
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Στις αρχές του 19ου αι. είχε ωριμάσει η ιδέα, όσο ποτέ άλλοτε, για την απελευθέρωση του ελληνικού
έθνους από τον τουρκικό ζυγό,  παρόλο που η απογοήτευση για τη βοήθεια κάποιου ξένου κράτους
ήταν πλέον διάχυτη στους Έλληνες και ήταν φανερό, ότι έπρεπε να στηριχθούν στις δικές τους
δυνάμεις. Ξεκινούν προετοιμασίες για τον αγώνα με υπόβαθρο τους Έλληνες διαφωτιστές και με την
ίδρυση εταιρειών (της εταιρείας των Φίλων των Μουσών και ιδιαίτερα της Φιλικής Εταιρείας) και την
προσέλκυση διαφόρων επιφανών Ελλήνων του εξωτερικού (Καποδίστριας, Υψηλάντης). Η ελληνική
επανάσταση ξεκίνησε τέλη Φεβρουαρίου 1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες με την προέλαση του
Αλέξανδρου Υψηλάντη, η οποία ωστόσο λόγω διαφορών στις τάξεις της μικρής στρατιωτικής δύναμης
του Υψηλάντη καταπνίγηκε από τους Τούρκους. Η Πελοπόννησος αποδείχτηκε πιο έτοιμη στις
ελληνικές περιοχές για να αναλάβει τη στρατιωτική δράση κατά των Τούρκων.

Η ελληνική επανάσταση στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα κάποιων σημαντικών
Ελλήνων οπλαρχηγών (Κολοκοτρώνης), σε μικρά άτακτα στρατιωτικά σώματα, σε φιλέλληνες
αξιωματικούς που κατέφθασαν για να βοηθήσουν τους επαναστάτες και στην επίδραση του
Δημήτριου και του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κάτω από τις αυτές συνθήκες ξεκίνησε ο αγώνας
ανεξαρτησίας, ο οποίος μέσα από σημαντικές νίκες κατά των Τούρκων (κατάληψη της Τριπολιτσάς,
23.09.1821, μάχη της Γραβιάς, 3-4 Μαΐου 1821, έξοδος του Μεσολογγίου 10.04.1826), αλλά και
ταπεινωτικές ήττες (καταστροφή των Ψαρών 21.07.1824), καθώς και εσωτερικές διαμάχες που
έφτασαν μέχρι του σημείου της εμφύλιας διαμάχης (αντιπαράθεση Αλ. Μαυροκορδάτου και Θ.
Κολοκοτρώνη) συνεχίστηκε ο αγώνας. Κύρια πολεμικά κέντρα ήταν η Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα
και το Αιγαίο με τη συμμετοχή του ελληνικού στόλου. Στην επανάσταση συμμετείχαν και άλλες
περιοχές με εξεγέρσεις, οι οποίες όμως καταπνίγηκαν από τους Τούρκους.

Από τις πρώτες στιγμές της επανάστασης οι Έλληνες προσπάθησαν να οργανωθούν πολιτειακά και να
πείσουν τις ξένες δυνάμεις, ότι πρέπει να αναγνωρισθούν ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά και για να
αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τα δύσκολα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει. Από τις
ανάγκες αυτές προέκυψε το πρώτο απλό ελληνικό πολίτευμα στα τέλη Μαΐου 1821.  Λίγο αργότερα
αρχίζει τις εργασίες της η Α΄ εθνική συνέλευση των Ελλήνων (20.12.1821) και ψηφίζεται το
πολίτευμα της Επιδαύρου (01.01.1822). Ακολουθούν τα πολιτεύματα του Άστρους (1823) και της
Τροιζήνας (1827), τα οποία βασίζονται στα δημοκρατικά συντάγματα της γαλλικής Συμβατικής
Συνελεύσεως του 1793 και 1795. Παράλληλα με την ψήφιση των πολιτευμάτων αρχίζουν να κάνουν
την εμφάνισή τους και οι πρώτοι κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι έχουν ως στόχο της προσέλκυση
κάποιας ξένης δύναμης στο ελληνικό ζήτημα (αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό).

