Xρονολγιο της Eπανάστασης
Tα σημαντικ τερα συμβάντα στην Eλλάδα και τη Δύση απ το 1821 έως το 1834
Tης Λουκίας Δρούλια
Iστορικού δ.φ., Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών
του E.I.E.

1821: O Aλέξανδρος Yψηλάντης,
υπασπιστής του τσάρου Aλεξάνδρου
A΄, αρχηγς της Φιλικής Eταιρείας,
φθάνει στο Iάσιο που ο ηγεμνας
της Mολδαβίας Mιχαήλ Σούτσος
προσχωρεί στο κίνημά του και του
παραδίνει την πλη. O Yψηλάντης
καλεί σε επανάσταση με προκηρύξεις και συστήνει τον Iερ Λχο. O
πατριάρχης Γρηγριος E΄ τον αφορίζει. Eξέγερση στην Πελοπννησο και
τα νησιά (Mάρτιος–Aπρίλιος). O Aλ.
Yψηλάντης φθάνει στο Bουκουρέστι. Aπαγχονισμς του Πατριάρχη
Γρηγορίου E΄ και των μελών της I.
Συνδου. Aποκεφαλισμς του Mεγάλου Διερμηνέα Kωνσταντίνου Mουρούζη και του Δραγομάνου του Στλου Nικολάου Mουρούζη στην Kωνσταντινούπολη. Θανάτωση του Aθανασίου Διάκου στη Φθιώτιδα. Mάχη
του Bαλτετσίου (14–15 Mαΐου). Συνέλευση των Kαλτετζών (7 Iουνίου).
Mάχη του Δραγατσανίου (19 Iουνίου). O Δημήτριος Yψηλάντης φθάνει
στα Bέρβαινα. Eγκατάσταση τυπογραφείου στην Kαλαμάτα που εκδίδει τις πρώτες επαναστατικές προκηρύξεις και την εφημερίδα Σάλπιγξ
Eλληνική. O Aλέξανδρος Mαυροκορδάτος πηγαίνει στο Mεσολγγι. Aλωση της Tριπολιτζάς (5 Oκτ.). Aποτυχία της επανάστασης στη Xαλκιδική.
Aρχίζουν να καταφθάνουν στην
Eλλάδα οι φιλέλληνες εθελοντές
(περίπου 1.200 έλαβαν μέρος στον
πλεμο της ελληνικής ανεξαρτησίας).
O Aδ. Kοραής εκδίδει στο Παρίσι
τα Πολιτικά του Aριστοτέλη στη σειρά της «Eλληνικής Bιβλιοθήκης».
Προτάσσει τα περίφημα για τη δημοκρατική και κοινωνική προβληματική
που περιέχουν «Προλεγμενα», αναφερμενος ταυτχρονα στον ελληνικ αγώνα και ενθαρρύνοντας τους
αγωνιζμενους για την ελευθερία
τους ομογενείς του. Eπανεκδίδει επίσης το Σάλπισμα Πολεμιστήριον
(1801) με τη γαλλική μετάφραση του
Guerrier de Dumast.
Συνέδριο του Laybach (12 Iαν. – 12
Mαΐου). Πρωτοβουλίες του Mέτερνιχ
να διασφαλιστεί η καταστολή της επανάστασης στη Nεάπολη της Iταλίας. H είδηση της ελληνικής εξέγερσης γίνεται δεκτή με δυσαρέσκεια. O τσάρος αποκηρύσσει το επαναστατικ κίνημα του Aλ. Yψηλάντη. Θάνατος του Nαπολέοντα (5
Mαΐου). Σχηματισμς υπερσυντηρητικής κυβέρνησης στη Γαλλία με
πρωθυπουργ τον Villèle. Kρίση στις
ρωσοτουρκικές σχέσεις. O Γερμανς καθηγητής W.T. Krug συνθέτει
το φιλελληνικ του έργο Griechenlands Wiedergeburt (H Aναγέννηση της Eλλάδος, Mάιος). Iδρυση Φι-
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«O λρδος Mπάιρον, αφιερωμένο στους ρομαντικούς». Λιθογραφία του Mισέλ Mπαρατιέ (1784-1867). Πριν απ την ενεργή συμμετοχή του στο φιλελληνικ κίνημα το 1823, ο Aγγλος ποιητής Mπάιρον (1788-1824), άσκησε με το
έργο του αποφασιστική επίδραση στους καλλιτεχνικούς και λογοτεχνικούς
κύκλους της Γαλλίας, υπέρ της ελληνικής υπθεσης. O θάνατς του στο Mεσολγγι, αύξησε το θαυμασμ της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για τον ρομαντικ αυτν φιλέλληνα (Eθνική Bιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι).

