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Xρ�ν�λ�γι� της Eπανάστασης
Tα σημαντικ	τερα συμάντα στην Eλλάδα και τη Δύση απ	 τ� 1821 έως τ� 1834

Tης Λ�υκίας Δρ�ύλια

Iστ�ρικ�ύ δ.
., Kέντρ� Nε�ελληνικών Eρευνών
τ�υ E.I.E.

1821: O Aλέ�ανδρ�ς Yψηλάντης,
υπασπιστής τ�υ τσάρ�υ Aλε�άνδρ�υ
A΄, αρ�ηγ�ς της Φιλικής Eταιρείας,
�θάνει στ� Iάσι� �π�υ � ηγεμ�νας
της M�λδα�ίας Mι�αήλ Σ�ύτσ�ς
πρ�σ�ωρεί στ� κίνημά τ�υ και τ�υ
παραδίνει την π�λη. O Yψηλάντης
καλεί σε επανάσταση με πρ�κηρύ-
�εις και συστήνει τ�ν Iερ� Λ���. O
πατριάρ�ης Γρηγ�ρι�ς E΄ τ�ν α��ρί-
%ει. E�έγερση στην Πελ�π�ννησ� και
τα νησιά (Mάρτι�ς–Aπρίλι�ς). O Aλ.
Yψηλάντης �θάνει στ� B�υκ�υρέ-
στι. Aπαγ��νισμ�ς τ�υ Πατριάρ�η
Γρηγ�ρί�υ E΄ και των μελών της I.
Συν�δ�υ. Aπ�κε�αλισμ�ς τ�υ Mεγά-
λ�υ Διερμηνέα Kωνσταντίν�υ M�υ-
ρ�ύ%η και τ�υ Δραγ�μάν�υ τ�υ Στ�-
λ�υ Nικ�λά�υ M�υρ�ύ%η στην Kων-
σταντιν�ύπ�λη. Θανάτωση τ�υ Aθα-
νασί�υ Διάκ�υ στη Φθιώτιδα. Mά�η
τ�υ Bαλτετσί�υ (14–15 Mαΐ�υ). Συνέ-
λευση των Kαλτετ%ών (7 I�υνί�υ).
Mά�η τ�υ Δραγατσανί�υ (19 I�υνί-
�υ). O Δημήτρι�ς Yψηλάντης �θάνει
στα Bέρ�αινα. Eγκατάσταση τυπ�-
γρα�εί�υ στην Kαλαμάτα π�υ εκδί-
δει τις πρώτες επαναστατικές πρ�-
κηρύ�εις και την ε�ημερίδα Σάλπιγ�
Eλληνική. O Aλέ�ανδρ�ς Mαυρ�κ�ρ-
δάτ�ς πηγαίνει στ� Mεσ�λ�γγι. Aλω-
ση της Tριπ�λιτ%άς (5 Oκτ.). Aπ�τυ-
�ία της επανάστασης στη Xαλκιδική.
Aρ�ί%�υν να κατα�θάν�υν στην
Eλλάδα �ι �ιλέλληνες εθελ�ντές
(περίπ�υ 1.200 έλα�αν μέρ�ς στ�ν
π�λεμ� της ελληνικής ανε�αρτη-
σίας).

O Aδ. K�ραής εκδίδει στ� Παρίσι
τα Π�λιτικά τ�υ Aριστ�τέλη στη σει-
ρά της «Eλληνικής Bι�λι�θήκης».
Πρ�τάσσει τα περί�ημα για τη δημ�-
κρατική και κ�ινωνική πρ��ληματική
π�υ περιέ��υν «Πρ�λεγ�μενα», ανα-
�ερ�μεν�ς ταυτ��ρ�να στ�ν ελλη-
νικ� αγώνα και ενθαρρύν�ντας τ�υς
αγωνι%�μεν�υς για την ελευθερία
τ�υς �μ�γενείς τ�υ. Eπανεκδίδει ε-
πίσης τ� Σάλπισμα Π�λεμιστήρι�ν
(1801) με τη γαλλική μετά�ραση τ�υ
Guerrier de Dumast.

Συνέδρι� τ�υ Laybach (12 Iαν. – 12
Mαΐ�υ). Πρωτ���υλίες τ�υ Mέτερνι�
να διασ�αλιστεί η καταστ�λή της ε-
πανάστασης στη Nεάπ�λη της Iτα-
λίας. H είδηση της ελληνικής ε�έ-
γερσης γίνεται δεκτή με δυσαρέ-
σκεια. O τσάρ�ς απ�κηρύσσει τ� ε-
παναστατικ� κίνημα τ�υ Aλ. Yψηλά-
ντη. Θάνατ�ς τ�υ Nαπ�λέ�ντα (5
Mαΐ�υ). Σ�ηματισμ�ς υπερσυντηρη-
τικής κυ�έρνησης στη Γαλλία με
πρωθυπ�υργ� τ�ν Villèle. Kρίση στις
ρωσ�τ�υρκικές σ�έσεις. O Γερμα-
ν�ς καθηγητής W.T. Krug συνθέτει
τ� �ιλελληνικ� τ�υ έργ� Griech-
enlands Wiedergeburt (H Aναγέννη-
ση της Eλλάδ�ς, Mάι�ς). Iδρυση Φι-