Η ελληνική επανάσταση εκδηλώθηκε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός κόσμος είχε κουραστεί από τους
ναπολεόντειους πολέμους και οι μονάρχες της Δυτικής Ευρώπης δεν έβλεπαν με καλό μάτι μια τέτοια
κίνηση. Η επίσημη ευρωπαϊκή διπλωματία εξέφρασε την αντίθεσή της, ιδιαίτερα Αγγλία και Αυστρία,
καθώς φοβόταν την κάθοδο των Ρώσων στην Ανατολική Μεσόγειο και Εγγύς Ανατολή.  Ωστόσο,  ο
φιλελληνισμός που είχε ήδη αναπτυχθεί στη Δυτική Ευρώπη επέδρασε θετικά στην πορεία της
ελληνικής επανάστασης, αλλά και ο ανταγωνισμός των τριών μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας
και Ρωσίας) στην ανατολική Μεσόγειο οδήγησαν σε αλλαγή της στάσης τους απέναντι στους
Έλληνες.  Με τη συνθήκη του Λονδίνου 1827 μεσολαβούν οι τρεις Δυνάμεις,  δίνουν ένα τέλος στον
πόλεμο και καθορίζουν, ότι η Ελλάδα θα διοικούνταν με δικό της ηγεμόνα και υπαλλήλους, αλλά θα
υπαγόταν ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Στη Γ' εθνική συνέλευση της Τροιζήνας εκλέχτηκε ως
κυβερνήτης του νέου κράτους ο Ιωάννης Καποδίστριας (14.04.1827).  Για να μπορέσει να



αντεπεξέλθει στις τεράστιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το νέο
κράτος απέκτησε σημαντικές εξουσίες και με έξυπνους ελιγμούς προσπάθησε να θέσει σε σωστές
βάσεις το νεοϊδρυθέν κράτος. Μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-29 και το φόβο της Αγγλίας
για την επικράτηση της ρωσικής επιρροής στην Ελλάδα υπογράφεται το πρωτόκολλο της 3
Φεβρουαρίου 1830, στο οποίο ανακηρύσσεται η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος. Οι μεταρρυθμίσεις του
Καποδίστρια δημιούργησαν και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά κάποιων μεγάλων
αριστοκρατικών οικογενειών, των οποίων έθιγαν τα συμφέροντα. Η πορεία του Καποδίστρια έληξε
άδοξα με τη δολοφονία του στο Ναύπλιο (27.09.1831).

Η αναρχία που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επιφέρει και πάλι την ανάμιξη
των μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες με τη συνθήκη της 7 Μαΐου 1832 καθορίζουν το ελληνικό κράτος
ως κληρονομική μοναρχία με πρώτο μονάρχη το Όθωνα, δευτερότοκο γιο του Λουδοβίκου Α΄ της
Βαυαρίας. Καθώς ήταν ανήλικος, ορίστηκε τριμελής επιτροπή από γερμανούς αξιωματούχους, η οποία
θα διοικούσε μέχρι την ενηλικίωση του μονάρχη. Στην εποχή αυτή ανάγεται και η οριστική
διαμόρφωση των ελληνικών κομμάτων, τα οποία τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια σε μια από τις μεγάλες
δυνάμεις πιστεύοντας ότι μόνο με τη βοήθειά τους θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τα εθνικά
τους όνειρα. Προβλήματα, έντονες αντιδράσεις από την πλευρά κάποιων μεγάλων αριστοκρατικών
οικογενειών, των οποίων έθιγαν τα συμφέροντα. Η πορεία του Καποδίστρια έληξε άδοξα με τη
δολοφονία του στο Ναύπλιο (27.09.1831).

Η αναρχία που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επιφέρει και πάλι την ανάμιξη
των μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες με τη συνθήκη της 7 Μαΐου 1832 καθορίζουν το ελληνικό κράτος
ως κληρονομική μοναρχία με πρώτο μονάρχη το Όθωνα, δευτερότοκο γιο του Λουδοβίκου Α΄ της
Βαυαρίας. Καθώς ήταν ανήλικος, ορίστηκε τριμελής επιτροπή από γερμανούς αξιωματούχους, η οποία
θα διοικούσε μέχρι την ενηλικίωση του μονάρχη. Στην εποχή αυτή ανάγεται και η οριστική
διαμόρφωση των ελληνικών κομμάτων, τα οποία τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια σε μια από τις μεγάλες
δυνάμεις πιστεύοντας ότι μόνο με τη βοήθειά τους θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τα εθνικά
τους όνειρα. Προβλήματα, ωστόσο, στο νέο κράτος δημιουργούσε και η ενεργή ανάμιξη των
πρέσβεων των ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά του. Η τριμελής επιτροπή έχοντας να αντιμετωπίσει
όλα αυτά προσπάθησε με διάφορες μεταρρυθμίσεις να επιβάλει κάποια τάξη στη διοίκηση και στην
οικονομία του κράτους.