λελληνικών κομιτάτων στην Eλβετία
και τη Γερμανία. W. Müller, Lieder
den Gricchen (Tραγούδια των Eλλήνων). Iδρυση της Eταιρείας της Xριστιανικής Hθικής (Société de la
Morale chrétienne), στο Παρίσι.
Eκδοση του περιοδικού Antologia
στη Φλωρεντία απ τον J.P.
Vieusseux· περιέχει πολλά άρθρα
σχετικά με τους Eλληνες. Eκδίδεται
η Messénienne, sur la liberté de la
Grèce (Mεσσηνιακή ωδή για την ελευθερία της Eλλάδας), που αποδίδεται στον Casimir Delavigne. O
Aγγλος ποιητής P.B. Shelley στην Πίζα, αφιερώνει το ποίημά του Hellas
στον Aλέξανδρο Mαυροκορδάτο (1
Nοεμ.).
1822: Eθνοσυνέλευση της Eπιδαύρου. Oι επαναστατημένοι Eλληνες
διακηρύσσουν την ανεξαρτησία του
«ελληνικού έθνους» και ψηφίζουν το
Προσωρινν Πολίτευμα της Eπιδαύρου, θεμελιωμένο σε δημοκρατικές

αρχές. Δολοφονία του Aλή πασά των
Iωαννίνων απ τους Tούρκους. Eπανάσταση στην Aνατολική Mακεδονία.
Σφαγές της Xίου. O Kωνσταντίνος
Kανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα στη Xίο. Mάχη του Πέτα, με
συμμετοχή φιλελλήνων εθελοντών.
Hττα του Δράμαλη στα Δερβενάκια
απ τα στρατεύματα του Θεδωρου
Kολοκοτρώνη. Πρώτη πολιορκία του
Mεσολογγίου. Oι Eλληνες απευθύνονται «προς τους χριστιανούς μονάρχες της Eυρώπης που συνεδριάζουν
στη Bερνα». Oι απεσταλμένοι τους
δεν γίνονται δεκτοί στο συνέδριο· το
ελληνικ ζήτημα θάβεται απ τη διεθνή διπλωματία.
Yπμνημα του μητροπολίτη Oυγγροβλαχίας Iγνάτιου στον Pώσο υπουργ Eξωτερικών Nesselrode, με
τίτλο Gréce, Causes de sa révolution
et de son état acgtuel. Eλλάς, αίτια
της επαναστάσεως και της παρούσης καταστάσεώς της).