λελληνικών κ�μιτάτων στην Eλ�ετία
και τη Γερμανία. W. Müller, Lieder
den Gricchen (Tραγ�ύδια των Eλλή-
νων). Iδρυση της Eταιρείας της Xρι-
στιανικής Hθικής (Société de la
Morale chrétienne), στ� Παρίσι.
Eκδ�ση τ�υ περι�δικ�ύ Antologia
στη Φλωρεντία απ� τ�ν J.P.
Vieusseux· περιέ�ει π�λλά άρθρα
σ�ετικά με τ�υς Eλληνες. Eκδίδεται
η Messénienne, sur la liberté de la
Grèce (Mεσσηνιακή ωδή για την ε-
λευθερία της Eλλάδας), π�υ απ�δί-
δεται στ�ν Casimir Delavigne. O
Aγγλ�ς π�ιητής P.B. Shelley στην Πί-
%α, α�ιερώνει τ� π�ίημά τ�υ Hellas
στ�ν Aλέ�ανδρ� Mαυρ�κ�ρδάτ� (1
N�εμ.).

1822: Eθν�συνέλευση της Eπιδαύ-
ρ�υ. Oι επαναστατημέν�ι Eλληνες
διακηρύσσ�υν την ανε�αρτησία τ�υ
«ελληνικ�ύ έθν�υς» και ψη�ί%�υν τ�
Πρ�σωριν�ν Π�λίτευμα της Eπιδαύ-
ρ�υ, θεμελιωμέν� σε δημ�κρατικές

αρ�ές. Δ�λ���νία τ�υ Aλή πασά των
Iωαννίνων απ� τ�υς T�ύρκ�υς. Eπα-
νάσταση στην Aνατ�λική Mακεδ�νία.
Σ�αγές της Xί�υ. O Kωνσταντίν�ς
Kανάρης πυρπ�λεί την τ�υρκική ναυ-
αρ�ίδα στη Xί�. Mά�η τ�υ Πέτα, με
συμμετ��ή �ιλελλήνων εθελ�ντών.
Hττα τ�υ Δράμαλη στα Δερ�ενάκια
απ� τα στρατεύματα τ�υ Θε�δωρ�υ
K�λ�κ�τρώνη. Πρώτη π�λι�ρκία τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ. Oι Eλληνες απευθύν�-
νται «πρ�ς τ�υς �ριστιαν�ύς μ�νάρ-
�ες της Eυρώπης π�υ συνεδριά%�υν
στη Bερ�να». Oι απεσταλμέν�ι τ�υς
δεν γίν�νται δεκτ�ί στ� συνέδρι�· τ�
ελληνικ� %ήτημα θά�εται απ� τη διε-
θνή διπλωματία.

Yπ�μνημα τ�υ μητρ�π�λίτη Oυγ-
γρ��λα�ίας Iγνάτι�υ στ�ν Pώσ� υ-
π�υργ� E�ωτερικών Nesselrode, με
τίτλ� Gréce, Causes de sa révolution
et de son état acgtuel. Eλλάς, αίτια
της επαναστάσεως και της παρ�ύ-
σης καταστάσεώς της).

Eπιστ�λή τ�υ πρ�έδρ�υ της Aϊτής
J.–P. Boyer, με την �π�ία αναγνωρί-
%ει την ελληνική ανε�αρτησία. O
Aμερικαν�ς πρ�εδρ�ς, Monroe, ανα-
�έρεται στ�ν ελληνικ� �εσηκωμ�.
Aυτ�κτ�νία τ�υ Aγγλ�υ υπ�υργ�ύ
E�ωτερικών Castlereagh. T�ν διαδέ-
�εται � George Canning. Λ�ρδ�ς
Erskine, A Letter to the earl of
Liverpool, on the Subject of the
Greeks (Eπιστ�λή στ�ν κ�μη Λί�ερ-
π�υλ σ�ετικά με τ�υς Eλληνες). C.
Delavigne, Nouvelles Messéniennes
(Nέες Mεσσηνιακές Ωδές).

1823: H ελληνική κυ�έρνηση ε-
δρεύει στ� Nαύπλι�. H B΄ Eθν�συνέ-
λευση ψη�ί%ει την αναθεώρηση τ�υ
Συντάγματ�ς της Eπιδαύρ�υ και ει-
σάγει πρ��δευτικά άρθρα σ�ετικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευ-
θερία τ�υ Tύπ�υ κ.ά. A�ι�η τ�υ λ�ρ-
δ�υ Mπάυρ�ν στην Kε�αλλ�νιά. Mε-
τά�αση στ� Λ�νδίν� των Eλλήνων α-
πεσταλμένων I. Oρλάνδ�υ και A.
Λ�υριώτη, πρ�κειμέν�υ να διαπραγ-
ματευτ�ύν δημ�σι� δανεισμ�. O
Edward Blaquiere παρ�υσιά%ει στην
ελληνική Eθν�συνέλευση τις «παρα-
τηρήσεις» τ�υ J. Bentham σ�ετικά
με τ� κείμεν� τ�υ ελληνικ�ύ συντάγ-
ματ�ς.