Την 01.06.1835 ενηλικιώνεται ο Όθωνας και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του κράτους. Παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες κάποιων διοικητικών παραγόντων για σωστή αναδιάρθρωση του κράτους
εσωτερικές διαμάχες και ίντριγκες των ξένων διπλωματών δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια
ανάπτυξης της Ελλάδας. Φυσικό επακόλουθο της μη ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών και των
άλυτων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων (αγροτικό ζήτημα) ήταν η επανάσταση της 3
Σεπτεμβρίου του 1843, με την οποία διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό πλαίσιο της συνταγματικής
μοναρχίας. Η επόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την ανελέητη διαμάχη των ελληνικών κομμάτων
για την εξουσία, χωρίς, ωστόσο, να πετυχαίνει κανένα από αυτά να επιλύσει κάποια από τα
προβλήματα του τόπου. Η όχι και ιδιαίτερα συνετή διακυβέρνηση της χώρας από τον Όθωνα
οδήγησε τελικά σε νέες εξεγέρσεις του στρατού και του λαού, οι οποίες ωθούν τον μονάρχη να
εγκαταλείψει τη χώρα τον Οκτώβριο του 1862.

Η περίοδος αυτή είχε ως κύρια στοιχεία της διάφορους πολιτικούς κραδασμούς και οικονομική
καχεξία. Σημαντική είναι, όμως ανάπτυξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας με την εμφάνιση δύο
σχολών, της αθηναϊκής (Ιακ. Ρίζος Νερουλός, Ιακ. Ρίζος Ραγκαβής, Αλ. Και Παν. Σούτσος) και της
επτανησιακής (Σολωμός, Ιακ. Πολυλάς, Ι. Τυπάλδος, Γ. Μαρκοράς, Αρ. Βαλαωρίτης).



Με διπλωματικές ενέργειες της Αγγλίας επιλέχθηκε νέος βασιλιάς της Ελλάδας ο Γουλιέλμος Γεώργιος
Χριστιανός από το βασιλικό οίκο της Δανίας. Παράλληλα παραχώρησε η Αγγλία τα Επτάνησα στην
Ελλάδα (29.03.1864). Με το σύνταγμα του 1864 εισάγεται η βασιλευομένη δημοκρατία και
παρατηρείται ένας εκδημοκρατισμός του πολιτεύματος. Στην πολιτική σκηνή της χώρας συμμετέχει
πλέον ενεργά και ο Χ. Τρικούπης, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 2ου μισού του
19ου αι. Οι σκλαβωμένες ακόμη ελληνικές περιοχές κάνουν προσπάθειες να απελευθερωθούν και να
ενωθούν με το ελληνικό κράτος χωρίς επιτυχία (κρητική επανάσταση του 1866-69).Στην εξωτερική
πολιτική σκηνή επιδεινώνονται οι σχέσεις της Ρωσίας με την Πύλη και ξεσπάει ακόμη ένας
ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-78),  ο οποίος λήγει με την εξοντωτική για την Πύλη συνθήκη του
Αγίου Στεφάνου (03.03.1878). Λίγο αργότερα, στο Συνέδριο του Βερολίνου (13.06.1878) η Αγγλία
βγαίνει η μεγάλη κερδισμένη, η οποία επεκτείνει την επιρροή της στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα
επιδικάζεται η Θεσσαλία και ένα μικρό τμήμα της Ηπείρου (1881).

Η επέκταση των ελληνικών συνόρων από την Όθρυ στον Όλυμπο αύξησε την έκταση του κράτους
δημιούργησε, ωστόσο διάφορα προβλήματα, που αφορούσαν στη εκβιομηχάνιση της χώρας. Τη
διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει ο Χ. Τρικούπης, οποίος με διάφορες μεταρρυθμίσεις προσπαθεί
να δώσει νέα πνοή, να αναζωογονήσει και να εκσυγχρονίσει το κράτος. Η διακυβέρνησή του διήρκεσε
μέχρι το 1890. Ο επόμενες κυβερνήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα εξωτερικά
(επεκτατισμός των Βουλγάρων στη Μακεδονία) και εσωτερικά ζητήματα (οικονομία, στρατιωτική
διοίκηση) του κράτους. Το ελληνικό κράτος σύρεται από ορισμένους στρατιωτικούς σε νέες
περιπέτειες με την διείσδυσή τους στη Μακεδονία και στην Κρήτη. Νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος
ξεσπάει, όπου η κακή οργάνωση οδηγεί την Ελλάδα σε ταπεινωτική ήττα και σε συνθηκολόγηση
(04.12.1897)  με μικρή τροποποίηση των συνόρων προς όφελος της Τουρκίας και καταβολή
στρατιωτικής αποζημίωσης.

Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. παρουσιάζεται άνθιση των τεχνών και της λογοτεχνίας παράλληλα με
την οικονομική άνοδο του κράτους. Παρατηρείται μια στροφή στην αναζήτηση της καταγωγής των
σύγχρονων Ελλήνων. Επίσης ιδρύεται η λαογραφική επιστήμη με πρωτεργάτη τον Νικόλαο Πολίτη.
Ταυτόχρονα ξεκινά και η συζήτηση για την ελληνική διγλωσσία (δημοτική εναντίον καθαρεύουσα). Οι
λογοτέχνες, επηρεασμένοι από το γαλλικό "παρνασσισμό" στρέφονται στην καθημερινή ζωή και
αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη δημοτική εκφράζοντας το νέο πνεύμα της αλλαγής. Με επικεφαλής τον
Κωστή Παλαμά και μια άλλη πλειάδα ποιητών (Δροσίνης, Πολέμης, Μαλακάσης, Πορφύρας) και
πεζογράφων (Εφταλιώτης, Πάλλης, Ξενόπουλος, Νιρβάνας, Καρκαβίτσας, Βουτυράς, Πηνελόπη
Δέλτα) εκφράζεται έμπρακτα το νέο πνεύμα του δημοτικού λόγου. Ωστόσο κάποιοι πεζογράφοι που
καλλιεργούν το ηθογραφικό διήγημα παραμένουν πιστοί στην καθαρεύουσα (Βικέλας, Βιζυηνός,
Κονδυλάκης, Παπαδιαμάντης, Μωραϊτίδης). Και στις τέχνες οι επιρροές της Δύσης είναι ολοφάνερες.
Το πνεύμα του κλασικισμού που διαπνέει τη Δυτική Ευρώπη (κυρίαρχη η σχολή του Μονάχου) φτάνει
και στην Ελλάδα με πρωταρχικούς εκφραστές τους Γερμανούς αρχιτέκτονες Schaubert, Klenze,
Gaertner,  Ziller  και το Δανό Hansen.  Άξιοι Έλληνες συνεχιστές της τάσης αυτής θεωρούνται ο Λ.
Καυταντζόγλου και ο Στ. Κλεάνθης. Η ζωγραφική, η οποία κατά των 18ο αι. αντιπροσωπευόταν από
καλλιτέχνες των Ιονίων, συνεχίζει την παράδοση αυτή, αλλά στρέφεται και σε προσωπογραφίες. Στο
δεύτερο μισό του 19ου αι. εμφανίζονται Έλληνες ζωγράφοι, οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο Μόναχο.
Σημαντικά ονόματα της εποχής αυτής είναι οι Τηνιακός Νικόλαος Λύτρας, ο Νικόλαος Γύζης και ο Κ.
Βολανάκης. Τέλος, την ίδια εποχή αναπτύσσεται και η γλυπτική με καλλιτέχνες που έχουν σπουδάσει
Μόναχο και Ιταλία. Χαρακτηριστικοί εκφραστές πρέπει να θεωρηθούν οι Γ. Βιτάλης, Δ. Φιλιππότης και
ο Γ. Χαλεπάς.



Σημαντικές ημερομηνίες:

1821: Στις 22 Φεβρουαρίου εισβάλλει ο Υψηλάντης στη Μολδαβία με στόχο να συμπαρασύρει στην
εξέγερση και τα άλλα βαλκανικά έθνη, χωρίς, ωστόσο, να πετύχει το εγχείρημά του.

14 Μαρτίου 1821: Ξεκινούν οι πρώτες αψιμαχίες στην Πελοπόννησο με κυριότερες επαναστατικές
εστίες τη Μάνη και την Αχαΐα. Ξεχωρίζει ο Θ. Κολοκοτρώνης για το οργανωτικό του πνεύμα, τις
διοικητικές και τις στρατιωτικές του ικανότητες. Η επανάσταση μεταδίδεται σιγά σιγά σε πολλές
ελληνικές περιοχές και φτάνει μέχρι τον Όλυμπο.

2-4 Μαΐου 1821: Μάχη της Γραβιάς.

τέλη Μαΐου 1821: Συγκεντρώνονται οι πιο σημαντικοί πρόκριτοι και ορισμένοι οπλαρχηγοί στο
μοναστήρι των Καλτέτζων για να συντάξουν το πρώτο ελληνικό πολίτευμα.