Eπιστολή του προέδρου της Aϊτής
J.–P. Boyer, με την οποία αναγνωρίζει την ελληνική ανεξαρτησία. O
Aμερικανς πρεδρος, Monroe, αναφέρεται στον ελληνικ ξεσηκωμ.
Aυτοκτονία του Aγγλου υπουργού
Eξωτερικών Castlereagh. Tον διαδέχεται ο George Canning. Λρδος
Erskine, A Letter to the earl of
Liverpool, on the Subject of the
Greeks (Eπιστολή στον κμη Λίβερπουλ σχετικά με τους Eλληνες). C.
Delavigne, Nouvelles Messéniennes
(Nέες Mεσσηνιακές Ωδές).
1823: H ελληνική κυβέρνηση εδρεύει στο Nαύπλιο. H B΄ Eθνοσυνέλευση ψηφίζει την αναθεώρηση του
Συντάγματος της Eπιδαύρου και εισάγει προοδευτικά άρθρα σχετικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του Tύπου κ.ά. Aφιξη του λρδου Mπάυρον στην Kεφαλλονιά. Mετάβαση στο Λονδίνο των Eλλήνων απεσταλμένων I. Oρλάνδου και A.
Λουριώτη, προκειμένου να διαπραγματευτούν δημσιο δανεισμ. O
Edward Blaquiere παρουσιάζει στην
ελληνική Eθνοσυνέλευση τις «παρατηρήσεις» του J. Bentham σχετικά
με το κείμενο του ελληνικού συντάγματος.
O Διονύσιος Σολωμς συνθέτει
τον Yμνον εις την Eλευθερίαν (εκδίδεται το 1825).
H βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τους Eλληνες ως εμπολέμους με
τους Tούρκους. Διακήρυξη του
«δγματος Monroe» και φιλελληνικ
μήνυμα του προέδρου Monroe. Θάνατος του πάπα Πίου Z΄. Iδρύεται η
Φιλελληνική Eταιρεία του Λονδίνου
(London Greek Committee). E.
Blaquiere, Report on the Present State of the Greek Confederation. (Eκθεση για την παρούσα κατάσταση της
Eλληνικής Oμοσπονδίας). Iδρύονται
στο Παρίσι η Eλληνική Eπιτροπή
(Comité grec) στα πλαίσια της Eταιρείας της Xριστιανικής ηθικής
(Société de la Morale Chrétienne), η
1η φιλελληνική επιτροπή της Mασσαλίας και οι φιλελληνικές επιτροπές των Hνωμένων Πολιτειών.
1824: O Λρδος Mπάιρον φθάνει
στο Mεσολγγι. A΄ εμφύλιος πλεμος
(ο Kολοκοτρώνης και οι στρατιωτικοί
αρχηγοί της Πελοποννήσου εναντίον των προσκειμένων στρατευμάτων στον Aλ. Mαυροκορδάτο με τον
οποίο έχουν συμμαχήσει οι πολιτικοί
αρχηγοί της Πελοποννήσου και των
νησιών). Kατάληψη της Kρήτης απ
τον αιγυπτιακ στλο. Θάνατος του
λρδου Mπάιρον στο Mεσολγγι.
Tον επικήδειο εκφωνεί ο Σπυρίδων
Tρικούπης. Φθάνει στη Zάκυνθο το
πρώτο δάνειο. Kαταστροφή της Kάσου. Tέλος του A’ εμφυλίου πολέμου. Kαταστροφή των Ψαρών. Nαυμαχία του Γέροντα. B΄ εμφύλιος πλεμος (αντιπρσωποι των πολιτικών
και στρατιωτικών της Πελοποννήσου

«Mαυροκορδάτος, αρχηγς της ελληνικής κυβέρνησης». Λιθογραφία του
Oράς Bερνέ (1798-1863), αφιερωμένη στον Φαναριώτη πρίγκιπα Aλέξανδρο
Mαυροκορδάτο (1791-1865), πρεδρο του Eκτελεστικού του νεοσύστατου
κράτους, μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Eλλάδας, το 1822 (Eθνική
Bιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι).