O Δι�νύσι�ς Σ�λωμ�ς συνθέτει
τ�ν Yμν�ν εις την Eλευθερίαν (εκδί-
δεται τ� 1825).

H �ρετανική κυ�έρνηση αναγνωρί-
%ει τ�υς Eλληνες ως εμπ�λέμ�υς με
τ�υς T�ύρκ�υς. Διακήρυ�η τ�υ
«δ�γματ�ς Monroe» και �ιλελληνικ�
μήνυμα τ�υ πρ�έδρ�υ Monroe. Θά-
νατ�ς τ�υ πάπα Πί�υ Z΄. Iδρύεται η
Φιλελληνική Eταιρεία τ�υ Λ�νδίν�υ
(London Greek Committee). E.
Blaquiere, Report on the Present Sta-
te of the Greek Confederation. (Eκθε-
ση για την παρ�ύσα κατάσταση της
Eλληνικής Oμ�σπ�νδίας). Iδρύ�νται
στ� Παρίσι η Eλληνική Eπιτρ�πή
(Comité grec) στα πλαίσια της Eται-
ρείας της Xριστιανικής ηθικής
(Société de la Morale Chrétienne), η
1η �ιλελληνική επιτρ�πή της Mασ-
σαλίας και �ι �ιλελληνικές επιτρ�-
πές των Hνωμένων Π�λιτειών.

1824: O Λ�ρδ�ς Mπάιρ�ν �θάνει
στ� Mεσ�λ�γγι. A΄ εμ�ύλι�ς π�λεμ�ς
(� K�λ�κ�τρώνης και �ι στρατιωτικ�ί
αρ�ηγ�ί της Πελ�π�ννήσ�υ ενα-
ντί�ν των πρ�σκειμένων στρατευμά-
των στ�ν Aλ. Mαυρ�κ�ρδάτ� με τ�ν
�π�ί� έ��υν συμμα�ήσει �ι π�λιτικ�ί
αρ�ηγ�ί της Πελ�π�ννήσ�υ και των
νησιών). Kατάληψη της Kρήτης απ�
τ�ν αιγυπτιακ� στ�λ�. Θάνατ�ς τ�υ
λ�ρδ�υ Mπάιρ�ν στ� Mεσ�λ�γγι.
T�ν επικήδει� εκ�ωνεί � Σπυρίδων
Tρικ�ύπης. Φθάνει στη Zάκυνθ� τ�
πρώτ� δάνει�. Kαταστρ��ή της Kά-
σ�υ. Tέλ�ς τ�υ A’ εμ�υλί�υ π�λέ-
μ�υ. Kαταστρ��ή των Ψαρών. Nαυ-
μα�ία τ�υ Γέρ�ντα. B΄ εμ�ύλι�ς π�-
λεμ�ς (αντιπρ�σωπ�ι των π�λιτικών
και στρατιωτικών της Πελ�π�ννήσ�υ

«O λ�ρδ�ς Mπάιρ�ν, α�ιερωμέν� στ�υς ρ�μαντικ�ύς». Λιθ�γρα�ία τ�υ Mι-
σέλ Mπαρατιέ (1784-1867). Πριν απ� την ενεργή συμμετ��ή τ�υ στ� �ιλελλη-
νικ� κίνημα τ� 1823, � Aγγλ�ς π�ιητής Mπάιρ�ν (1788-1824), άσκησε με τ�
έργ� τ�υ απ��ασιστική επίδραση στ�υς καλλιτε�νικ�ύς και λ�γ�τε�νικ�ύς
κύκλ�υς της Γαλλίας, υπέρ της ελληνικής υπ�θεσης. O θάνατ�ς τ�υ στ� Mε-
σ�λ�γγι, αύ!ησε τ� θαυμασμ� της ευρωπαϊκής κ�ινής γνώμης για τ�ν ρ�μα-
ντικ� αυτ�ν �ιλέλληνα (Eθνική Bι$λι�θήκη της Γαλλίας, Παρίσι).



εναντί�ν των Yδραίων και Σπετσιω-
τών, π�υ υπ�στηρί%�νται απ� τ�υς
στρατιωτικ�ύς της P�ύμελης).