Ιούνιος 1821: Καταφθάνει στην Πελοπόννησο ο Δ. Υψηλάντης ως πληρεξούσιος του αδερφού του.

23 Σεπτεμβρίου 1821: ’λωση της Τριπολιτσάς από τις άτακτες μονάδες του Κολοκοτρώνη.

τέλη Δεκεμβρίου 1821: Αρχίζει τις εργασίες της η Α' εθνική συνέλευση των Ελλήνων στην
Επίδαυρο.

1 Ιανουαρίου 1822: Ψηφίζεται το προσωρινό γενικό πολίτευμα της Ελλάδας (τον Οργανικόν
Νόμον) και κηρύσσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος αναλαμβάνει την
προεδρία του εκτελεστικού (της κυβέρνησης) και ο Δ. Υψηλάντης της Βουλής. Από την εποχή αυτή
ξεκινούν και οι πρώτες έριδες μεταξύ στρατιωτικών και προκρίτων-πολιτικών, για το ποιος θα
επικρατήσει και θα διοικήσει, με αποτέλεσμα τις εσωτερικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις, οι οποίες
έφθασαν μέχρι και τον εμφύλιο πόλεμο.

1822: Μάχη του Δερβενίου και καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη.

1822: Οι ειδήσεις για επαναστατικά κινήματα των Ελλήνων σε αρκετές περιοχές εξαγριώνει το
τουρκικό πλήθος σε διάφορα αστικά κέντρα και στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο εκτρέπεται σε
λεηλασίες και σφαγές. Μέσα στα θύματα είναι και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'.

12 Αυγούστου 1822: Αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας ο G. Canning, ο οποίος θα
παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μάρτιος 1823: Αρχίζει τις εργασίες της η Β' εθνική συνέλευση των Ελλήνων στο Αστρος.

1823: Ο Σολωμός συγγράφει το ποίημα "Ύμνος εις την Ελευθερίαν".

1824: Ο λόρδος Byron πεθαίνει στην Ελλάδα.

1824: Ο Σολωμός συγγράφει το ποίημα "εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον".



21 Ιουλίου 1824: Καταστροφή των Ψαρών.

1825: Συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο ο Μουχάμετ Αλή, αντιβασιλέας της Αιγύπτου, και στέλνει το
γιο του, Ιμπραήμ, με μεγάλο αριθμό στρατευμάτων για να καταπνίξει την επανάσταση. Καταπνίγει
στην αρχή την επανάσταση στην Κάσο και στην Κρήτη και έπειτα αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο.

7 Απριλίου 1825: Ήττα των ελληνικών στρατιωτικών μονάδων από τον Ιμπραήμ στο Κρεμμύδι.

12 Ιουνίου 1825: Ο Ιμπραήμ κυριεύει την Τριπολιτσά και προελαύνει ως το Ναύπλιο.

10 Απριλίου 1826: Κατάληψη του Μεσολογγίου.  Η θρυλική έξοδος των κατοίκων του
αναζωπύρωσε τον ευρωπαϊκό φιλελληνισμό. Οι συνεχείς επιτυχίες του Ιμπραήμ έκαμψε το πάθος των
Ελλήνων για ανεξαρτησία και πλέον εναπόθεταν όλες τους τις ελπίδες στις ξένες Δυνάμεις, ιδιαίτερα
της Αγγλίας.

14 Απριλίου 1827: Η Γ'  εθνική συνέλευση της Τροιζήνας εκλέγει για κυβερνήτη της χώρας τον Ι.
Καποδίστρια και συζητά τα όρια δικαιοδοσίας του νέου αρχηγού. Το σύνταγμα της Τροιζήνας είναι πιο
δημοκρατικό από τα προηγούμενα.

1827: Πολιορκία της Ακρόπολης των Αθηνών με αντιπάλους τον Ρεσίτ Μεχμέτ (Κιουταχής) και τον Γ.
Καραϊσκάκη. Στη μάχη σκοτώνεται ο Καραϊσκάκης και έτσι καταφέρνει ο Ρεσίτ Μεχμέτ να διαλύσει το
ελληνικό στράτευμα και να καταλάβει και την Αθήνα.

6 Ιουλίου 1827: Σύναψη συμμαχίας μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας (Τριπλή Συμμαχία),
συνθήκη του Λονδίνου και ανάληψη εκ μέρους τους πρωτοβουλιών για τερματισμό του πολέμου
Ελλάδας-Τουρκίας στη βάση της αυτονομίας της Ελλάδας κάτω από την επικυριαρχία του Σουλτάνου.