εναντίον των Yδραίων και Σπετσιωτών, που υποστηρίζονται απ τους
στρατιωτικούς της Pούμελης).
O Δ. Σολωμς συνθέτει τον Λυρικν ποίημα εις τον θάνατο του Λορδ.
Mπάιρον. A. Kάλβος, H πατριωτική
λύρα της Eλλάδας (Παρίσι μετάφραση στα γαλλικά απ τον Stanislas
Julien). Eκδίδονται οι εφημερίδες
Eλληνικά Xρονικά στο Mεσολγγι απ τον J.-J. Meyer (-1826). O Φίλος
του Nμου στην Yδρα (-1827) απ
τον Iωσήφ Kιάππε, η Eφημερίς των
Aθηνών απ τον Γ. Ψύλλα (-1826) και
ο Telegrafo Greco στο Mεσολγγι με
τις φροντίδες του Mπάιρον και του
Iταλού φιλέλληνα κμη P. Gamba.
Eγκαινιάζεται στο ανάκτορο της Kυβερνήσεως η Iνιος Aκαδημία που ιδρύθηκε στην Kέρκυρα, χάρη στις
προσπάθειες του φιλέλληνα ελληνιστή Frederick North, λρδου
Guilford.
Συζήτηση στο αμερικανικ Kογκρέσο για το ελληνικ ζήτημα. Λγος του Daniel Webster (19 Iαν.).
Πρωτκολλο της Πετρούπολης σχετικά με το ελληνικ ζήτημα. O Mοχάμεντ Aλι της Aιγύπτου αναλαμβάνει
την καταστολή της ελληνικής εξέγερσης. O Chateaubriand περνά
στην αντιπολίτευση· τον ακολουθούν οι εφημερίδες Journal des
Débats και Quotidienne. O Kάρολος I΄
διαδέχεται τον Λουδοβίκο IH΄ ως βα-

σιλιάς της Γαλλίας. O Delacroix ζωγραφίζει τον πίνακα Massacres de
Scio (Σφαγές της Xίου).
F.
Pouqueville, Histoire de la Régénération de la Gréce (Iστορία της αναγεννηθείσης Eλλάδος). Claude Fauriel, Chants populaires de la Gréce
moderne (Δημώδη άσματα της νεωτέρας Eλλάδος), 2 τ.
1825: Φυλάκιση του στρατηγού Kολοκοτρώνη. O Iμπραήμ πασάς με
τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα αποβιβάζονται και εισβάλλουν στην
Πελοπννησο. Kαταστροφή της
Σφακτηρίας· θάνατος του Iταλού φιλέλληνα κμη Σανταρζα. Aποφυλάκιση του Kολοκοτρώνη. Θάνατος του
Παπαφλέσσα στη μάχη στο Mανιάκι.
Tο δεύτερο δάνειο φθάνει στο Nαύπλιο. Θάνατος του Oδυσσέα
Aνδρούτσου. Oι Eλληνες ζητούν την
αγγλική «προστασία» την οποία αρνείται η βρετανική κυβέρνηση.
Eκδίδεται η Γενική Eφημερίς της
Eλλάδος. O Yμνος εις την Eλευθερίαν του Δ. Σολωμού μεταφράζεται
στα γαλλικά και τα αγγλικά.
O J. Quincey Adams, πρεδρος
των Hνωμένων Πολιτειών. Iδρύεται
στο Παρίσι η «Φιλανθρωπική Eταιρεία υπέρ των Eλλήνων», γνωστή ως
Comité philhellenique de Paris.
Iδρύονται η δεύτερη Φιλελληνική επιτροπή της Mασσαλίας και η δεύτερη Φιλελληνική επιτροπή της Γενεύ-

«O συνταγματάρχης Φαβιέρος». Λιθογραφία του Πιερ Λετιέρ (1798-1884). Tα
κατορθώματα του Σαρλ–Nικολά Φαβιέ ή Φαβιέρου (1782-1855) στο πλευρ των
εξεγερμένων Eλλήνων (1823) έδωσαν τροφή στα χρονικά του φιλελεύθερου
γαλλικού Tύπου, ενώ η συμμετοχή του στην πολιορκία (Aύγουστος 1826) και
την πτώση της Aκρπολης της Aθήνας (Iούνιος 1827) συνέβαλε στην αύξηση
της δημοτικτητάς του (Eθνική Bιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι).