O Δ. Σ�λωμ�ς συνθέτει τ�ν Λυρι-
κ�ν π�ίημα εις τ�ν θάνατ� τ�υ Λ�ρδ.
Mπάιρ�ν. A. Kάλ��ς, H πατριωτική
λύρα της Eλλάδας (Παρίσι μετά�ρα-
ση στα γαλλικά απ� τ�ν Stanislas
Julien). Eκδίδ�νται �ι ε�ημερίδες
Eλληνικά Xρ�νικά στ� Mεσ�λ�γγι α-
π� τ�ν J.-J. Meyer (-1826). O Φίλ�ς
τ�υ N�μ�υ στην Yδρα (-1827) απ�
τ�ν Iωσή� Kιάππε, η E�ημερίς των
Aθηνών απ� τ�ν Γ. Ψύλλα (-1826) και
� Telegrafo Greco στ� Mεσ�λ�γγι με
τις �ρ�ντίδες τ�υ Mπάιρ�ν και τ�υ
Iταλ�ύ �ιλέλληνα κ�μη P. Gamba.
Eγκαινιά%εται στ� ανάκτ�ρ� της Kυ-
�ερνήσεως η I�νι�ς Aκαδημία π�υ ι-
δρύθηκε στην Kέρκυρα, �άρη στις
πρ�σπάθειες τ�υ �ιλέλληνα ελληνι-
στή Frederick North, λ�ρδ�υ
Guilford.

Συ%ήτηση στ� αμερικανικ� K�-
γκρέσ� για τ� ελληνικ� %ήτημα. Λ�-
γ�ς τ�υ  Daniel Webster  (19  Iαν.).
Πρωτ�κ�λλ� της Πετρ�ύπ�λης σ�ε-
τικά με τ� ελληνικ� %ήτημα. O M��ά-
μεντ Aλι της Aιγύπτ�υ αναλαμ�άνει
την καταστ�λή της ελληνικής ε�έ-
γερσης. O Chateaubriand περνά
στην αντιπ�λίτευση· τ�ν ακ�λ�υ-
θ�ύν �ι ε�ημερίδες Journal des
Débats και Quotidienne. O Kάρ�λ�ς I΄
διαδέ�εται τ�ν Λ�υδ��ίκ� IH΄ ως �α-

σιλιάς της Γαλλίας. O Delacroix %ω-
γρα�ί%ει τ�ν πίνακα Massacres de
Scio (Σ�αγές της Xί�υ).  F.
Pouqueville,  Histoire de la Régéné-
ration de la Gréce (Iστ�ρία της ανα-
γεννηθείσης Eλλάδ�ς). Claude Fau-
riel, Chants populaires de la Gréce
moderne (Δημώδη άσματα της νεω-
τέρας Eλλάδ�ς), 2 τ.

1825: Φυλάκιση τ�υ στρατηγ�ύ K�-
λ�κ�τρώνη. O Iμπραήμ πασάς με
τ�υρκ�αιγυπτιακά στρατεύματα α-
π��ι�ά%�νται και εισ�άλλ�υν στην
Πελ�π�ννησ�. Kαταστρ��ή της
Σ�ακτηρίας· θάνατ�ς τ�υ Iταλ�ύ �ι-
λέλληνα κ�μη Σανταρ�%α. Aπ��υλά-
κιση τ�υ K�λ�κ�τρώνη. Θάνατ�ς τ�υ
Παπα�λέσσα στη μά�η στ� Mανιάκι.
T� δεύτερ� δάνει� �θάνει στ� Nαύ-
πλι�. Θάνατ�ς τ�υ Oδυσσέα
Aνδρ�ύτσ�υ. Oι Eλληνες %ητ�ύν την
αγγλική «πρ�στασία» την �π�ία αρ-
νείται η �ρετανική κυ�έρνηση.

Eκδίδεται η Γενική E�ημερίς της
Eλλάδ�ς. O Yμν�ς εις την Eλευθε-
ρίαν τ�υ Δ. Σ�λωμ�ύ μετα�ρά%εται
στα γαλλικά και τα αγγλικά.

O J. Quincey Adams, πρ�εδρ�ς
των Hνωμένων Π�λιτειών. Iδρύεται
στ� Παρίσι η «Φιλανθρωπική Eται-
ρεία υπέρ των Eλλήνων», γνωστή ως
Comité philhellenique de Paris.
Iδρύ�νται η δεύτερη Φιλελληνική ε-
πιτρ�πή της Mασσαλίας και η δεύτε-
ρη Φιλελληνική επιτρ�πή της Γενεύ-

ης. F.R. Chateaubriand. Note sur la
Grèce. (Yπ�μνημα περί της Eλλά-
δ�ς). Vilemain, Lascaris ou les Crecs
du XVe s. (Λάσκαρις ή �ι Eλληνες τ�υ
IE΄ αι.).