20 Οκτωβρίου 1827: Ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου συγκρούεται ο στόλος των τριών μεγάλων
Δυνάμεων, (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας) με τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο και τον εκμηδενίζει.

2 Φεβρουαρίου 1828: Ο Καποδίστριας ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, της πρώτης
ελληνικής τράπεζας.

1828: Ξεσπάει ρωσοτουρκικός πόλεμος, η Ρωσία καταφέρνει σοβαρό πλήγμα στην Πύλη και τη σύρει
σε συνθηκολόγηση.

22 Μαρτίου 1829: Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Καθορίζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδας με βόρεια
σύνορα τη γραμμή Βόλου-’ρτας.

14 Σεπτεμβρίου 1829: Συνθήκη της Αδριανούπολης ,  με την οποία η Πύλη εξαναγκάζεται να
αποδεχτεί το πρωτόκολλο του Λονδίνου.

3 Φεβρουαρίου 1830: Με πρωτοβουλία της Αγγλίας, η οποία φοβάται την αυξημένη ρωσική
επιρροή στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, υπογράφεται νέο πρωτόκολλο στο Λονδίνο, με το
οποίο αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδας.

27 Σεπτεμβρίου 1831: Δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο.

τέλη 1831: Δ'  εθνική συνέλευση στο ’ργος,  όπου σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ ομάδων των
αντίθετων πολιτικών φρονημάτων.



7 Μαΐου 1832: Συνθήκη,  με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις ρυθμίζουν τις πολιτικές τύχες του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους και ορίζουν την Ελλάδα ανεξάρτητη κληρονομική μοναρχία με
πρώτο μονάρχη τον Όθωνα, γιο του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας.

6 Φεβρουαρίου 1833: Φτάνει στην Ελλάδα ο Όθωνας συνοδευόμενος από τα τρία μέλη της
αντιβασιλείας, Armansperg, Maurer, Heideck.

9 Οκτωβρίου 1833: Ιδρύεται το ελεγκτικό Συνέδριο με πρόεδρο το Γάλλο οικονομολόγο
Arthemond de Regny.

25 Μαΐου 1834: Φυλακίζεται ο Θ. Κολοκοτρώνης και ο Δ. Πλαπούτας, οι οποίοι καταδικάζονται σε
20 χρόνια φυλάκιση.

1 Ιουνίου 1835: ’νοδος του Όθωνα στο θρόνο, καθώς έχει πλέον ενηλικιωθεί. Δίνεται χάρη στους
Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα και αποφυλακίζονται.

1836: Ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία της Αθήνας.

1837: Ιδρύεται η Αρχαιολογική Εταιρεία.

1837: Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο, ωστόσο, άρχισε να κτίζεται δύο χρόνια αργότερα
(Ιούλιο 1839)  από το Δανό αρχιτέκτονα Chr.  Hansen.  Το πανεπιστήμιο είχε τέσσερις σχολές
(φιλοσοφική, νομική, θεολογική και ιατρική).

30 Μαρτίου 1841: Ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από την κυβέρνηση Χρηστίδη.

3 Σεπτεμβρίου 1843: Τα πολλά και άλυτα προβλήματα του ελληνικού κράτους σε συνδυασμό με
την ανυπαρξία του Όθωνα και την αδυναμία των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες αναλώνονται σε
μικροκομματικές διαμάχες, οδηγούν κάποιους παλιούς οπλαρχηγούς (Μακρυγιάννης) και πολιτικούς
(Μεταξάς, Λόντος, Ζωγράφος) να επαναστατήσουν και να καταλάβουν το παλάτι με τη βοήθεια του
στρατού (Δ. Καλλέργης).

8 Νοεμβρίου 1843: Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και τη δημιουργία συμμαχικού
υπουργείου ξεκινούν οι εργασίες της εθνικής συνέλευσης.

3 Ιανουαρίου 1844: Αρχίζει η συζήτηση για το νέο σύνταγμα, το οποίο καθορίζει επίσημη θρησκεία
του κράτους την ορθόδοξη και ανέχεται κάθε άλλη, καθιερώνει τη δογματική ένωση της ελληνικής
Εκκλησίας με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ορίζει τα δικαιώματα του πολίτη.

30 Μαρτίου 1844: Εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα η συνταγματική μοναρχία και ο Όθωνας ορκίζεται
να διαφυλάξει το νέο σύνταγμα.