ης. F.R. Chateaubriand. Note sur la
Grèce. (Yπμνημα περί της Eλλάδος). Vilemain, Lascaris ou les Crecs
du XVe s. (Λάσκαρις ή οι Eλληνες του
IE΄ αι.).
1826: Γ΄ Eθνοσυνέλευση (Nέα Eπίδαυρος): λγω της απελπιστικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επαναστατήσαντες Eλληνες,
αποφασίζεται να αλλάξει το σύστημα
και η διακυβέρνηση ανατίθεται σε
μια ολιγομελή και ευέλικτη επιτροπή. «Eξοδος» του Mεσολογγίου και
επακλουθη πτώση του στα χέρια
των Tούρκων. Συνάντηση του Kιουταχή πασά με τον στρατηγ Kαραϊσκάκη επί της ναυαρχίδας του de
Rigny, στον Πειραιά. Aφιξη στην
Eλλάδα του πρώτου ατμοκίνητου ελληνικού πολεμικού πλοίου «Kαρτερία» με κυβερνήτη τον Aγγλο πλοίαρχο F.A. Hastings. Θάνατος του
σταρτηγού Γκούρα στην Aκρπολη.
Mάχη της Aράχωβας. O Γάλλος φιλέλληνας Ch.N. Fabvier (Φαβιέρος)
στην Aκρπολη (πολιορκία των Aθηνών, 26 Aυγούστου – 5 Iουνίου). Διαμάχες σχετικά με τις φρεγάτες που
είχαν παραγγείλει οι Eλληνες στις
Hν. Πολιτείας της Aμερικής.
Aγγλορωσικ πρωτκολλο της
Πετρούπολης σχετικά με την Eλλάδα. Pωσικ τελεσίγραφο προς την
Tουρκία σχετικά με τη Σερβία και τις
παραδουνάβιες ηγεμονίες. Mε διά-

ταγμα του σουλτάνου Mαχμούτ B΄
διαλύεται το σώμα των γενιτσάρων.
Σφαγές γενιτσάρων. Pωσοτουρκική
συνθήκη του Ackermann. H Eταιρία
Xριστιανικής Hθικής στο Παρίσι ιδρύει Eπιτροπή εκδσεων υπέρ των
Eλλήνων. Documents relatifs a l’ état présent de la Grèce (Paris, 1826–1829). O Delacroix στέλνει τέσσερις πίνακες με φιλελληνικ θέμα
στην αίθουσα τέχνης Lebrun. Iδρύεται Φιλελληνική επιτροπή στη Στοκχλμη.
1827: O κμης Iωάννης Kαποδίστριας εκλέγεται κυβερνήτης της
Eλλάδας. H Γ΄ Eθνοσυνέλευση, η οποία συνεχίζει τις εργασίες της στην
Tροιζήνα, ψηφίζει το «Πολιτικν Σύνταγμα της Eλλάδος». O Aγγλος
στρατηγς R. Church ορίζεται επικεφαλής του ελληνικού στρατού και ο
λρδος Cochrane επικεφαλής του
ελληνικού στλου. Mάχη του Φαλήρου. Θάνατος του στρατηγού Kαραϊσκάκη. Παράδοση της Aκρπολης
στους Tούρκους. Iδρύεται το πρώτο
ελληνικ προξενείο, στη Mάλτα.
Nαυμαχία του Nαυαρίνου (20 Oκτ.).
Eκστρατεία του Φαβιέρου στη Xίο
(Oκτ.–Δεκ.).
Eκδίδεται η Aνεξάρτητος Eφημερίς στην Yδρα και την Aίγινα (1828).
O I. Pίζος Bερουλς εκδίδει στα γαλλικά, στη Γενεύη, το έργο του Cours
Συνέχεια στην 6η σελίδα
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«O θάνατος του Πατριάρχη Γρηγορίου E΄». Eλαιογραφία του Oυγκ Φουρ (1803-1873). Tο έργο είναι εμπνευσμένο απ την «Histroire de la régènération de la Gréce» (Iστορία της αναγέννησης της Eλλάδας), που ο Φρανσουά Πουκεβίλ περιγράφει ως εξής τη σκηνή του απαγχονισμού: «ο Πατριάρχης συνελήφθη, ενώ φορούσε τα αρχιερατικά του άμφια. Tον έσυραν, του φρεσαν τη μοιραία θηλειά στο λαιμ και τον κρέμασαν στην πρτα του Πατριαρχείου, κάτω απ τις επευφημίες ενς εξαγριωμένου χλου που βλασφημούσε τον Xριστ» (Δημαρχείο του Auray).
Συνέχεια απ την 5η σελίδα

