και ενωθήτε με τον ελληνικόν στόλον,
όπου συγκροτείται από τας ναυτικάς δυνάμεις των
Υδραιωτών, Σπετσιωτών και Ψαριανών, και σας
υπόσχεται την ελευθερίαν όλου του Αρχιπελάγους.
Μη δειλιάσετε, απόγονοι του Μιλτιάδου και
Θεμιστοκλέους… Ο πόλεμος γίνεται διά την πίστιν και
την πατρίδα. Σηκωθήτε εξ όλης ψυχής και καρδίας•
πιάσετε τα όπλα και κατακόψετε τους τυράννους, διά
να λάβητε την ελευθερίαν οπού όλοι κοινώς
επιθυμούμεν». ...

Μεσσηνία
Ο Πετρόμπεης, εισβάλλοντας στη Μεσσηνία και
συστήνοντας την «Μεσσηνιακήν Γερουσίαν», εκδίδει
την προκήρυξη της πρώτης επίσημης, κατά κάποιον
τρόπο, ελληνικής Αρχής: «Προς τας ευρωπαϊκάς
Αυλάς: Ο ανυπόφορος ζυγός της οθωμανικής
τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος
κατήντησε εις μίαν ακμήν, ώστε να μη μένη άλλο εις
τους δυστυχείς Πελοποννησίους Ελληνας ειμή μόνον
πνοή, και αυτή διά να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους
αναστεναγμούς των. Εις τοιαύτην αθλίαν κατάστασιν,
στερημένοι απ’ όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην
ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα και
να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Εν ενί λόγω
απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να
αποθάνωμεν. Εν τω σπαρτατικώ στρατοπέδω της
Καλαμάτας τη 25 Μαρτίου 1821 πρώτον της
ελευθερίας»....
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