Ιανουάριος 1850: Ισχυρή μοίρα του αγγλικού στόλου κάτω από τις διαταγές του ναύαρχου William
Parker αποκλείει τα ελληνικά παράλια, για να αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να πληρώσει
αποζημιώσεις σε ’γγλους υπηκόους.

μέσα 1850: Το οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει με τον "Συνοδικό Τόμο" την ελλαδική Εκκλησία
και την ανακηρύσσει αυτοκέφαλη.



1853-1856: Κριμαϊκός πόλεμος, όπου εναντίον των επεκτατικών διαθέσεων της Ρωσίας αντιδρούν η
Αγγλία και Γαλλία και κηρύσσουν τον πόλεμο.

30 Νοεμβρίου 1853: Με αφορμή τον Κριμαϊκό πόλεμο, την καταστροφή του τουρκικού στόλου
από τον ρωσικό στη Σινώπη και η ελπίδες των Ελλήνων για απελευθέρωση και των υπόλοιπων
ελληνικών περιοχών με τη βοήθεια της Ρωσίας διεισδύουν ελληνικά αντάρτικα σώματα στη Θεσσαλία,
Ήπειρο και Μακεδονία.

Μάιος 1854: Οι Αγγλογάλλοι καταλαμβάνουν τον Πειραιά και ωθούν τον Όθωνα να δηλώσει ότι θα
τηρήσει αυστηρή ουδετερότητα. Σχηματίζεται νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλ.
Μαυροκορδάτο.

Μάιος 1855: Υπογράφεται η ελληνοτουρκική εμπορική συμφωνία της Κάλιντζας, με την οποία η
Ελλάδα εξασφάλιζε εμπορικά προνόμια και ατέλειες στην οθωμανική αυτοκρατορία.

Μετά το 1860: Ιδρύονται στον Πειραιά, Πάτρα, Ναύπλιο, Σύρο μικρές μονάδες οινοποιίας,
χαρτοποιίας και εκκοκκιστήρια βάμβακος. Λαμβάνονται ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της
βιομηχανίας.

Φεβρουάριος 1862: Επικρατεί δυσαρέσκεια κατά του μονάρχη και των άλυτων πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και ξεσπάει επαναστατικό κίνημα στο Ναύπλιο, το οποίο
καταπνίγηκε, όχι όμως και άλλα κινήματα στο Μεσολόγγι, Πάτρα και Αθήνα. Ο Όθωνας εξαναγκάζεται
από την επαναστατική τριανδρία Κ. Κανάρη, Δ. Βούλγαρη και Μπ. Ρούφο να εγκαταλείψει τη χώρα.

30 Μαρτίου 1863: Οι μεγάλες δυνάμεις επιλέγουν νέο μονάρχη της Ελλάδας το Δανό πρίγκιπα
Γουλιέλμο Γεώργιο Χριστιανό, γιο του Χριστιανού.

5 Οκτωβρίου 1863: Η Αγγλία σε συνδυασμό με το νέο μονάρχη παραχωρεί τα Ιόνια στο ελληνικό
βασίλειο, η βουλή των οποίων κηρύσσει ομόφωνα την ένωση. Η τελική ένωση υπογράφηκε στις 29
Μαρτίου 1864 από τους αντιπροσώπους της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και του Χ. Τρικούπη.

1864: Ψηφίζεται νέο σύνταγμα και εισάγεται η βασιλευομένη δημοκρατία με διάχυτη την πνοή του
εκδημοκρατισμού του πολιτεύματος.

1866-1869: Επωφελούμενοι οι Κρητικοί από τη γενική αναταραχή στη Βαλκανική ξεσηκώνονται και
επιζητούν την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, δεν είχαν ωριμάσει ακόμη οι συνθήκες για την
απελευθέρωσή της.

21 Αυγούστου 1866: Η γενική συνέλευση στ'  Ασκύφου κηρύσσει την ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα.

8 Νοεμβρίου 1866: Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.

26 Αυγούστου 1867: Η Ελλάδα με κυβέρνηση Κουμουνδούρου και υπουργό εξωτερικών τον Χ.
Τρικούπη συνάπτει την πρώτη ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας στο Voslau της Αυστρίας.

1869: Ιδρύεται η "Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία".



11 Μαρτίου 1870: Εκδίδεται φιρμάνι από την Πύλη με την επιμονή και πίεση του ρώσου
πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Ιγνάτιεφ για την ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας, ανεξάρτητης
βουλγαρικής Εκκλησίας. Το Φεβρουάριο 1872 εκλέγεται ο πρώτος Βούλγαρος έξαρχος.