1826: Γ΄ Eθν�συνέλευση (Nέα Eπί-
δαυρ�ς): λ�γω της απελπιστικής κα-
τάστασης στην �π�ία έ��υν περιέλ-
θει �ι επαναστατήσαντες Eλληνες,
απ��ασί%εται να αλλά�ει τ� σύστημα
και η διακυ�έρνηση ανατίθεται σε
μια �λιγ�μελή και ευέλικτη επιτρ�-
πή. «E��δ�ς» τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ και
επακ�λ�υθη πτώση τ�υ στα �έρια
των T�ύρκων. Συνάντηση τ�υ Kι�υ-
τα�ή πασά με τ�ν στρατηγ� Kαραϊ-
σκάκη επί της ναυαρ�ίδας τ�υ de
Rigny, στ�ν Πειραιά. A�ι�η στην
Eλλάδα τ�υ πρώτ�υ ατμ�κίνητ�υ ελ-
ληνικ�ύ π�λεμικ�ύ πλ�ί�υ «Kαρτε-
ρία» με κυ�ερνήτη τ�ν Aγγλ� πλ�ί-
αρ�� F.A. Hastings. Θάνατ�ς τ�υ
σταρτηγ�ύ Γκ�ύρα στην Aκρ�π�λη.
Mά�η της Aρά�ω�ας. O Γάλλ�ς �ι-
λέλληνας Ch.N. Fabvier (Φα�ιέρ�ς)
στην Aκρ�π�λη (π�λι�ρκία των Aθη-
νών, 26 Aυγ�ύστ�υ – 5 I�υνί�υ). Δια-
μά�ες σ�ετικά με τις �ρεγάτες π�υ
εί�αν παραγγείλει �ι Eλληνες στις
Hν. Π�λιτείας της Aμερικής.

Aγγλ�ρωσικ�  πρωτ�κ�λλ�  της
Πετρ�ύπ�λης  σ�ετικά  με την Eλλά-
δα. Pωσικ�  τελεσίγρα�� πρ�ς την
T�υρκία σ�ετικά με τη  Σερ�ία και τις
παραδ�υνά�ιες ηγεμ�νίες. Mε διά-

ταγμα τ�υ σ�υλτάν�υ Mα�μ�ύτ B΄
διαλύεται  τ� σώμα  των  γενιτσάρων.
Σ�αγές  γενιτσάρων. Pωσ�τ�υρκική
συνθήκη  τ�υ Ackermann.  H Eταιρία
Xριστιανικής  Hθικής  στ� Παρίσι ι-
δρύει Eπιτρ�πή εκδ�σεων υπέρ των
Eλλήνων.  Documents  relatifs a l’ é-
tat  présent  de  la  Grèce  (Paris,  18-
26–1829). O Delacroix στέλνει τέσσε-
ρις πίνακες με �ιλελληνικ� θέμα
στην αίθ�υσα τέ�νης Lebrun. Iδρύε-
ται Φιλελληνική επιτρ�πή στη Στ�κ-
��λμη.

1827: O κ�μης Iωάννης Kαπ�δί-
στριας εκλέγεται κυ�ερνήτης της
Eλλάδας. H Γ΄ Eθν�συνέλευση, η �-
π�ία συνε�ί%ει τις εργασίες της στην
Tρ�ι%ήνα, ψη�ί%ει τ� «Π�λιτικ�ν Σύ-
νταγμα της Eλλάδ�ς». O Aγγλ�ς
στρατηγ�ς R. Church �ρί%εται επικε-
�αλής τ�υ ελληνικ�ύ στρατ�ύ και �
λ�ρδ�ς Cochrane επικε�αλής τ�υ
ελληνικ�ύ στ�λ�υ. Mά�η τ�υ Φαλή-
ρ�υ. Θάνατ�ς τ�υ στρατηγ�ύ Kαραϊ-
σκάκη. Παράδ�ση της Aκρ�π�λης
στ�υς T�ύρκ�υς. Iδρύεται τ� πρώτ�
ελληνικ� πρ��ενεί�, στη Mάλτα.
Nαυμα�ία τ�υ Nαυαρίν�υ (20 Oκτ.).
Eκστρατεία τ�υ Φα�ιέρ�υ στη Xί�
(Oκτ.–Δεκ.).

Eκδίδεται η Aνε�άρτητ�ς E�ημε-
ρίς στην Yδρα και την Aίγινα (1828).
O I. Pί%�ς Bερ�υλ�ς εκδίδει στα γαλ-
λικά, στη Γενεύη, τ� έργ� τ�υ Cours
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«Mαυρ�κ�ρδάτ�ς, αρ�ηγ�ς της ελληνικής κυ$έρνησης». Λιθ�γρα�ία τ�υ
Oράς Bερνέ (1798-1863), α�ιερωμένη στ�ν Φαναριώτη πρίγκιπα Aλέ!ανδρ�
Mαυρ�κ�ρδάτ� (1791-1865), πρ�εδρ� τ�υ Eκτελεστικ�ύ τ�υ νε�σύστατ�υ
κράτ�υς, μετά τη διακήρυ!η της ανε!αρτησίας της Eλλάδας, τ� 1822 (Eθνική
Bι$λι�θήκη της Γαλλίας, Παρίσι).

«O συνταγματάρ�ης Φα$ιέρ�ς». Λιθ�γρα�ία τ�υ Πιερ Λετιέρ (1798-1884). Tα
κατ�ρθώματα τ�υ Σαρλ–Nικ�λά Φα$ιέ ή Φα$ιέρ�υ (1782-1855) στ� πλευρ� των
ε!εγερμένων Eλλήνων (1823) έδωσαν τρ��ή στα �ρ�νικά τ�υ �ιλελεύθερ�υ
γαλλικ�ύ Tύπ�υ, ενώ η συμμετ��ή τ�υ στην π�λι�ρκία (Aύγ�υστ�ς 1826) και
την πτώση της Aκρ�π�λης της Aθήνας (I�ύνι�ς 1827) συνέ$αλε στην αύ!ηση
της δημ�τικ�τητάς τ�υ (Eθνική Bι$λι�θήκη της Γαλλίας, Παρίσι).
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de litterature grecque moderne. Στ�
πλαίσι� τ�υ �ιλελληνικ�ύ ρεύματ�ς
τ� έργ� μετα�ρά%εται στα γερμανι-
κά (Mainz) και στα �λλανδικά (Xάγη –
Aμστερνταμ, 1829).

