
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ΤΨΘΛΘ ΠΤΛΘ 

ΚΡΑΣΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΣΘ 

ΣΑΘ     

Παύλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Η Ακρόπολθ τθσ Ακινασ ζχει παραδοκεί. 

 τθ τερεά Ελλάδα ολοκλθρϊνεται θ 

τουρκικι κυριαρχία. 

 τθν Ηλεία ζχει παραλφςει κάκε 

αντίςταςθ. 

 Ζχει ερθμωκεί θ Μεςςθνία. 

 Ζχει καταςτραφεί θ Σριπολιτςά. 

 Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ νικά ςε μάχεσ. 

 Ο Καποδίςτριασ προςπακεί να μθ 

δυςαρεςτιςει τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ. 

 Αναμζνονται ςτθν Πελοπόννθςο Γάλλοι 

ςτρατιϊτεσ προκειμζνου να αποχωριςουν 

τα αιγυπτιακά ςτρατεφματα. 

 Παράλλθλα ο Καποδίςτριασ ςτζλνει 

πολεμικά πλοία ςτον Αμβρακικό κόλπο. 

 τόχοσ:  να ςυμπεριλθφκεί θ περιοχι ςτα 

όρια του νζου κράτουσ. 

 Απορρίπτει κάκε ςυηιτθςθ 

για αυτονομία ι ανεξαρτθςία 

τθσ Ελλάδασ. 

1827                       

ΔΤΟΙΩΝΘ Θ ΚΑΣΑΣΑΘ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΑΝΑΣΑΘ 

 Μετά τθ ναυμαχία του Ναυαρίνου οι Ζλλθνεσ 

καταλαβαίνουν ότι θ απελευκζρωςθ πλθςιάηει. 

 Ο Κάρολοσ Φαβιζροσ με τακτικό ςτρατό αποβιβάηεται 

ςτθ Χίο. 

 Δυναμϊνει θ επαναςτατικι δραςτθριότθτα ςτθν Κριτθ. 

 Πόλεισ και χωριά τθσ τερεάσ Ελλάδασ (όπωσ η Θήβα, η 

Λιβαδειά, η Άμφιςςα, το Καρπενήςι, το Μεςολόγγι) 

απελευκερϊνονται από τον Δθμιτριο Τψθλάντθ, τον 

Κίτςο Σηαβζλα και άλλουσ οπλαρχθγοφσ. 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 1830    

Θ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟ ΚΡΑΣΟ     

 Τπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου από τισ 

τρεισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία). 

 Διακθρφςςεται θ πολιτικι ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδασ. 

 Αρχικά, τα ςφνορα του νζου κράτουσ ορίηονται ςτθ 

γραμμι Αχελϊου – περχειοφ ποταμοφ. 

 1832: Σα ςφνορα επεκτείνονται ςτθ γραμμι 

Αμβρακικοφ – Παγαςθτικοφ κόλπου. 

 Σα ςφνορα αναγνωρίηονται και από τθν Τψθλι Πφλθ. 

ΚΙΝΘΕΙ  ΓΙΑ ΣΘ 

ΔΙΕΤΡΤΝΘ ΣΩΝ ΤΝΟΡΩΝ 

ΣΟ ΝΕΟ ΚΡΑΣΟ    

Ζπειτα από 10 χρόνια ςυγκροφςεων, θ ίδρυςθ 

ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ είναι γεγονόσ 

1828                                       

Ο ΑΓΩΝΑ 

ΑΝΑΗΩΠΤΡΩΝΕΣΑΙ 

1829                                           

Ο ΟΤΛΣΑΝΟ ΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ 

ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΙ     

 Η Οκωμανικι Αυτοκρατορία χάνει ςτον 

Ρωςοτουρκικό πόλεμο (1828-1829). 

 Ο ουλτάνοσ αναγκάηεται να δεχτεί τθν 

ζναρξθ διαπραγματεφςεων. 

 Άγγλοι και Γάλλοι κζλουν να περιορίςουν τισ 

επιδιϊξεισ τθσ Ρωςίασ και τθν αυξθμζνθ  

επιρροι τθσ ςτουσ Ζλλθνεσ. 

 Προτείνουν τθν ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδασ. 