1872: Τα χειροκίνητα μηχανήματα στην Ερμούπολη αντικαθίστανται με ατμοκίνητα. Ιδρύονται
εργοστάσια αεριόφωτος στην Ερμούπολη και Πειραιά.

1873-1874: Ιδρύονται "τα μεταλλουργεία Λαυρίου", το "Ελληνικόν Πυριτιδοποιείον" και διάφορες
άλλες βιομηχανικές μονάδες χαρτιού, κλωστικής και υφαντικής, υαλουργίας.

Ιούλιος 1875: Η Ερζεγοβίνη επαναστατεί εναντίον της Πύλης. Η επανάσταση εξαπλώνεται και στη
Βοσνία.

11 Αυγούστου 1875: Αρχίζει να εφαρμόζεται το κοινοβουλευτικό πολίτευμα.

6 Μαΐου 1876: Αποτέλεσμα των επαναστατικών κινημάτων στη Βαλκανική ήταν ο ερεθισμός των
μουσουλμανικών πληθυσμών και η σφαγή των προξένων της Γαλλίας και Γερμανίας στη
Θεσσαλονίκη.

30 Μαΐου 1876: Πολιτικοστρατιωτικό κίνημα στην Κωνσταντινούπολη ορίζει τον πρίγκιπα Μουράτ
ως νέο σουλτάνο.

30 Ιουνίου 1876: Ο βασιλιάς της Σερβίας,  Μιλάνος,  κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον της Πύλης και
τον ακολουθεί ο βασιλιάς του Μαυροβουνίου, Νικόλαος.

1876: Η Πύλη δημοσιεύει νέο σύνταγμα, με το οποίο υπόσχεται ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα
σε όλους τους υπηκόους της, προσπαθώντας να αποφύγει το διαμελισμό της.

24 Απριλίου 1877: Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Πύλης.

7 Ιουνίου 1877: Ο βασιλιάς Γεώργιος Α' για να αντιμετωπίσει την κατάσταση σχηματίζει
οικουμενική κυβέρνηση με πρόεδρο τον Κ. Κανάρη και υπουργό εξωτερικών τον Χ. Τρικούπη.

24 Ιανουαρίου 1878: Η νέα κυβέρνηση Κουμουνδούρου με υπουργό εξωτερικών των Θ.
Δελιγιάννη στέλνει ελληνικό στρατιωτικό τμήμα στη Θεσσαλία πιστεύοντας ότι μπορεί να επωφεληθεί
η χώρα από τις επιτυχίες της Ρωσίας.

3 Μαρτίου 1878: Συνθήκη του Αγ.  Στεφάνου,  όπου οι Ρώσοι επιβάλλουν τους όρους τους στην
Πύλη (ανεξαρτησία της Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου, ίδρυση της μεγάλης ηγεμονίας ης
Βουλγαρίας που θα περιελάμβανε τις χώρες του Δούναβη, Αίμου, την Ανατολική Ρωμυλία, τη Δυτική
Θράκη και Μακεδονία.

Απρίλιος 1878: Επαναστατικό κίνημα στο Μπούρινο της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο επεκτείνεται
ως την περιοχή των Πρεσπών και συνεχίζεται μέχρι το Νοέμβριο του 1878.

30 Απριλίου 1878: Υπογράφεται μυστικό πρωτόκολλο στο Λονδίνο μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας, το
οποίο προετοιμάζει το έδαφος για το Συνέδριο του Βερολίνου. Αποφασίζεται η αναθεώρηση της
συνθήκης του Αγ. Στεφάνου.



4 Ιουνίου 1878: Υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη αγγλοτουρκική αμυντική συμμαχία. Η Πύλη
παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία.

13 Ιουνίου 1878: Συνέδριο του Βερολίνου με τη συμμετοχή των 6 μεγάλων δυνάμεων (Γερμανίας,
Αυστροουγγαρίας, Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Ρωσίας) και της Τουρκίας υπό την προεδρία του
Γερμανού καγκελάριου Bismarck. Στο συνέδριο του Βερολίνου κερδισμένη βγαίνει η Αγγλία, η οποία
περιορίζει τις επεκτατικές διαθέσεις της Ρωσίας, ενώ, αντίθετα, προωθεί τα δικά της συμφέροντα
στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο συνέδριο επικυρώνεται η Θεσσαλία και τμήμα της ηπείρου στην
Ελλάδα μετά από πρόταση του Γάλλου αντιπροσώπου Waddington.

1881: Η Θεσσαλία και η περιοχή της ’ρτας επιδικάζονται τελικά μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις
στην Ελλάδα.


