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ΕΝΟΣΗΣΑ 10 – EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΗ 
 

Ελληνικθ επανάςταςη και ευρωπαϊκθ διπλωματία (1821-1826) 
 Ελλθνικι επανάςταςθ : εινικόσ αγϊνασ με ςτόχο τθν ελευκερία, όχι τθν 

κοινωνικι ανατροπι → επιδίωξθ ςυμπαράςταςθσ Ευρωπαίων. 
 Δυςμενθσ διεινθσ ςυγκυρία : 1) Αγγλία, Ρωςία, Αυςτρία, Πρωςία → 

διαμόρφωςθ ιςορροπιϊν προσ αποτροπι πολζμων 2) εποχι τθσ Παλινόρκωςθσ 
ςτθν Ευρϊπθ (απόλυτθ μοναρχία) 3) θ ελλθνικι επανάςταςθ μζροσ του 
ανατολικοφ ηθτιματοσ (ακεραιότθτα ι διαμελιςμόσ τθσ οκωμανικισ 
αυτοκρατορίασ κατά τα ςυμφζροντα των Δυνάμεων). 

 1821-1822 οι Δυνάμεισ (Αγγλία, Ρωςία, Αυςτρία, Γαλλία, Πρωςία) κράτηςαν 
αρνητικθ ςτάςη εξαιτίασ ςυμφερόντων και τθσ επικυμίασ τουσ να μθ διαλυκεί 
το οκωμανικό κράτοσ. 

 Η Ρωςία καταδίκαςε τθν επανάςταςθ ςτισ Ηγεμονίεσ. Με παρζμβαςθ του 
Καποδίςτρια διαμορφϊκθκε πιο ευνοϊκι ρωςικι και ευρωπαϊκι πολιτικι. 

 Μεταςτροφθ τησ αγγλικθσ ςτάςησ : το 1823 ο Άγγλοσ υπουργόσ εξωτερικϊν 
Σζορτζ Κάνιγκ εκτίμθςε πωσ θ Ελλάδα κα μποροφςε να γίνει ςυνεργάτθσ τθσ 
Αγγλίασ ςτθ Μεςόγειο → θ Αγγλία αναγνϊριςε τουσ Ζλλθνεσ ωσ εμπόλεμθ 
δφναμθ. 

 Αντίδραςη Ρωςίασ : αρχζσ 1824 θ Ρωςία πρότεινε το ςχζδιο των τριών 
τμημάτων → ςχθματιςμόσ τριϊν αυτόνομων ελλθνικϊν θγεμονιϊν. 
Απορρίφκθκε από ςουλτάνο και Ζλλθνεσ. 

 Επιρροθ τησ Αγγλίασ : 1) 1824 και 1825 ςφναψη δανείων με Αγγλία, 2) 1825 
πράξη προςταςίασ : οι Ζλλθνεσ ηθτοφςαν εγγράφωσ προςταςία από τθν Αγγλία. 

 Σα «ξενικά» κόμματα : Η πεποίκθςθ ότι θ λφςθ κα ερχόταν από τισ δυνάμεισ 
οδιγθςε ςτθ δθμιουργία των πρϊτων πολιτικϊν κομμάτων : αγγλικό (Αλ. 
Μαυροκορδάτοσ), γαλλικό (Ι. Κωλζττθσ), ρωςικό (Α. Μεταξάσ και Θ. 
Κολοκοτρϊνθσ). 

Σο κίνημα του φιλελληνιςμοφ 
 Σα αίτια : 1) θ διάδοςθ του φιλελευκεριςμοφ και του επαναςτατικοφ 

ριηοςπαςτιςμοφ (γαλλικι επανάςταςθ), 2) ο καυμαςμόσ των Ευρωπαίων για τον 
αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό, 3) ο αποτροπιαςμόσ για τισ βιαιότθτεσ των Σοφρκων 
ςε βάροσ άμαχων Ελλινων, 4) θ ςυγκίνθςθ για τισ ελλθνικζσ επιτυχίεσ. 

 Η προςφορά : 1) οικονομικι ενίςχυςθ (χριματα, εφόδια), 2) θκικι ενίςχυςθ 
(εκδθλϊςεισ ςυμπαράςταςθσ) 3) προςωπικι ςυμμετοχι φιλελλινων ςτον 
Αγϊνα και ςτισ προςπάκειεσ ςυγκρότθςθσ κράτουσ (π.χ. Άγγλοσ λόρδοσ 
Μπάιρον). Δεν ζλειψαν φαινόμενα τυχοδιωκτιςμοφ (για χριματα και αξιϊματα). 

Προσ την ίδρυςη ανεξάρτητου ελληνικοφ κράτουσ (1826-1830) 
 Ιουλιανή Συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827 - Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία) : 

ίδρυςθ αυτόνομου ελληνικοφ κράτουσ. Άρνθςθ ςουλτάνου να τθν αποδεχτεί → 
ναυμαχία Ναβαρίνου (8 Οκτωβρίου 1827) : οι ςτόλοι Αγγλίασ, Ρωςίασ, Γαλλίασ 
ςυνζτριψαν τον τουρκοαιγυπτιακό. 