Συνθήκη τ�υ Λ�νδίν�υ μετα�ύ Pω-
σίας, Γαλλίας και Aγγλίας σ�ετικά με
τ� μέλλ�ν της Eλλάδας. Θάνατ�ς
τ�υ G. Canning. O Σ�υλτάν�ς αρνεί-
ται να δε�τεί τ�υς �ρ�υς της συνθή-
κης τ�υ Λ�νδίν�υ. Διακ�πτ�νται �ι
διπλωματικές σ�έσεις με την Πύλη.
Oι πληρε��ύσι�ι των Δυνάμεων �εύ-
γ�υν απ� την Kωνσταντιν�ύπ�λη.
E�ι ��ρτία με πρ�μήθειες απ�στέλ-
λ�νται απ� τις �ιλελληνικές επιτρ�-
πές των Hν. Π�λιτειών.

1828: O Iωάννης Kαπ�δίστριας
�θάνει στ� Nαύπλι� (6 Iαν.). Για να α-

ντιμετωπίσει την αναρ�ία π�υ επι-
κρατεί, �ργανώνει ένα συγκεντρωτι-
κ� σύστημα διακυ�έρνησης και δημι-
�υργεί ένα νέ� κυ�ερνητικ� �ργαν�,
τ� Πανελλήνι�ν, �ωρίς να συγκαλέ-
σει την Eθν�συνέλευση. Διαπραγμα-
τεύσεις με τ�υς πληρε��ύσι�υς των
Δυνάμεων σ�ετικά με τα σύν�ρα τ�υ
νε�σύστατ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς. O
Aλέ�ανδρ�ς Yψηλάντης πεθαίνει
στ� M��ατς. Oι πρεσ�ευτές των Δυ-
νάμεων στην Kωνσταντιν�ύπ�λη
(Stangford Canning, Guilleminot και
Ribeaupierre) συνεδριά%�υν στ�ν
Π�ρ�.

I. Pί%�ς Nερ�υλ�ς, Histoire mo-
derne de la Grèce, (Nεώτερη ιστ�ρία
της  Eλλάδ�ς), Γενεύη, (γερμανική
μτ�ρ., Λειψία 1830).

Στ� Πρωτ�κ�λλ� τ�υ Λ�νδίν�υ

(4/16 N�εμ�ρί�υ) �ρί%εται η απ�στ�-
λή γαλλικών στρατευμάτων στην Πε-
λ�π�ννησ�. Oι Δυνάμεις θέτ�υν υπ�
την πρ�στασία τ�υς τ�ν M�ριά και
τις Kυκλάδες. T� γαλλικ� εκστρα-
τευτικ� σώμα, υπ� την αρ�ηγία τ�υ
στρατηγ�ύ Mαι%ών, �θάνει στην Πε-
λ�π�ννησ� για να εκδιώ�ει τα στρα-
τεύματα τ�υ Iμπραήμ πασά. ?εσπάει
� ρωσ�τ�υρκικ�ς π�λεμ�ς. Δύ�
��ρτία με πρ�μήθειες απ�στέλλ�-
νται απ� τις �ιλελληνικές  επιτρ�πές
των Hν. Π�λιτειών στην Πελ�π�ννη-
σ� G. Th. Reinagle, Illustrations of the
Battle of Navarin (Eικ�νες απ� τη
ναυαρ�ία τ�υ Nαυαρίν�υ), Λ�νδίν�.

1829: Δ΄ Eθν�συνέλευση στ�
Aργ�ς, η �π�ία  �υσιαστικά επικυρώ-
νει τα ν�μ�σ�έδια π�υ πρ�τείνει �
κυ�ερνήτης. Δυσαρέσκεια και αντι-

π�λίτευση πρ�ς τ� καθεστώς Kαπ�-
δίστρια. Tελευταία μά�η της Eπανά-
στασης στην Πέτρα B�ιωτίας.

Πρωτ�κ�λλ� τ�υ Λ�νδίν�υ (10/22
Mαρτί�υ), �ελτιώσεις στ� πρωτ�κ�λ-
λ� τ�υ N�εμ�ρί�υ 1828. Pωσ�τ�υρ-
κική συνθήκη Aνδριαν�ύπ�λης: �ι
T�ύρκ�ι απ�δέ��νται τ�υς �ρ�υς
της I�υλιανής συνθήκης (1827) και
τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ Mαρτί�υ 1829.
Γαλλική επιστημ�νική απ�στ�λή
στ�ν M�ριά. V. Hugo, Les Orientales.
Iδρύεται στ� Παρίσι η Société hellé-
nique (Eλληνική επιτρ�πή) για τη
διάδ�ση των «�ώτων» στην Eλλάδα.

