
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1827                                 

Η ΤΝΘΗΚΗ       

ΣΟΤ ΛΟΝΔΙΝΟΤ     

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Θ Ιερι υμμαχία ςυγκροτείται το 1815 από 

τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ τθσ εποχισ (Ρωςία, 

Πρωςία, Αυςτρία, Αγγλία, Γαλλία). 

 Με κοινζσ αποφάςεισ ςε ςυνζδρια το 1821 

και το 1822, δθλϊνουν αντίκεςθ απζναντι ςε 

οποιοδιποτε επαναςτατικό κίνθμα. 

 Καταδικάηεται το ξζςπαςμα τθσ ελλθνικισ 

Επανάςταςθσ το 1821. 

 Σα ςυμφζροντα των Μεγάλων Δυνάμεων 

και ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ τουσ αλλάηουν 

τθ ςτάςθ τουσ ςτο Ελλθνικό Ηιτθμα. 

 Θ αγγλικι πολιτικι γίνεται φιλικι προσ τουσ 

αγωνιηόμενουσ Ζλλθνεσ. 

 Θ Ρωςία δεν κζλει να αφιςει ςτουσ Άγγλουσ 

τθν πρωτοβουλία και αναγκάηεται να 

αλλάξει κι εκείνθ ςτάςθ υπζρ των Ελλινων. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1821               

ΔΙΑΣΑΡΑΞΗ ΣΩΝ 

ΡΩΟΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ     

 Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ αποφαςίηουν να μεςολαβιςουν από 

κοινοφ για τθν επίλυςθ του Ελλθνικοφ Ηθτιματοσ. 

 Αγγλία, Γαλλία και Ρωςία υπογράφουν τθ ςυνκικθ. 

 Καλοφνται οι δφο εμπόλεμεσ πλευρζσ να κάνουν ανακωχή 

και να αρχίςουν διαπραγματεφςεισ για τη δημιουργία 

αυτόνομου ελληνικοφ κράτουσ. 

 Αν οι όροι τησ υνθήκησ δεν γίνουν δεκτοί, οι Μεγάλεσ 

Δυνάμεισ μποροφν να επζμβουν με οποιονδήποτε τρόπο, 

ακόμα και με ςτρατιωτική βία. 

 Θ Τψθλι Πφλθ αντιδρά και απορρίπτει τθ υνκικθ. 

Η ΙΕΡΗ ΤΜΜΑΧΙΑ 

ΚΑΣΑΔΙΚΑΖΕΙ       

ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 

 Αφορμι ο απαγχονιςμόσ του Πατριάρχθ 

Γρθγορίου του Ε’ τον Απρίλιο του 1821 

και οι διϊξεισ των Ελλινων υπθκόων τθσ 

Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. 

 Ο Ρϊςοσ πρεςβευτισ αναχωρεί από τθν 

Κωνςταντινοφπολθ. 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 1827           

Η ΝΑΤΜΑΧΙΑ ΣΟΤ 

ΝΑΤΑΡΙΝΟΤ     

 Με τθν άρνθςθ τθσ υνκικθσ του Λονδίνου από τον ουλτάνο, οι 

Μεγάλεσ Δυνάμεισ βρίςκουν τθν αφορμι που ζψαχναν. 

 Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωςικά πλοία φτάνουν ςτθν Πφλο (Πελοπόννηςοσ) 

για να εφαρμόςουν τουσ όρουσ τθσ υνκικθσ. 

 Ναφαρχοι του ςτόλου είναι οι  Κόδριγκτον, Δεριγνφ και Χζυδεν. 

 Ενωμζνεσ οι ναυτικζσ ςυμμαχικζσ δυνάμεισ αντιμετωπίηουν με επιτυχία 

τον τουρκοαιγυπτιακό ςτόλο, καταςτρζφοντάσ τον ολοκλθρωτικά. 

1823                       

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΗ ΡΩΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ     

Η νίκη ςτο Ναυαρίνο επιταχφνει τισ εξελίξεισ και 

οδηγεί τελικά ςτην απελευθζρωςη τησ Ελλάδασ. 