de litterature grecque moderne. Στο
πλαίσιο του φιλελληνικού ρεύματος
το έργο μεταφράζεται στα γερμανικά (Mainz) και στα ολλανδικά (Xάγη –
Aμστερνταμ, 1829).
Συνθήκη του Λονδίνου μεταξύ Pωσίας, Γαλλίας και Aγγλίας σχετικά με
το μέλλον της Eλλάδας. Θάνατος
του G. Canning. O Σουλτάνος αρνείται να δεχτεί τους ρους της συνθήκης του Λονδίνου. Διακπτονται οι
διπλωματικές σχέσεις με την Πύλη.
Oι πληρεξούσιοι των Δυνάμεων φεύγουν απ την Kωνσταντινούπολη.
Eξι φορτία με προμήθειες αποστέλλονται απ τις φιλελληνικές επιτροπές των Hν. Πολιτειών.
1828: O Iωάννης Kαποδίστριας
φθάνει στο Nαύπλιο (6 Iαν.). Για να α-

6 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 23 MAPTIOY 1997

ντιμετωπίσει την αναρχία που επικρατεί, οργανώνει ένα συγκεντρωτικ σύστημα διακυβέρνησης και δημιουργεί ένα νέο κυβερνητικ ργανο,
το Πανελλήνιον, χωρίς να συγκαλέσει την Eθνοσυνέλευση. Διαπραγματεύσεις με τους πληρεξούσιους των
Δυνάμεων σχετικά με τα σύνορα του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους. O
Aλέξανδρος Yψηλάντης πεθαίνει
στο Mχατς. Oι πρεσβευτές των Δυνάμεων στην Kωνσταντινούπολη
(Stangford Canning, Guilleminot και
Ribeaupierre) συνεδριάζουν στον
Προ.
I. Pίζος Nερουλς, Histoire moderne de la Grèce, (Nεώτερη ιστορία
της Eλλάδος), Γενεύη, (γερμανική
μτφρ., Λειψία 1830).
Στο Πρωτκολλο του Λονδίνου

(4/16 Nοεμβρίου) ορίζεται η αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Πελοπννησο. Oι Δυνάμεις θέτουν υπ
την προστασία τους τον Mοριά και
τις Kυκλάδες. Tο γαλλικ εκστρατευτικ σώμα, υπ την αρχηγία του
στρατηγού Mαιζών, φθάνει στην Πελοπννησο για να εκδιώξει τα στρατεύματα του Iμπραήμ πασά. Ξεσπάει
ο ρωσοτουρκικς πλεμος. Δύο
φορτία με προμήθειες αποστέλλονται απ τις φιλελληνικές επιτροπές
των Hν. Πολιτειών στην Πελοπννησο G. Th. Reinagle, Illustrations of the
Battle of Navarin (Eικνες απ τη
ναυαρχία του Nαυαρίνου), Λονδίνο.
1829: Δ΄ Eθνοσυνέλευση στο
Aργος, η οποία ουσιαστικά επικυρώνει τα νομοσχέδια που προτείνει ο
κυβερνήτης. Δυσαρέσκεια και αντι-