 Συνθήκη τησ Αδριανοφπολησ (14 επτεμβρίου 1829) : αποδοχι από το 
ςουλτάνο όλων των μζχρι τότε αποφάςεων των Δυνάμεων. 

 Πρωτόκολλο τησ Ανεξαρτηςίασ (3 Φεβρουαρίου 1830 - Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία) : 
θ πρϊτθ επίςθμθ διπλωματικι πράξθ που αναγνϊριςε  τθν Ελλάδα ωσ κράτοσ 
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κυρίαρχο και ανεξάρτητο (κα εκτεινόταν νότια τθσ ςυνοριακισ γραμμισ που 
ορίηεται από τουσ ποταμοφσ Αχελϊο – περχειό). 
Ο πρίγκιπασ Λεοπόλδοσ του αξ Κόμπουργκ επιλζχτθκε ωσ θγεμόνασ τθσ 
Ελλάδασ, αλλά δεν αποδζχτθκε τθν εκλογι του. 
 

 
Η επικράτεια του πρώτου ελλθνικοφ κράτουσ (Πρωτόκολλο τθσ Ανεξαρτθςίασ, 1830) 

 

Α. IΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Παλινόρκωςθ, ανατολικό ηιτθμα, ςχζδιο των τριών τμθμάτων, 
πράξθ προςταςίασ, ξενικά κόμματα, Ιουλιανι ςυνκικθ του Λονδίνου, ςυνκικθ τθσ 
Αδριανοφπολθσ, πρωτόκολλο τθσ Ανεξαρτθςίασ. 

 
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ : 
1. Ποιεσ προςπάκειεσ ζκαναν οι επαναςτατθμζνοι Ζλλθνεσ για να εξαςφαλίςουν τθ 
ςυμπαράςταςθ των Ευρωπαίων; 
2. Γιατί θ διεκνισ ςυγκυρία ιταν δυςμενισ για τθν ελλθνικι επανάςταςθ; 
3. Ποια ιταν θ ςτάςθ των Δυνάμεων κατά τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ Επανάςταςθσ; 
4. Σι γνωρίηετε για τθ μεταςτροφι τθσ αγγλικισ και ρωςικισ πολιτικισ απζναντι 
ςτθν Επανάςταςθ; Πϊσ ενιςχφκθκε θ επιρροι τθσ Αγγλίασ μεταξφ των Ελλινων; 
5. Σι γνωρίηετε για τθ δθμιουργία των «ξενικϊν» κομμάτων; 
6. Σι ιταν ο φιλελλθνιςμόσ; Ποιοι παράγοντεσ τον γζννθςαν και ποια ιταν θ 
προςφορά του ςτον Αγϊνα; 
7. Ποιεσ ιταν οι διπλωματικζσ εξελίξεισ ςτο ελλθνικό ηιτθμα από το 1826 ωσ τθν 
αναγνϊριςθ ανεξάρτθτου ελλθνικοφ κράτουσ από τισ Δυνάμεισ; 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 
1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β : 

Α Β 

α. αγγλικό κόμμα 1. Ι. Κωλζττθσ  

β. γαλλικό κόμμα 2. Θ. Κολοκοτρϊνθσ και Α. Μεταξάσ 

γ. ρωςικό κόμμα 3. Α. Μαυροκορδάτοσ 

 
2. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ και να αιτιολογιςετε τισ 
λανκαςμζνεσ : 
Α. Οι Ζλλθνεσ τόνιηαν τον κοινωνικοανατρεπτικό χαρακτιρα του αγϊνα. 
Β. Σο 1823 ο Σηορτη Κάνιγκ αναγνϊριςε τθν Ελλάδα ωσ αυτόνομο κράτοσ. 
Γ. Ο ςουλτάνοσ αποδζχτθκε το ςχζδιο των τριών τμθμάτων. 
Δ. Η Ιουλιανι ςυνκικθ του Λονδίνου προζβλεπε τθν ίδρυςθ ανεξάρτθτου ελλθνικοφ 
κράτουσ. 
Ε. Με το Πρωτόκολλο τθσ Ανεξαρτθςίασ θ Ελλάδα κα εκτεινόταν νότια τθσ 
ςυνοριακισ γραμμισ Αχελϊου-περχειοφ. 
 
3. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά : 
Α. Σα δφο πρϊτα χρόνια τθσ επανάςταςθσ θ ςτάςθ των Δυνάμεων ιταν ……………… . 
Β. Ο υπουργόσ εξωτερικϊν τθσ Αγγλίασ …………..  ……………………….. αναγνϊριςε τθν 
Ελλάδα ωσ …………………….  ……………………. . 
Γ. Η Ρωςία το 1824 πρότεινε το ςχζδιο των  …………….. ………………………….. , που 
απορρίφκθκε από ……………………………. και από ……………………………………….. . 
Δ. Ζλλθνεσ θγζτεσ ηιτθςαν από τθν …………………. να αναλάβει τθν προςταςία τουσ 
υπογράφοντασ τθν ……………………. ………………………………….. . 
Ε. Οι φιλζλλθνεσ πρόςφεραν ενίςχυςθ ………………………………. και ……………………. . 
 

         
                        Λόρδοσ Μπάιρον                                                      Τηορτη Κάνιγκ 

 
 


