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Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Η προσφορά των Φιλελλήνων στην ελληνική Επανάσταση ήταν ποικίλη. Περισσότεροι από 1.200 

Ευρωπαίοι (Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Άγγλοι) συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο 

αγώνα, παίρνοντας μέρος σε μάχες εναντίον των Τούρκων. Παράλληλα σχηματίστηκαν Φιλελληνικές 

Επιτροπές σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, με σκοπό την ενίσχυση του αγωνιζόμενου λαού είτε με 

υλικά μέσα, στέλνοντας χρήματα, τροφές και πολεμοφόδια είτε παρέχοντας ηθική υποστήριξη με 

δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερίδες, καλλιτεχνικά έργα και συναυλίες. 

Γνωστοί Φιλέλληνες είναι: ο ο αξιωματικό του βρετανικού στρατού Τόμας Γκόρντον, ο Γάλλος 

συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ και ο Άγγλος νεαρός ποιητής λόρδος Μπάιρον, ο οποίος επισκέφθηκε το 

Μεσολόγγι στα τέλη του 1823, όπου μάλιστα αρρώστησε και πέθανε και άλλοι πολλοί. 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

Από τον τρίτο χρόνο της Επανάστασης και καθώς ο αγώνας των επαναστατημένων Ελλήνων 

συνεχιζόταν, τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της εποχής (Ρωσίας, Πρωσίας, Αυστρίας, Αγγλίας, 

Γαλλίας) στην περιοχή τις «ανάγκασαν» να ταχθούν με το μέρος των Ελλήνων και αποφάσισαν από 

κοινού να μεσολαβήσουν για την επίλυση του Ελληνικού Ζητήματος. 

Έτσι το 1827 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν στο Λονδίνο συνθήκη που καλούσε τις δύο 

εμπόλεμες πλευρές να κάνουν ανακωχή και ν' αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία αυτόνομου 

ελληνικού κράτους. Η Υψηλή Πύλη απέρριψε τη συνθήκη. Τότε αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πολεμικά 

πλοία κατέπλευσαν στην Πύλο, για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Στη 

Ναυμαχία του Ναυαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827, ενωμένες οι ναυτικές συμμαχικές δυνάμεις 

αντιμετώπισαν με επιτυχία τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, καταστρέφοντάς τον ολοκληρωτικά. Η νίκη 

του στόλου των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο οδήγησε τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας. 

ΟΙ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης οι Έλληνες προσπάθησαν να σχηματίσουν κεντρική διοίκηση για να 

συντονίσει τον αγώνα τους. Πραγματοποίησαν έτσι Εθνοσυνελεύσεις και ψήφισαν Συντάγματα για 

την πολιτική τους οργάνωση. 

Η Α' Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο τον Δεκέμβριο του 1821. Κατά τη διάρκειά της 

ψηφίστηκε για πρώτη φορά Σύνταγμα. Διακηρύχθηκε η ανεξαρτησία των Ελλήνων, πρωτεύουσα του 

νέου κράτους ορίστηκε η Κόρινθοςκαι το κράτος απέκτησε σταδιακά μια διοικητική δομή ανάλογη 

περίπου με τη σημερινή. 

Η Β' Εθνοσυνέλευση (1823) συνήλθε στο Άστρος της Αρκαδίας. Στην Εθνοσυνέλευση αυτή ψηφίστηκε 

νέο Σύνταγμα. Οι διαμάχες ανάμεσα στους προκρίτους και τους στρατιωτικούς για τον έλεγχο της 

εξουσίας οδήγησαν στη δημιουργία τριών πολιτικών κομμάτων: του Αγγλικού, του Γαλλικού, και του 

Ρωσικού. 

Το 1827, καθώς οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συνεχίζονταν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονταν 

σε κρίσιμο σημείο, συγκλήθηκε νέα Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα. Η Γ' Εθνοσυνέλευση ψήφισε 

καινούργιο Σύνταγμα, δημοκρατικότερο από τα προηγούμενα και όρισε το Ναύπλιο πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους. Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας. 