1830: Eπαναστατικές εκδηλώσεις
σε διά��ρες περι��ές της Eλλάδας.
O ναύαρ��ς Mια�ύλης αντιτίθεται
στη διακυ�έρνηση Kαπ�δίστρια και
πυρπ�λεί τ�ν ελληνικ� στ�λ� στ� λι-
μάνι τ�υ Π�ρ�υ.

Oι Φαναριώτες λ�γι�ι στην Aθήνα.
Aρ�ί%ει η απ�καλ�ύμενη περί�δ�ς
τ�υ ελληνικ�ύ ρ�μαντισμ�ύ (1880)
και της Aθηναϊκής σ��λής.

Πρωτ�κ�λλ� τ�υ Λ�νδίν�υ (3 Φε-
�ρ.) π�υ αναγνωρί%ει την ανε�αρτη-
σία της Eλλάδας και καθ�ρί%ει τα σύ-
ν�ρά της. Oι Δυνάμεις επιλέγ�υν τ�ν
Λε�π�λδ� τ�υ Σα�–K�μπ�ύργκ ως η-
γεμ�να – κυριάρ�η της Eλλάδ�ς. O
Λε�π�λδ�ς αρνείται τ� θρ�ν�. Φιλε-
λεύθερη επανάσταση τ�ν I�ύλι� στη
Γαλλία. Στ� θρ�ν� ανε�αίνει � Λ�υ-
δ��ίκ�ς – Φίλιππ�ς A΄. P.J. Falme-
rayer, Geshichte der Halbinsel Morea.
(Iστ�ρία της �ερσ�νήσ�υ τ�υ M�-
ριά). Edgar Quinet, De la Grèce
moderne et de ses rapports avec l’
antiquité (Για τη σύγ�ρ�νη Eλλάδα
και τις σ�έσεις της με την αρ�αι�τη-
τα).

1831: Δ�λ���νία τ�υ κυ�ερνήτη
Iωάννη Kαπ�δίστρια (9 Oκτ.). Eπακ�-
λ�υθεί περί�δ�ς αναρ�ίας.

Παναγιώτης Σ�ύτσ�ς, O Oδ�ιπ�-
ρ�ς (π�ίημα). Eκδίδεται στην Yδρα η
ε�ημερίδα της αντιπ�λίτευσης A-
π�λλων.

H �ελγικη B�υλή ανακηρύσσει τ�ν
Λε�π�λδ� τ�υ Σα�–K�μπ�ύργκ �ασι-
λιά των Bέλγων (1865). Th. Kind,
Beitrage zur besseren Kenntniss des
neuen Grieechenlands (Συμ��λή
στην καλύτερη γνώση της νέας
Eλλάδας), Neustadt. Aρ�ί%ει να εκδί-
δεται τ� συλλ�γικ� έργ� Expédition
scientifique de Morée, τ�μ. I, Παρίσι
(τ�μ. II, 1833, III 1838) με τις μελέτες
της Γαλλικής επιστημ�νικής απ�στ�-
λής στ� M�ριά.

1832: H Eθν�συνέλευση ψη�ί%ει τ�
λεγ�μεν� «Hγεμ�νικ� Σύνταγμα».
Συνε�ί%�νται �ι συ%ητήσεις �σ�ν α-
��ρά στη ρύθμιση των συν�ρων. Δη-
μι�υργ�ύνται τρία π�λιτικά κ�μματα.

O Oθων της Bαυαρίας επιλέγεται
ως �ασιλιάς της Eλλάδας, σε ε�αρ-
μ�γή της συνθήκης π�υ υπ�γρά-
��υν η Aγγλία, η Γαλλία, η Pωσία και
� Λ�υδ��ίκ�ς A΄, �ασιλιάς της Bαυα-
ρίας. O Mω�άμετ Aλι της Aιγύπτ�υ
%ητά τη Συρία ως ανταμ�ι�ή για τη
��ήθεια π�υ πρ�σέ�ερε στ�ν π�λε-
μ� κατά των Eλλήνων. T�υρκ�αιγυ-
πτιακ�ς π�λεμ�ς. Συνθήκη της Kων-
σταντιν�ύπ�λης. Πρωτ�κ�λλ� τ�υ
Λ�νδίν�υ (18/30 Aυγ�ύστ�υ): πρ�-
σάρτηση της περι��ής της Λαμίας
στ� ελληνικ� κράτ�ς.

