
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1827                                 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ       

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ     

Παύλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 Η Ιερή Συμμαχία συγκροτείται το 1815 από 

τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής (Ρωσία, 

Πρωσία, Αυστρία, Αγγλία, Γαλλία). 

 Με κοινές αποφάσεις σε συνέδρια το 1821 

και το 1822, δηλώνουν αντίθεση απέναντι σε 

οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα. 

 Καταδικάζεται το ξέσπασμα της ελληνικής 

Επανάστασης το 1821. 

 Τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων 

και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους αλλάζουν 

τη στάση τους στο Ελληνικό Ζήτημα. 

 Η αγγλική πολιτική γίνεται φιλική προς τους 

αγωνιζόμενους Έλληνες. 

 Η Ρωσία δεν θέλει να αφήσει στους Άγγλους 

την πρωτοβουλία και αναγκάζεται να 

αλλάξει κι εκείνη στάση υπέρ των Ελλήνων. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1821               

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΩΝ 

ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ     

 Οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν να μεσολαβήσουν από 

κοινού για την επίλυση του Ελληνικού Ζητήματος. 

 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη. 

 Καλούνται οι δύο εμπόλεμες πλευρές να κάνουν ανακωχή 

και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία 

αυτόνομου ελληνικού κράτους. 

 Αν οι όροι της Συνθήκης δεν γίνουν δεκτοί, οι Μεγάλες 

Δυνάμεις μπορούν να επέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο, 

ακόμα και με στρατιωτική βία. 

 Η Υψηλή Πύλη αντιδρά και απορρίπτει τη Συνθήκη. 

Η ΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ       

ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 Αφορμή ο απαγχονισμός του Πατριάρχη 

Γρηγορίου του Ε’ τον Απρίλιο του 1821 

και οι διώξεις των Ελλήνων υπηκόων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 Ο Ρώσος πρεσβευτής αναχωρεί από την 

Κωνσταντινούπολη. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1827           

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ     

 Με την άρνηση της Συνθήκης του Λονδίνου από τον Σουλτάνο, οι 

Μεγάλες Δυνάμεις βρίσκουν την αφορμή που έψαχναν. 

 Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά πλοία φτάνουν στην Πύλο (Πελοπόννησος) 

για να εφαρμόσουν τους όρους της Συνθήκης. 

 Ναύαρχοι του στόλου είναι οι  Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν. 

 Ενωμένες οι ναυτικές συμμαχικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με επιτυχία 

τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, καταστρέφοντάς τον ολοκληρωτικά. 

1823                       

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     

Η νίκη στο Ναυαρίνο επιταχύνει τις εξελίξεις και 

οδηγεί τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας. 