πολίτευση προς το καθεστώς Kαποδίστρια. Tελευταία μάχη της Eπανάστασης στην Πέτρα Bοιωτίας.
Πρωτκολλο του Λονδίνου (10/22
Mαρτίου), βελτιώσεις στο πρωτκολλο του Nοεμβρίου 1828. Pωσοτουρκική συνθήκη Aνδριανούπολης: οι
Tούρκοι αποδέχονται τους ρους
της Iουλιανής συνθήκης (1827) και
του πρωτοκλλου του Mαρτίου 1829.
Γαλλική επιστημονική αποστολή
στον Mοριά. V. Hugo, Les Orientales.
Iδρύεται στο Παρίσι η Société hellénique (Eλληνική επιτροπή) για τη
διάδοση των «φώτων» στην Eλλάδα.
1830: Eπαναστατικές εκδηλώσεις
σε διάφορες περιοχές της Eλλάδας.
O ναύαρχος Mιαούλης αντιτίθεται
στη διακυβέρνηση Kαποδίστρια και
πυρπολεί τον ελληνικ στλο στο λιμάνι του Πρου.
Oι Φαναριώτες λγιοι στην Aθήνα.
Aρχίζει η αποκαλούμενη περίοδος
του ελληνικού ρομαντισμού (1880)
και της Aθηναϊκής σχολής.
Πρωτκολλο του Λονδίνου (3 Φεβρ.) που αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Eλλάδας και καθορίζει τα σύνορά της. Oι Δυνάμεις επιλέγουν τον
Λεοπλδο του Σαξ–Kομπούργκ ως ηγεμνα – κυριάρχη της Eλλάδος. O
Λεοπλδος αρνείται το θρνο. Φιλελεύθερη επανάσταση τον Iούλιο στη
Γαλλία. Στο θρνο ανεβαίνει ο Λουδοβίκος – Φίλιππος A΄. P.J. Falmerayer, Geshichte der Halbinsel Morea.
(Iστορία της χερσονήσου του Mοριά). Edgar Quinet, De la Grèce
moderne et de ses rapports avec l’
antiquité (Για τη σύγχρονη Eλλάδα
και τις σχέσεις της με την αρχαιτητα).
1831: Δολοφονία του κυβερνήτη
Iωάννη Kαποδίστρια (9 Oκτ.). Eπακολουθεί περίοδος αναρχίας.
Παναγιώτης Σούτσος, O Oδοιπρος (ποίημα). Eκδίδεται στην Yδρα η
εφημερίδα της αντιπολίτευσης Aπλλων.
H βελγικη Bουλή ανακηρύσσει τον
Λεοπλδο του Σαξ–Kομπούργκ βασιλιά των Bέλγων (1865). Th. Kind,
Beitrage zur besseren Kenntniss des
neuen Grieechenlands (Συμβολή
στην καλύτερη γνώση της νέας
Eλλάδας), Neustadt. Aρχίζει να εκδίδεται το συλλογικ έργο Expédition
scientifique de Morée, τμ. I, Παρίσι
(τμ. II, 1833, III 1838) με τις μελέτες
της Γαλλικής επιστημονικής αποστολής στο Mοριά.
1832: H Eθνοσυνέλευση ψηφίζει το
λεγμενο «Hγεμονικ Σύνταγμα».
Συνεχίζονται οι συζητήσεις σον αφορά στη ρύθμιση των συνρων. Δημιουργούνται τρία πολιτικά κμματα.
O Oθων της Bαυαρίας επιλέγεται
ως βασιλιάς της Eλλάδας, σε εφαρμογή της συνθήκης που υπογράφουν η Aγγλία, η Γαλλία, η Pωσία και
ο Λουδοβίκος A΄, βασιλιάς της Bαυαρίας. O Mωχάμετ Aλι της Aιγύπτου
ζητά τη Συρία ως ανταμοιβή για τη
βοήθεια που προσέφερε στον πλεμο κατά των Eλλήνων. Tουρκοαιγυπτιακς πλεμος. Συνθήκη της Kωνσταντινούπολης. Πρωτκολλο του
Λονδίνου (18/30 Aυγούστου): προσάρτηση της περιοχής της Λαμίας
στο ελληνικ κράτος.
1833: Συγκρούσεις μεταξύ ατά-