1833: Συγκρ�ύσεις μετα�ύ ατά-

«O θάνατ�ς τ�υ Πατριάρ�η Γρηγ�ρί�υ E΄». Eλαι�γρα�ία τ�υ Oυγκ Φ�υρ� (1803-1873). T� έργ� είναι εμπνευσμέν� α-
π� την «Histroire de la régènération de la Gréce» (Iστ�ρία της αναγέννησης της Eλλάδας), �π�υ � Φρανσ�υά Π�υκε-
$ίλ περιγρά�ει ως ε!ής τη σκηνή τ�υ απαγ��νισμ�ύ: «� Πατριάρ�ης συνελή�θη, ενώ ��ρ�ύσε τα αρ�ιερατικά τ�υ άμ-
�ια. T�ν έσυραν, τ�υ ��ρεσαν τη μ�ιραία θηλειά στ� λαιμ� και τ�ν κρέμασαν στην π�ρτα τ�υ Πατριαρ�εί�υ, κάτω α-
π� τις επευ�ημίες εν�ς ε!αγριωμέν�υ ��λ�υ π�υ $λασ�ημ�ύσε τ�ν Xριστ�» (Δημαρ�εί� τ�υ Auray).

Συνέ�εια απ� την 5η σελίδα
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«H τελευταία Mετάληψη των Mεσ�λ�γγιτών». Eλαι�γρα�ία τ�υ Λ�υί Z�+έ� T�υσέν P�σινι�ν (1781-1850). Aνάμεσα στις ηρωικές μ�ρ�ές των π�λι�ρκημένων, �
Mητρ�π�λίτης Pωγών Iωσή�. Kατά την E!�δ� ήταν ανάμεσα στ�υς υπερασπιστές τ�υ Aνεμ�μυλ�υ και ανατίνα!ε τ�ν μύλ�, �π�υ ήταν ��υρωμέν�ς μα+ί με τ�υς
λιγ�στ�ύς συμπ�λεμιστές τ�υ. Tραυματισμέν� θανάσιμα τ�ν $ρήκαν �ι T�ύρκ�ι και τ�ν απαγ��νισαν στις 13 Aπριλί�υ 1826 (Nέα Y�ρκη, ιδιωτική συλλ�γή).

«Στρατιώτες της γαλλικής απ�στ�λής στ� M�ριά». Eλαι�γρα�ία τ�υ N�έλ Nτιεντ�νέ Φινάρ (1797-1852). T� 1828, �ι με-
γάλες δυνάμεις –Γαλλία, Aγγλία, Pωσία– απ��άσισαν την εκκένωση της Πελ�π�ννήσ�υ, την �π�ία κατεί�αν τα αιγυ-
πτιακά στρατεύματα τ�υ Iμπραήμ Πασά. T� εγ�είρημα ανέλα$ε τ� γαλλικ� εκστρατευτικ� σώμα (14.000 άνδρες), υπ�
την αρ�ηγία τ�υ στρατηγ�ύ Mε+�ν (M�υσεί� Mπενάκη).

κτων ελληνικών στρατευμάτων και
γαλλικών στρατιωτών στ� Aργ�ς. O
Oθων της Bαυαρίας �θάνει στ� Nαύ-
πλι�. Oρί%εται συμ��ύλι� αντι�ασι-
λέων έως την ενηλικίωση τ�υ �ασι-
λιά. H δι�ίκηση συγκεντρώνεται στα
�έρια των Bαυαρών. H Eθν�συνέ-
λευση π�υ επρ�κειτ� να ασ��ληθεί
με τ� Σύνταγμα δεν θα συγκληθεί
π�τέ. Θάνατ�ς τ�υ Aδαμαντί�υ K�-
ραή στ� Παρίσι. H Eλληνική Eκκλη-
σία ανακηρύσσεται αυτ�κέ�αλη, �ω-
ρίς τη συγκατάθεση τ�υ Oικ�υμενι-
κ�ύ Πατριαρ�εί�υ.

Aλέ�ανδρ�ς Σ�ύτσ�ς, Παν�ραμα
της Eλλάδ�ς.

Aναγνωρί%εται η ανε�αρτησία της
Aιγύπτ�υ. Pωσ�τ�υρκική συνθήκη
τ�υ Hunkiar–Iskelesi. Στ� Bερ�λίν�,
η Πρωσία, η Pωσία και η Aυστρία
συμ�ων�ύν να πρ�στατεύσ�υν την
ακεραι�τητα της Oθωμανικής αυτ�-
κρατ�ρίας και να εδραιώσ�υν την Iε-
ρή Συμμα�ία, υπ�σ��μενες αλληλ�-
��ήθεια σε περίπτωση επίθεσης.

1834: Oι T�ύρκ�ι �εύγ�υν απ� την
Aκρ�π�λη. H Aθήνα γίνεται πρωτεύ-
�υσα της Eλλάδας.

Σημείωση: O �ρ�ν�λ�γικ�ς πίνακας περιέ-
�ει: 1) Tις δραστηρι�τητες των Eλλήνων
και τα γεγ�ν�τα π�υ α
�ρ�ύν ειδικ�τερα
στην Eλλάδα. 2) Tις πνευματικές εκδηλώ-
σεις των Eλλήνων. 3) Tα παράλληλα διε-
θνή γεγ�ν�τα π�υ σ
ράγισαν ή επηρέα-
σαν κατά κάπ�ι� τρ�π� τη δημι�υργία
τ�υ νέ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς.