«H τελευταία Mετάληψη των Mεσολογγιτών». Eλαιογραφία του Λουί Zοζέφ Tουσέν Pοσινιν (1781-1850). Aνάμεσα στις ηρωικές μορφές των πολιορκημένων, ο
Mητροπολίτης Pωγών Iωσήφ. Kατά την Eξοδο ήταν ανάμεσα στους υπερασπιστές του Aνεμμυλου και ανατίναξε τον μύλο, που ήταν οχυρωμένος μαζί με τους
λιγοστούς συμπολεμιστές του. Tραυματισμένο θανάσιμα τον βρήκαν οι Tούρκοι και τον απαγχνισαν στις 13 Aπριλίου 1826 (Nέα Yρκη, ιδιωτική συλλογή).

κτων ελληνικών στρατευμάτων και
γαλλικών στρατιωτών στο Aργος. O
Oθων της Bαυαρίας φθάνει στο Nαύπλιο. Oρίζεται συμβούλιο αντιβασιλέων έως την ενηλικίωση του βασιλιά. H διοίκηση συγκεντρώνεται στα
χέρια των Bαυαρών. H Eθνοσυνέλευση που επρκειτο να ασχοληθεί
με το Σύνταγμα δεν θα συγκληθεί
ποτέ. Θάνατος του Aδαμαντίου Kοραή στο Παρίσι. H Eλληνική Eκκλησία ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη, χωρίς τη συγκατάθεση του Oικουμενικού Πατριαρχείου.
Aλέξανδρος Σούτσος, Πανραμα
της Eλλάδος.
Aναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της
Aιγύπτου. Pωσοτουρκική συνθήκη
του Hunkiar–Iskelesi. Στο Bερολίνο,
η Πρωσία, η Pωσία και η Aυστρία
συμφωνούν να προστατεύσουν την
ακεραιτητα της Oθωμανικής αυτοκρατορίας και να εδραιώσουν την Iερή Συμμαχία, υποσχμενες αλληλοβοήθεια σε περίπτωση επίθεσης.
1834: Oι Tούρκοι φεύγουν απ την
Aκρπολη. H Aθήνα γίνεται πρωτεύουσα της Eλλάδας.
Σημείωση: O χρονολογικς πίνακας περιέχει: 1) Tις δραστηριτητες των Eλλήνων
και τα γεγοντα που αφορούν ειδικτερα
στην Eλλάδα. 2) Tις πνευματικές εκδηλώσεις των Eλλήνων. 3) Tα παράλληλα διεθνή γεγοντα που σφράγισαν ή επηρέασαν κατά κάποιο τρπο τη δημιουργία
του νέου ελληνικού κράτους.

«Στρατιώτες της γαλλικής αποστολής στο Mοριά». Eλαιογραφία του Nοέλ Nτιεντονέ Φινάρ (1797-1852). Tο 1828, οι μεγάλες δυνάμεις –Γαλλία, Aγγλία, Pωσία– αποφάσισαν την εκκένωση της Πελοποννήσου, την οποία κατείχαν τα αιγυπτιακά στρατεύματα του Iμπραήμ Πασά. Tο εγχείρημα ανέλαβε το γαλλικ εκστρατευτικ σώμα (14.000 άνδρες), υπ
την αρχηγία του στρατηγού Mεζν (Mουσείο Mπενάκη).
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